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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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Değerli İRAM Bülten Okuyucuları,

İRAM olarak merkezimizde görev yapan yerli ve yabancı uzmanların 
çalışmaları ve yine kurum dışındaki değerli araştırmacıların katkıları 
ile İran ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir perspektif 
sunmayı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede titizlikle ele aldığımız aylık 
haber analiz, görüş ve kitabiyat yazılarımız ile etkinliklerimiz ve 
infografik çalışmalarımızın yer aldığı İRAM Bülten’in dokuzuncu sayısı 
ile karşınızdayız.

Haziran sayımızda İran özelinde; Büyüyen Siber Tehdit: Fidye-Yazılım 
Operasyonları, Kerbela’nın Suikast Tepkisi: İran Karşıtı Duygular ve 
Seçim Boykotu, Ahmed Ferdid: İran’da Batı Karşıtlığının Teorisyeni, 
İran BM Genel Kurulundaki Oy Hakkını Kaybetti, Irak Hükûmetinin 
Muslih Hamlesi, Viyana Görüşmelerinde Birleşik Krallık’ın Ekonomik 
Pozisyonu, İran Seçimlerinde Farklı Olan Ne?, Reformcu Siyasetçi 
Muhteşemipur Hayatını Kaybetti, İran Kanopus-V Keşif ve Gözlem 
Uydusunu Neden Önemsiyor?, Putin’in İran’a ve Suriye’ye Dair Güncel 
Açıklamaları, İran’ın Bosna-Hersek’teki Kültürel Varlığı, Reisi ve Yeni İran 
başlıklı 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, 
gelecek sayılarımızda buluşma temennisiyle sağlıklı, huzurlu ve başarılı 
bir ay diliyorum.

Dr. HAKKI UYGUR

İRAM Başkanı
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01 İran Hükûmet Sözcüsü Ali Rebii, Viyana 
görüşmelerinin çıkmaza girmediğini söyledi. Rebii, 
“Görüşmelerde, birkaç önemli hususun karara 

bağlanması gereken bir aşamadayız ve bu hususlar da özen, 
mükemmeliyet ve zaman gerektiriyor.” açıklamasında bulundu.  

02 İran donanmasının en büyük gemisi olan “Hark” 
adlı geminin, Umman Körfezi’nde bulunan Cask 
Limanı yakınlarında alev alarak battığı bildirildi. 

Tahran’ın güneyinde bulunan kamuya ait Şehid Tondguyan 
Petrol Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. 

03 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio 
Guterres, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan 
Bozkır’a gönderdiği mektupta, İran ile diğer dört 

ülkenin (Orta Afrika Cumhuriyeti, Komor Adaları, Sao Tome ve 
Principe, Somali) aidatlarını ödemedikleri takdirde BM Genel 
Kurulunda oy kullanma hakkını kaybedeceğini bildirdi. 

Reuters; ABD’nin, 2015’te imzalanan Nükleer Anlaşma’nın 
yeniden tesis edilmesi konusunda yürütülen dolaylı 
müzakerelerin altıncı turunun gerçekleştirilmesini beklediğini 
bildirdi. 

04 Devrim Rehberi Ali Hamenei, 18 Haziran 
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık sürecinde 
yapılan incelemelerde bazı adayların haksızlığa 

uğradığını ve asılsız iddialarla suçlandıklarını belirterek 
Anayasayı Koruyucular Konseyini (AKK) bazı adayların 
başvurularını yeniden değerlendirmeye çağırdı. 

Reuters’ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de 
ateşkesin sağlanamamasından dolayı İran yanlısı Husileri 
suçladı. 

05 İran’da, 18 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 
öncesinde yedi aday arasındaki ilk münazara IRIB 
tarafından yayımlandı. Söz konusu münazarada 

adaylar ekonomik programlarını tanıttı. Hasan Ruhani 
hükûmetinin politikaları ile eski Merkez Bankası Başkanı 
Abdulnasır Himmeti’nin politikalarına yönelik eleştiriler 
tartışmanın büyük kısmını oluşturdu. 

06 İsrail, İtalya, ABD ve Birleşik Krallık hava 
kuvvetleri, İtalyan hava sahasında Şahin 
Saldırısı 2021 (Falcon Strike 2021) adlı bir 

ortak tatbikat başlattı. İsrail Hava Kuvvetlerinden üst düzey 
bir subay, söz konusu tatbikatın kısmen İsrailli pilotları İran 
askerî kuvvetlerine karşı savaş uçaklarını kullanma konusunda 
hazırlamayı amaçladığını söyledi.

07 İran’ın eski İçişleri Bakanı ve Meclis Üyesi Ali 
Ekber Muhteşemipur 75 yaşında koronavirüs 
dolayısıyla vefat etti. Muhteşemipur, 1982-

1986 yılları arasında İran’ın Şam büyükelçisi olarak görev 
yaptı. Hizbullah’ın kuruluşunda da önemli bir rol oynadığı 
düşünülüyor. 

İran Çevre Kurumu Başkanı İsa Kalanteri, ülkenin en büyük 
sorunu olan su kriziyle ilgili iflas eşiğine gelindiğini açıkladı. 
Kalanteri; ülkedeki su krizinin, yetkililerin belirttiğinden çok 
daha kötü bir boyutta olduğunu da sözlerine ekledi. 

08 İran Hükûmet Sözcüsü Rebii, hükûmet 
değişikliğinin İran dış politikasını 
etkilemeyeceğini söyledi. 

Reuters’ın haberine göre Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, 
Lübnan’ın yaşadığı yakıt sıkıntısına destek olmak üzere İran’a 
gidip yakıt almaya hazır olduğunu söyledi. 

İran’da, 2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayları arasındaki 
ikinci münazara, IRIB tarafından yayımlandı. 

09 İran Dışişleri Bakanı Zarif, BM Genel Sekreteri 
Guterres’e gönderdiği mektupta, İran’ın BM Genel 
Kurulundaki oy hakkının askıya alınması kararına 
itiraz etti. 

 

10 İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ocak 2016’da 
İran’daki Suudi Arabistan misyonlarına yönelik 
saldırı düzenleyenleri eleştirdi. Suudi Arabistan’ın 

Tahran Büyükelçiliğini ve Meşhed’deki konsolosluğunu 
hedef alan saldırılar sonucu Suudi Arabistan, İran ile 
diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kesmişti. Ruhani, “Bu 
saldırılar yaşanmasaydı bugün daha iyi bir durumda olurduk.” 
değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce İran’a 
ait petrokimya ürünlerinin ticaretinde yer almış İranlı üç yetkili 
isim ve iki şirkete yönelik yaptırımların kaldırıldığı belirtildi. 

11 The Washington Post gazetesinin ABD ve Orta 
Doğu’dan yetkili isimlere dayandırdığı haberine göre 
Rusya, İran’a gelişmiş bir uydu sistemi sağlamaya 

hazırlanıyor. Söz konusu haberde, Rus yapımı Kanopus-V keşif 
ve gözlem uydusunun, İran’ın Orta Doğu ve yakın çevresindeki 
gözlem ve izleme kapasitesini artıracağı belirtiliyor. 

12 Reuters’ın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı 
Heiko Maas, İran Nükleer Anlaşması konusunda tüm 
taraflara esnek ve pragmatik davranma çağrısında 

bulundu. 

İran’da 18 Haziran’da düzenlenecek 2021 Cumhurbaşkanlığı 
Seçimleri öncesinde yedi aday, IRIB’da üçüncü münazaralarını 
gerçekleştirdi. 

13 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi, 
ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Nükleer 
Anlaşma’nın yeniden tesis edilmesindeki ilk adım 

olması gerektiğini söyledi. 

HAZİRAN 2021
KronolojİSİ
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G7 ülkeleri, İran’ın Orta Doğu’daki vekalet savaşlarını kınayarak 
Tahran ve Washington’ı KOEP kapsamındaki yükümlülüklerine 
dönmeye çağırdı. 

14 İran Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanı Said Nemeki, yeni 
tip koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı “COVIran 
Bereket”in acil kullanımına izin verildiğini açıkladı. 

COVIran Bereket’in güvenlik ve etkinliğine yönelik ilk testler 
Aralık 2020’de başlamıştı.  

15 İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid; İsrail’in, 
İran’ın bir nükleer güç olmasına izin vermeyeceğine 
dair söz verdi. 

Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı tarafından yayımlanan 
2020 Güvenlik Tehditleri Raporu’nda, İran’ın nükleer ve füze 
teknolojisi edinmesine ilişkin Almanya’daki çabalarını yasa dışı 
yollarla yoğunlaştırdığı belirtildi. Raporda, Almanya’da aktif 
faaliyet yürüten İran destekli Hamas ve Hizbullah’a üyelik ve 
destekte önemli bir artış meydana geldiği öne sürülüyor. 

16 UAEA Başkanı Rafael Grossi, 2015 Nükleer 
Anlaşması’nın yeniden tesis edilmesine yönelik 
sürecin İran’da yeni hükûmetin kurulmasını beklemek 

zorunda olduğunu söyledi. 

İran’da düzenlenecek 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 
öncesinde, Ali Rıza Zakani ve Muhsin Mihr Alizade yarıştan 
çekildiklerini açıkladı. 

İran’ın 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki adaylardan 
biri olan Said Celili, seçimlerden çekildiğini duyurdu. 

Devrim Rehberi Hamenei, halkın seçimlere düşük katılım 
göstermesi hâlinde, ülke üzerindeki dış baskının artacağını ifade 
etti.

17 Dışişleri Bakanı Zarif, Antalya Diplomasi Forumu’na 
katılmak üzerek Antalya’ya gitti. 

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) yaptığı açıklamada, 
İran’ın nükleer programı ile ilgili görüşmelere, bir diğer ifadeyle 
KOEP’e dâhil olmak istediklerini duyurdu. Buna cevaben İran 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ifadeyi kınayarak 
Konseyin bu yaklaşımının yapıcı olmadığını ifade etti. 

18 İran’da; 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 6. 
Şehir ve Köy Konseyi Seçimleri, 5. Uzmanlar Meclisi 
Ara Dönem Seçimleri ile 11. İslami Şûra Meclisi Ara 

Dönem Seçimleri gerçekleşti. 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerinde; Muhsin Rızai, İbrahim Reisi, Emir Hüseyin 
Kadızade Haşimi ve Abdulnasır Himmeti cumhurbaşkanı 
adayları olarak yarıştı. 

Dışişleri Bakanı Zarif; Antalya Diplomasi Forumu’nda, Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı 
Fuad Hüseyin’e ek olarak Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge 
Arreaza, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman, AB 
Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 
Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Afganistan 
Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, Afganistan Uzlaşı 
Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve eski Afganistan Dışişleri 
Bakanı Selahaddin Rabbani ile görüşmelerde bulundu. Zarif’in bu 
görüşmelerde, yetkililerle İran’ın dış politikasını değerlendirdiği 
belirtiliyor. 

19 İran İçişleri Bakanı, İbrahim Reisi’nin 13. Dönem 
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini 17.926.345 oyla 
(%61,95) kazandığını duyurdu. Muhsin Rızai, 

Abdulnasır Himmeti ve Emir Hüseyin Kadızade Haşimi 
ise oyların sırasıyla %11,79, %8,38 ve %3,45’ini alabildi. 
2021 Seçimleri, toplam %48,8 katılım oranıyla İran İslam 
Cumhuriyeti’nin en düşük katılımlı seçimi oldu.  

Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan İran Dışişleri Bakanı 
Zarif, Viyana’da İran Nükleer Anlaşması’na yönelik devam eden 
görüşmelerle ilgili “Biz, ABD Anlaşma’dan çekilene kadar hatta 
çekildikten sonra bir sene daha üzerimize düşen sorumlulukları 
yerine getirdik. Nükleer Anlaşma’dan çekilen ABD’nin, İran’a 
güvence vermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı. 

20 ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’daki seçim sürecini 
ve Reisi’nin cumhurbaşkanı seçilmesini eleştirdi. 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nü alıntılayan 

Al Jazeera’nin haberine göre ABD, İranlıların “özgür ve adil bir 
seçim süreci” ile cumhurbaşkanlarını seçememesinden duyduğu 
rahatsızlığı dile getirdi.  

İsrail’in yeni Başbakanı Naftali Bennett, Reisi’nin seçimi 
kazanması üzerine uluslararası camianın “uyanması” gerektiğini 
söyledi. 

21 İran’ın yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Reisi’nin 
ilk basın toplantısı yerli ve yabancı gazetecilerin 
katılımıyla gerçekleşti. Reisi konuşmasında, yurt içi 

ve dışında izleyeceği politikalar, ekonomi politikaları ve komşu 
ülkelerle olan ilişkilerin önceliği gibi hususlara değindi. KOEP’e 
dair de açıklamalarda bulunan Reisi’nin gündeminde; ülkedeki 
üretimin düzenlenmesi, halkın geçim sıkıntıları ve sermaye 
piyasaları da yer aldı. 

22 ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, İran 
bağlantılı 36 web sitesinin ele geçirildiğini duyurdu. 
Press TV, Al-Alam TV, Al-Kawthar TV ve Al 

Masirah TV bu siteler arasında yer alıyor. 

23 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakın 
olduğu düşünülen Nournews isimli web sitesinin 
haberine göre İran Atom Enerjisi Kurumuna ait bir 

binaya drone saldırısı girişiminde bulunuldu. Habere göre saldırı, 
binaya herhangi bir zarar veremeden engellendi. İsrail gazetesi 
The Jerusalem Post ise saldırının, hedef aldığı İran Atom Enerjisi 
Kurumunun binasına önemli ölçüde zarar verdiğini iddia etti. 

AKK, 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin sonuçlarını 
doğruladı. Konsey Sözcüsü Abbas Ali Kethüdayi, Konseyin seçimi 
geçersiz kılacak herhangi bir sebep bulmadığını, dolayısıyla 
seçimin geçerli olduğunu ifade etti. 

24 İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Koçavi, ABD 
ile İran’a karşı örneği görülmemiş bir iş birliği 
yaptıklarını ifade etti. Bu açıklamayı ABD’nin 

Florida eyaletinde, CENTCOM Komutanı General Kenneth 
McKenzie ile görüşmesini takiben yapan Koçavi’nin, Tahran’ı 
askerî nükleer yeteneklerden yoksun bırakmak için ABD’de 
olduğu iddia ediliyor.  

ABD’li bir devlet görevlisini alıntılayan Bloomberg; ABD’li 
yetkililerin, 2015 Nükleer Anlaşması’na yönelik görüşmelerin 
yedinci oturumuna hazır olduklarını belirtti. 
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İlk olarak, Washington DC polis departma-
nı Nisan ayının sonlarına doğru siber saldı-
rıya hedef olmuştu ve departmana ait veri 
tabanının ele geçirildiği açıklanmıştı. Bu 
hadisenin yankıları sürerken ABD’de olduk-
ça sarsıcı bir ransomware saldırısı yaşandı. 7 
Mayıs günü, ABD’nin en büyük petrol boru 
hatlarından biri olarak bilinen Colonial Pi-
peline’a yönelik gerçekleştirilen ve hizmet-
lerin durmasına yol açan saldırı, ABD gene-
linde olağanüstü hareketliliğe neden oldu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Siber 
Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) 
gibi kurumlardan gelen raporlara göre Co-
lonial Pipeline saldırısı, son derece karma-
şık bir ransomware varyantı kullanan dış 
kaynaklı profesyonel bir siber tehdit aktörü 
tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra net-
leşen bilgilere göre saldırıyı DarkSide adlı 
ransomware operatörlerinin gerçekleştir-
diği belirlendi ve söz konusu aktörlerin de 
Rusya iltisaklı olabileceğine dair iddialar 
dile getirildi.

DarkSide saldırısından sonra ortaya çıkan 
ikinci sarsıcı olay, ABD’nin en büyük sigorta 

şirketlerinden biri olan CNA Financial’ın 

başka bir ransomware saldırısına uğrama-

sıydı. Şirket yetkilileri yaptıkları açıklama-

da Rusya bağlantılı Evil Corp grubu tarafın-

dan yürütülen bir ransomware saldırısının 

kurbanı olduklarını ifade ettiler.

ABD’li kamu kurumlarının ve şirketlerin 

maruz kaldığı saldırıların ardından çeşit-

li ransomware varyantlarıyla Avrupa’da ve 

Asya’daki devletler de hedef alındı. Örne-

ğin, son bir ay içerisinde Toshiba’nın Avru-

pa’daki merkezi, Almanya’da Bose firması, 

Fransa’da AXA sigorta şirketi, İrlanda resmi 

sağlık hizmetleri kurumu HSE ve Hindistan 

hava yolları şirketi Air India, ransomware 

saldırısına uğradıklarını açıkladılar. Söz 

konusu raporlar ve resmî açıklamalar sonra-

sında dünya adeta alarm duruma geçti.

Ransomware saldırılarında 
olağanüstü yükseliş

Uluslararası alanda ransomware saldırıları-

nın neden olduğu büyük ölçekli zararların 

son bir yıl içerisinde daha da arttığı göze 

çarpıyor. Örneğin çeşitli devlet kurumları-

nın ve profesyonel siber güvenlik şirketleri-
nin raporlarına göre 2020 yılındaki küresel 
ransomware saldırıları, bir önceki yıla göre 
yüzde 150 artış gösterdi. Ayrıca saldırıya 
uğrayan kurbanların yaptıkları fidye öde-
melerinde de yüzde 300’lere varan artışların 
olduğu tespit edildi.

Kritik altyapılara, şirketlere ve kamu ku-
rumlarına yapılan küresel ransomware sal-
dırıları 2021’in ilk çeyreğinde de olağanüstü 
bir artış gösterdi. Saldırıların yoğunlaşma-
sıyla birlikte saldırganların kurbanlardan 

talep ettikleri fidye miktarlarında da büyük 
artışlar yaşandı. Özellikle Bitcoin’in değeri-
nin yükselmesinden dolayı dev şirketlerin 
saldırganlara ödedikleri fidyeler on milyon-
larca dolara ulaştı.

2021 yılında gerçekleşen ransomware saldı-
rılarında, geçmiş dönemlere nazaran, nite-
liksel açıdan ve yöntem bakımından bazı 
değişiklikler de gözlemleniyor. Örneğin 
geçmişte daha çok “phishing” diye bilinen 
ve e-postalar üzerinden yürütülen oltalama 
saldırılar söz konusuyken yeni dönemde bu 
yönteme ilaveten tedarik zinciri saldırıları, 
0-day (sıfır gün) açıkları ve çeşitli siber alt-
yapı zafiyetleri kullanılmakta.

Diğer yandan, önceki saldırılarda genellik-
le hedef olan kurbanın verileri şifrelenir ve 

Ersin Çahmutoğlu

GÖRÜŞ 
02.06.2021

Büyüyen Siber Tehdit:  
Fidye-Yazılım Operasyonları

Küresel siber operasyonlar arasında fidye-yazılım 
(ransomware) saldırıları yükselişe geçti. Özellikle 
ABD son zamanlarda saldırı silsilesiyle mücadele 
etmeye çalışıyor. 

Bu makale ilk olarak 31.5.2021 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/buyu-
yen-siber-tehdit-fidye-yazilim-operasyon-
lari/2259282
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saldırganlar şifre anahtarlarını vermek için 
belirli miktarda fidye talep ederdi. Yeni dö-
nemde ise veriler, şifrelenmeyle birlikte ba-
zen kısmî olarak bazen de tamamıyla çeşitli 
platformlara sızdırılıyor ve siber suçluların 
yoğun faaliyet yürüttüğü “dark web” orta-
mında paylaşılıyor.

Bunlara ilaveten, ransomware varyantla-
rının giderek sofistike hale gelmesi ve sal-
dırganların çeşitli operasyon yöntemleri 
kullanmasından dolayı mücadele de zorla-
şıyor. Ayrıca, devlet destekli olan ya da bir 
zamanlar devlet kurumlarında görev alıp 
daha sonra bu “karanlık piyasaya” adım atan 
tehdit aktörleri, tamamen ekonomik moti-
vasyonla hareket ettikleri için asıl hedefle-
rini de gizleyebiliyor.

Diğer deyişle, devlet destekli bir siber tehdit 
grubu, tamamen istihbarat toplamak ama-
cıyla bir siber casusluk operasyonu yürütüp 
elde ettiği verileri ilgili devlete gönderebilir. 
Ancak bunu yaparken, kurbanlarından fid-
ye talep ederek kendisini sıradan/bağımsız 
bir hacker grubu olarak gösterebilir ve bu 
şekilde asıl amacını maskeleyebilir.

Bu konuda geçtiğimiz Kasım ve Aralık 
ayında İran’ın İsrailli hedeflere yönelik 
operasyonu örnek olarak verilebilir. İranlı 
Pay2Key grubu, üst düzey İsrailli şirketleri 
hackleyerek elde ettikleri veriler karşılığın-
da toplamda 1 milyon doları aşan fidye talep 
etmişti. İddialara göre söz konusu grup, sa-
vunma sanayii ve siber teknoloji şirketlerini 
hedef aldığı için buralardan elde ettiği veri-
leri İran istihbarat servisleriyle paylaşmıştı.

Bu noktada, aktörlerin devletle bağlantısı 
olmasa bile finansal motivasyondan dolayı 
işbirliği yapıp ellerindeki verileri satması-
nın söz konusu olabileceğini de belirtmek 
gerekir. Böylece, siber tehdit aktörlerinin bu 
“karanlık piyasa”ya daha çok ağırlık vermesi 
mümkün olabiliyor.

Kripto paralar 
değerlenirken hackerların 
iştahı kabarıyor

2020 yılı itibarıyla küresel ransomware 
operasyonlarında görülen yükseliş, finan-

sal motivasyonlu hackerlar özelinde bizleri 
dikkate değer bir noktaya çekiyor. Saldırı ay-
gıtlarının çeşitlenmesi, hedeflenen kurum 
ve kuruluşların zafiyetleri ve kurbanların 
talep edilen fidyeleri ödemesi, maddi getiri 
açısından hackerların bu alana yönelmesin-
de etkili oluyor.

2021 yılına gelindiğinde, çeşitli raporlar ve 
uluslararası basına yansıyan haberlere ba-
kıldığında bu düşüncenin doğrulandığı net 
olarak görülebilir. Örneğin ABD’deki Colo-
nial Pipeline saldırısından günler sonra yet-
kililerce yapılan açıklamada, DarkSide ope-
ratörlerine 4,4 milyon dolar ödeme yapıldı-
ğı haberlere yansıdı. Verilerini kurtarmak ve 
hizmetlerini devam ettirmek isteyen şirket, 
DarkSide operatörleriyle iletişime geçerek 
fidye ödemesini yapmak zorunda kaldı.

Şirketin bu ödemesi sonrasında ortaya çı-
kan bir hadise, DarkSide gibi bir aktörün 
ekonomik anlamda nasıl bir güce ulaştığını 
net olarak gösteriyor. Colonial Pipeline şir-
ketinden fidye ödemelerini aldıktan sonra 
DarkSide’ın kripto para cüzdanında top-
lamda 17,5 milyon dolar değerinde Bitcoin 
olduğu görülüyor. Burada, aktörlerin Co-
lonial Pipeline dışında farklı hedeflere de 
saldırdığı ve buralardan da fidye ödemeleri 
aldığı öne sürülebilir.

ABD’deki diğer önemli saldırı olan CNA Fi-
nancial saldırısı, ransomware tarihinde bir 
ilke imza attı. Haberlere yansıyan bilgilere 
göre şirket, epey ciddi bir ransomware sal-
dırısının ardından sistemlerini eski haline 
getirip yeniden faaliyete geçmek için sal-
dırganlara 40 milyon dolar değerinde fid-
ye ödedi. Bu rakam, küresel ransomware 
operasyonlarında şimdiye kadar ödenen en 
yüksek fidye.

Bu noktada bir hususu da belirtmekte fayda 
var. Ransomware saldırılarına maruz kalan 
şirketlerden bazıları (özellikle fidye ödeme-
si yapanlar) bu olayı açıklamayıp gizli tuta-
bilmekteler. Siber güvenlik şirketlerinin ya-
yınladıkları raporlarda, küresel ransomware 
operasyonlarının nerelerde görüldüğü ve 
kripto para cüzdanlarının ne kadar ödeme 
aldıkları net olarak görülebiliyor. Bu nicel 
verilerden yola çıkarak, dünyada birçok şir-

ketin bu “zedeleyici” saldırılara maruz kal-
dığını ancak bunları gizlediği söylenebilir.

Devletler ransomware 
tehditlerine karşı çıkmazda

Siber tehditler içerisinde yükseliş trendinde 
olan ransomware saldırılarına karşı dünya-
nın en güçlü devletleri bile zafiyet içerisinde 
olabiliyor. Siber tehdit aktörlerinin giderek 
daha profesyonelleşmesi ve daha sofistike 
yöntemler kullanması buradaki temel se-
beplerden biri.

Genel olarak bütün devletlerin saldırılara 
karşı koyamaması ve bunun sonucunda ağır 
kayıplar yaşamasının ardından bazı adımla-
rın atıldığı görülebiliyor. Burada her ne ka-
dar sorumluluk şirketlere ait olsa da saldırı-
nın sonucunda devletin de bir şekilde zarar 
görmesinden dolayı hükümetlere önemli 
görevler düşüyor.

Örneğin Joe Biden yönetimi, Colonial Pi-
peline’ın uğradığı yıkıcı saldırının ardından 
bir dizi önlem alarak güvenlik protokolle-
rini güncelleştirme ve sektörle işbirliğini 
geliştirmeye dair kararlar aldı. Aynı şekilde, 
İranlı siber tehdit gruplarının hedef aldığı 
İsrailli şirketler de devletin ilgili kurumla-
rının ihtarları sonucu devlet-şirket işbirli-
ğiyle önlemler alma adına harekete geçmiş 
bulunuyor.

Bu tarz adımlara ilaveten devletler, gerekti-
ğinde hackerlarla işbirliğine de gidebilecek-
tir. Dark web gibi alanlarda faaliyet gösteren 
ve birtakım araçlara sahip olabilen hacker-
larla devletlerin ilgili kurumlarının hangi 
alanda, ne tür işbirliği yapabileceğine dair 
tartışmaların başladığını görüyoruz.

Esas olarak, ransomware tehditlerinden ko-
runmak için atılabilecek adımlar genellikle 
birçok şirket ya da kurum tarafından bilinse 
de çoğu zaman gerekenler yapılmıyor. Saldı-
rıya maruz kalanlar, zararı en aza indirecek 
önlemleri almaya başlasalar da kimi zaman 
bunun hiçbir faydası olmuyor. Bu konuda 
proaktif yaklaşım benimsenmeli, olası gü-
venlik zafiyetleri değerlendirilmeli ve gere-
ken önlemler devlet kurumlarıyla ve sektör-
le işbirliği halinde alınmalıdır. İ
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Birçok aktiviste göre aktivist İhab el-Vezni 

geçen ayın başlarında Irak’ın Kerbela şeh-

rinde “İran destekli silahlı milisler” tara-

fından vurularak öldürüldü. Suikast, Ekim 

2019’da; yaygın yolsuzluk, siyasi mezhepçi-

lik, güvenlik istikrarsızlığı ve işsizliğe karşı 

gerçekleşen Ekim Protestolarını destekle-

yen veya bunun bir parçası olan aktivistlere, 

araştırmacılara, gazetecilere ve toplumun 

diğer üyelerine yönelik bir dizi şiddet eyle-

minin bir parçasıdır.

Suikastla ilgili olarak parmaklar çoğunlukla 

İran’a bağlı siyasi partileri işaret etti. İran’ın, 

Ekim Protestolarının patlak vermesinden bu 

yana yaptığı ağır eleştiriler nedeniyle Haşdi 

Şabi içinde aktif silahlı gruplara sahip oldu-

ğu bilinen bir gerçek. ABD’nin düzenlediği 

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani 

suikastı, protesto hareketinin ülkedeki je-

opolitik güvenlik denklemini tersine çevir-

mesinin bir sonucu olarak da okunabilir.

Kerbela’nın protesto koordinasyon komitesi 

başkanı olarak bilinen el-Vezni; yolsuzluğa, 

kötü kamu hizmetlerine, İran’ın müdahale-

ci rolüne ve memleketi Kerbela’daki milis-
lere karşı popüler bir figür ve ses olarak öne 
çıkmaktadır.

Başbakan Mustafa Kazımi, hükûmetin 
el-Vezni suikastçılarından hesap sorama-
masına ilişkin iddiaları “vesvese” olarak 
nitelendirmektedir. Bununla birlikte dev-
letin; sivil toplum üyelerini, hedeflenen 

siyasi şiddetten koruma ve gelecekte bu tür 
eylemleri sınırlamak adına hesap verebilir-
liği sağlamadaki rolüne yönelik bu kamu 
güvensizliğinin geçmiş hükûmet başarısız-

lıklarına ve eksikliklerine dayandığını be-

lirtmek önemlidir.

Başbakan Kazımi’nin eski resmî sözcüsü ve 

popüler televizyon sunucusu Ahmed Mulla 

Talal; hükûmetin, Irak’ın üst düzey güven-

lik uzmanı Hişam el-Haşimi’nin suikastına 

ilişkin bilgileri “karmaşıklığı ve uyumsuzlu-

ğu” nedeniyle ortaya çıkaramadığını belirt-

ti. El-Haşimi, diğer birçok araştırmacı veya 

aktivist gibi “kimliği belirsiz silahlı kişiler” 

tarafından öldürülmüştü.

Kerbela’nın önde gelen aktivistinin öldürül-

mesinin ardından ortaya çıkan öfke, Ekim 

Protestolarının çeşitli güçleri tarafından 

siyasi sistemi gayrimeşrulaştırmaya yöne-

lik tekrarlayan ve güven verici bir girişimle 

açıklanan Ekim 2021’de yapılacak erken 

seçimleri boykot etmeye yönelik tutumun, 

kamuoyunda yeniden teyit edilmesine yol 

açtı. El-Vezni’nin, İran’ın Irak’taki rolüne ve 

ona bağlı silahlı ve siyasi gruplar tarafından 

işlenen siyasi şiddete yönelik önemli eleş-

tirisi göz önüne alındığında protestocular, 

İran’ın eyleme doğrudan veya dolaylı olarak 

katılımına yönelik bir duruş sergilediler.

Zeidon Alkinani

GÖRÜŞ 
04.06.2021

Kerbela’nın Suikast Tepkisi: 
İran Karşıtı Duygular ve  
Seçim Boykotu

Kerbela’daki son olayların, kentin protesto hareketini 
yaklaşmakta olan erken seçimlere ve İran’ın artan 
etkisine karşı popüler bir kampanyaya dönüştürmesi 
muhtemeldir.
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Kerbela protestocuları kentteki İran Kon-
solosluğuna doğru yürüdü. Bu eylem ile 
göstericiler, İran Konsolosluğuna ilk kez 
yaklaşmadı. Zira göstericiler, son birkaç 
yıldır kutsal şehir Necef ve Basra’daki İran 
konsolosluklarını birçok defa ateşe verdiler.

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tara-

fından 11 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’da 

düzenlenen “Irak’ın Ekim Protesto Hare-

keti: Siyasi Zorluklar ve Seçim Sınırlamala-

rı” başlıklı bir çevrim içi panelde konuşan 

Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları 

Merkezinde araştırma görevlisi olan, King’s 

College London’da Haşdi Şabi ve Irak Dev-

leti’nin geleceği üzerindeki etkileri üzerine 

doktorasına devam eden Inna Rudolf; İran 

karşıtı sloganların, İran’ın Irak’taki çıkar-

larıyla her durumda uyumlu olmayan asi 

milislere ve Irak hükûmetine de hitap etti-

ğine dikkat çekti. Rudolf ayrıca “grupların 

yalnızca aktivistleri değil, aynı zamanda 

ağlarının işlevini anlamak ve analiz etmek 

için çok zaman harcayan uzmanları da he-

def aldığını” sözlerine ekledi. İkinci iddia, 

kapsayıcı siyasi güce yönelik eleştirel bir 

sesin suikastını duyduğumuzda bu durum; 

“İran yanlısı kamplar, ona bağlı milisler ve 

Irak siyasi sistemindeki payları” noktaları-

nı birleştirmemize olanak sağlıyor. Ayrıca 

etkinliğin panelistlerinden Dr. Ali Taher 

Al-Hammoud, Irak siyasi sisteminde İran 

karşıtı sloganlarla İran yanlısı gruplara karşı 

oluşturulan yüksek düzeyli baskı seviyesi-

nin altını çizdi.

l-Vezni suikastı, Irak Çalışma ve Haklar Sen-

dikası olan el-Bayt el-Watani gibi kurumla-

rın ve hatta Faik el-Şeyh Ali gibi mevcut mil-

letvekillerinin yaklaşmakta olan seçimleri 

boykot edecekleri açıklamalarıyla yeniden 

doğrulandı.

Dr. Haider Saeed, İRAM’ın çevrim içi pane-

li sırasında protesto hareketinin ve ortaya 

çıkan siyasi oluşumların, 2003 sonrası Irak 

siyasi sınıfının sağlamakta başarısız olduğu 

yeni bir siyasi çerçeve oluşturduğunu açıklı-

yor. Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları 

Merkezi Araştırma Bölümünün Başkanı 

Dr. Saeed, protestocuların erken seçimleri 

boykot etmesinin, sisteme yönelik bir “gay-

rimeşrulaştırma eylemi” olduğu için kendi 

içinde siyasi katılım olduğunu iddia ediyor.

Dr. Saeed’in seçim boykotunun rasyona-

lizasyonuna ve protesto hareketinin siyasi 

sistemdeki düşük şansına ve kazanımlarına 

yanıt olarak Dr. el-Hammoud, gelecekteki 

yönetişimde artan bir rol ve etkiyi garanti 

altına almak için bir noktada parlamenter 

demokraside küçük bir rolün kabul edilme-

sinin önemini vurguladı.

Twitter’da, Iraklı siyasi topluluğun yaklaş-

makta olan seçimlerle ilgili tutumunu kav-

ramak için “Irak protesto hareketinin siyasi 

bir varlığa dönüşmesi ve yaklaşmakta olan 

seçimlere katılması gerektiğine katılıyor 

musunuz?” şeklinde bir anket oluşturdum. 

229 kişinin katıldığı ankette; ankete katı-

lanların %45’i muhalif bir sesi garantilemek 

için katılmaya, %37’si boykot ve yaygın bir 

muhalefet olarak devam etmeye, %18’i ise 

gelecekte farklı seçimlere katılma ihtima-
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line yönelik oy verdi. Bu anketin yapıldığı 
hafta, birçok yeni siyasi varlığın ekim ayında 
gerçekleşecek olan erken seçimlerden çekil-
melerinin duyurulmasına yol açan el-Vezni 
suikastı gerçekleşti.

Göstericiler, el-Vezni’nin genel protesto ha-
reketi için önemini yansıtan bir bağlamda 
el-Vezni’nin suikastına atıfta bulunarak 25 
Mayıs’ta (#Who_Killed_Me?) (#؟ينلتق ـ نم) 
slogan ve hashtagi ile sokaklara döküldü. 
El-Vezni cinayetinde adaletin sağlanması ve 
Kerbela’nın taleplerinin yerine getirilmesi 
veya “siyasi sistemin çöküşü”nün kabul edil-
mesi yönündeki isteğin yanı sıra yapılan 
çağrılar, hesap verebilirlik ve cezasızlığa son 
verilmesi taleplerini de içeriyordu.

Mevcut öfkeyi anlamakla ilgili bir değerlen-
dirme yapıldığında el-Vezni suikastının, tü-
rünün ilk örneği olmadığı ancak zamanla-
masının bu suikastı benzerlerinden ayırdığı 
sonucuna ulaşılmaktadır. Iraklı gazeteci 
Ahmed al-Sheikh Majed, “Bir süredir başla-
yan koronavirüs salgınının ve belirsiz niyet-
leri olan yeni bir hükûmetin kurulmasının 
yanında mevcut bağlam farklı” şeklinde bir 
açıklamada bulundu. Ayrıca “El-Vezni’nin 
Irak topraklarındaki önemli etkisine ve fa-
aliyetlerine ek olarak kamuoyunda öfke bi-
rikmekte ve Hişam el-Haşimi suikastından 
sonra hesap verebilirlik adına atılan her-
hangi bir adıma hâlâ tanık olunmamakta-
dır.” sözlerini de ekledi.

Protestolar yine şiddetle karşılandı. Irak’ın 

belgelenmiş cinayetleri içeren gösteriler-

le ilgili yakın tarihli bir Birleşmiş Milletler 

(BM) Raporu, Irak hükûmetinin hukukun 

üstünlüğünü uygulama konusundaki ek-

sikliğini yansıtıyordu. Ayrıca BM raporu, si-

lahlı gruplardan ya da protestocuları öldür-

mekle suçlanan herhangi bir gruptan yakın 

zamanda tutuklanan önde gelen kişilerin 

kaçının soruşturma aşamasının ötesine 

geçtiğini ortaya koymakta ve bunun, başlı 

başına hükûmetin, vatandaşlarının ifade 

özgürlüğü hakkını koruma konusundaki 

isteksizliğini çok önemli bir şekilde ortaya 

koyduğunu vurgulamaktadır.

El-Vezni sıradan bir aktivist veya protesto-

cu ya da siyasi sisteme karşı yumuşak bir 

eleştiriye sahip bir siyasi yorumcu değildi. 

Kerbela protesto hareketinin muhtemel li-

derlerinden biriydi ve protestocular tarafın-

dan kabul edilecek herhangi bir seçim için 

potansiyel bir adaydı. Bu nedenle erken se-

çim çağrısında bulunan partilerden herhan-

gi biri, el-Vezni’nin suikastına dâhil olduysa 

bu, sürecin meşruiyetini ortadan kaldırma 

girişimi olur. Öte yandan bu durum, eylem-

cileri ve protestocuları hedef alan silahlı 

gruplarla bariz bağlantıları olması nedeniy-

le yaklaşmakta olan bir seçimde büyük ka-

yıplardan korkan siyasi güçlerin seçim boy-

kotunu daha da teşvik etme girişimi olarak 

da düşünülebilir. İ
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Modern İran, siyasi değişimler ve toplum-
sal gelişmeler açısından oldukça hareketli 
dönemler geçirmiştir. Söz konusu alanlar-
da meydana gelen bu hareketlilik, düşün-
ce sahasında hayata geçmeden elbette ki 
mümkün olmamıştır. Bu nedenle siyasal ve 
toplumsal hareketlere yön veren düşünce 
hareketleri, her toplumda var olduğu gibi 
İran’da da var olmuş ve bu hareketler, ortaya 
çıkardığı sonuçlar itibarıyla her zaman et-
kili ve dikkate değer nitelikler sergilemiştir. 
Nitekim Aydın Hareketi (Cereyan-i Ruşen-
fikri) isimli İranlı entelektüellerin ülkenin 
siyasal ve toplumsal hayatındaki rolüne 
işaret eden konunun hâlâ güncelliğini koru-
ması ve çeşitli tartışmalara konu olması, bu 
etki ve önemi gösteren bariz örneklerden-
dir. İran’ın düşünce dünyasında gerek ülke 
içinde gerekse ülke sınırları dışında nam 
salmış isimlerle birlikte, uzun bir zaman 
diliminde etkili olmasına rağmen ismi pek 
duyulmayan düşünce insanlarından biri de 
şüphesiz Ahmed Ferdid’dir.

Hayatı

Ahmed Mehini Yezdi adıyla 1910’da Yezd’de 
dünyaya geldi. Babası bölgenin küçük ancak 

göreli zengin toprak sahiplerinden Ali Me-
hini Yezdi, Ahmed’in küçük yaşlardan iti-
baren eğitimiyle ilgilendi. Ahmed 16 yaşına 
kadar kaldığı Yezd’de medrese eğitimi aldı. 
Arapçayla beraber Fransızcayı da öğren-
di. Daha sonra Tahran’a giderek üniversite 
eğitimine başladı ve 1935’te Eğitim Bilimleri 

alanından diplomasını aldı. Mezun olduk-
tan sonra Millî Eğitim Bakanlığında istih-
dam edildi ve öğretmen olarak okullarda 
göreve başladı. Bu sürede Almancanın yanı 
sıra eski Pers dili olan Pehleviceyi de öğren-
di. Daha lise dönemindeyken ilgi duyduğu 
ve okumalar yaptığı felsefe alanından kop-
mayarak bu alanda yayımlanan yabancı ma-
kaleleri Farsçaya çevirmeye başladı. 1940’lı 
yılların başına gelindiğinde genç bir felsefeci 
olarak ilgili çevrelerce bilinen bir isim oldu. 
Bu dönemde soyadını Ferdid olarak değiş-
tirdi. 1947’de 37 yaşındayken devlet bursuyla 
Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde 
doktora eğitimi almak için Fransa’ya gitti. 
Fakat eğitimini bu okulda tamamlamadan 
Almanya’ya geçerek Heidelberg Üniversite-
sine kaydoldu. Ancak Almanya’da da eğiti-
mini sona erdirmedi ve nihayetinde İran’a 
geri döndü. İran’a döndükten sonra doktora 
derecesi olmamasına rağmen ünlü İranlı 
Sosyal Bilimci İhsan Neraki aracılığıyla o 

dönem Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi dekanı olan ünlü düşünür Hüseyin Nasr 
tarafından öğretim üyesi olarak üniversite-
ye alındı. Üniversitedeki görevinden 1972’de 
emekli oldu ancak 1979 Devrimi’nden altı 
yıl sonra üniversiteden uzaklaştırılana ka-
dar ders vermeye devam etti. Son yıllarını 
inzivada geçiren Ferdid, 16 Ağustos 1994’te 
hayata gözlerini yumdu.

Düşünce Serüveni

İki dünya savaşı arası dönemde İran’da 
Pehlevi rejimi kurulmuş ve tepeden mo-
dernizasyon politikaları sıkı bir şekilde 
uygulanmaya başlanmıştı. Genç yaşlarında 
olan Ferdid, bu dönemde Fransız Filozof 
Henri Bergson’ın etkisindeydi. Ferdid’in, 
Bergson’da akılcı modernitenin eleştirisini 
görmesi, onun bu filozofa ilgi duymasında 
etkili olduğu gibi aslında onun bizzat için-
de bulunduğu toplumun sorunlarına ilişkin 

çözüm arayışının hangi yönde olduğunu 
da açıklamaktadır. Bergson’dan esinlenen 
Ferdid; modern dünyanın, maneviyattan 
boşaltılmış bir dayatma olarak İran top-
lumunun irfan ve maneviyatla yoğrulmuş 
kültürel mirasıyla bağdaşamayacağını dü-
şünmekteydi.

Ferdid kısa süre sonra Alman Filozof Martin 
Heidegger’i keşfetti. Heidegger’in düşün-
celeriyle tanışması onda büyük bir etki ya-
rattı. Bu etki o kadar büyüktü ki hayatının 
sonuna kadar her zaman kendisini onun 
sadık takipçisi olarak tanımladı ve verdiği 
derslerde ve yaptığı konuşmalarda Heide-
gger’in düşüncelerini İranlılara anlatmaya 
çalıştı. Ferdid, Heidegger’in İran’daki en 
ünlü takipçisi ve düşüncelerini aktaran kişi 
olarak bilinse de aslında o her zaman kendi 
yorumlarını Heidegger çizgisinde dile getir-
mekteydi. Başka bir ifadeyle Heidegger’in 
Batı felsefesi tarihi üzerindeki görüşlerini 
İran’a uyarlamaya çalıştı. Bu doğrultuda 

Hamid İbrahimi

GÖRÜŞ 
05.06.2021

Ahmed Ferdid:  
İran’da Batı Karşıtlığının  
Teorisyeni

Ferdid’in ortaya koyduğu düşünceler, önemli bir tarihsel 
sorunu çözme yönünde ciddi bir arayış çabasıdır.
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İran çağdaş düşünce hayatına armağan et-
tiği “garbzedegi (westoxification)” kavra-
mıyla İran’ın ve genel anlamda Doğu’nun 
Batı medeniyeti karşısındaki yenilgisini 
açıklamaya çalıştı. Ferdid’e göre Doğu ve 
Batı; coğrafi, siyasi, ekonomik veya kültürel 
kavramlar olmaktan ziyade iki farklı onto-
lojik düşünce biçimine işaret etmektedir. O, 
metafizik düşünce olarak gördüğü Batı’nın 
tam anlamıyla Doğu’yu kendi hâkimiyeti al-
tına aldığını savunuyordu. Ferdid’e göre bu 
istila sadece günümüzde tamamlanmış bir 
durum değil tarihsel olarak cereyan edegel-
miş bir durumdur. Bu nedenle Antik Yunan 
felsefesinden etkilenen Molla Sadra ve Fara-
bi gibi tarihî isimleri dahi “garbzede” olarak 
değerlendirdi.

Etkisi
1979 Devrimi’nden önceki yıllarda Ferdid’in 
merkezinde olduğu bir çevre oluştu. İran’ın 
o dönem önde gelen entelektüellerinden 
birçok ismin içinde bulunduğu bu çevre, ge-
nelde Emir Hüseyin Cihanbeglu’nun evinde 
bir araya gelirdi. Daryuş Şayegan, Hamid 
İnayet, Gulamhüseyin Saidi, Daryuş Aşuri, 
Ebulhasan Celili ve Rıza Daveri gibi ünlü ya-
zar ve düşünürlerin katıldığı bu oturumlar, 
zaman içinde Ferdidiye Oturumları adını 
aldı. Ferdid’in takipçileri, önemli isimlerden 
oluşsa da dar bir entelektüel çevreyle sınırlı 
kalmadı. İran o dönem, Batı modernliğini 
benimsemiş Pehlevi rejiminin yönetimin-
de, Marksist gruplardan İslamcı çevrelere 
kadar farklı çizgilerin farklı motivasyonlar-
la rejim karşıtı faaliyetlerini yürüttüğü bir 

atmosfer içerisindeydi. Bu koşullar altında 
Batı emperyalizmi karşıtlığı, tüm grupların 
kesiştiği noktaydı ve bu açıdan söz konusu 
akımların her biri Ferdid’in söylemlerinde 
kendine hitap eden ifadeler bulabilmek-
teydi. Bu nedenle Ferdid gerek üniversitede 
verdiği derslerinde gerekse katıldığı diğer 
programlarda her zaman kalabalık dinleyici 
kitlesiyle karşılaşırdı.

1979 Devrimi’ne gelindiğinde, Devrim’i des-
tekleyen Ferdid, daha etkin olmaya çalıştı. 
Bu dönemde yeni sistemde aktif rol üstle-
nen bazı isimlere karşı sert tutum benim-
sedi. Bunlar arasında geçici hükûmetin baş-
bakanı Mehdi Bazergan ve kültürel devrim 
sürecinde etkili olan ünlü İranlı düşünür 
Abdulkerim Suruş da bulunmaktaydı. Fer-
did, her ne kadar İslami harekete mensup 
olsalar da bu şahısların aslında liberal çiz-
gide olduklarını savunarak onlara karşı gel-
di. Ancak bu karşı karşıya geliş o dönemde 
daha güçlü konumda olan Suruş ve çevresi 
lehine sonuçlandı ve Ferdid giderek sahne-
den çekilmek zorunda kalıp hayatının son 
yıllarını inzivada geçirmeye mahkûm edil-
di. Tüm bunlara rağmen Ferdid’in açtığı yol, 
takipçileri tarafından izlendi. 1980’li yılla-
rının sonundan itibaren muhalif konuma 
düşen Suruş ve çevresiyle Ferdid takipçileri 
arasında 1990’lı yılların ortasına kadar süren 
ve Heideggerciler-Popperciler karşılaşması 
olarak bilinen bir felsefi tartışma meyda-
na geldi. Daha sonra Reform Hareketi’nin 
güçlenmesiyle ibre Poppercilerden yana 
döndüyse de devam eden süreçte bu akımın 

İran siyaset meydanında gücünü kaybetme-

siyle Ferdid ve düşünceleri tekrar gündeme 

gelmeye başladı.

Ferdid’in yeniden gündeme gelmesinde 

altı çizilmesi gereken husus, onun bu se-

fer takipçileri tarafından değil karşıtları 

tarafından odağa alınmasıdır. Bu çevreler 

özellikle Reform Hareketi’nin akamete uğ-

ramasından sonra meydana gelen durumun 

düşünce temellerini incelemeye yoğunla-

şarak Ferdid’in mirasını tekrar okumaya 

yönelmiştir. Bu çabaların bir yansıması 

olarak ABD’de ikamet eden İranlı Sosyolog 

Ali Mir-Sipasi, Ahmed Ferdid’in hayatı ve 

düşüncelerini incelediği kitap çalışmasını 

2017’de yayımladı. Ayrıca Mir-Sipasi’nin bu 

konudaki çalışmaları üzerinden Ferdid’le il-

gili bir belgesel hazırlanarak Mayıs 2020’de 

izleyicilerin ilgisine sunuldu. Bu girişimler, 

Ferdid’in destekçilerini de harekete geçirdi 

ve tartışmalar tekrar alevlendi. Mir-Sipasi 

tarafından hazırlanan belgesele karşı Ferdid 

takipçileri başka bir belgesel hazırlayarak 

yayına sürdü.

Ferdid, yaşadığı 84 yıl boyunca muasır 

İran’ın çalkantılı bir döneminde uzun bir 

süre düşünce dünyasının parlayan yıldızı 

olmayı başarabilmiştir. Modern İran’ın ilk 

filozofu unvanını kazanmış ve bazı yorum-

culara göre İran düşünce tarihinde ortaya 

konmuş en önemli ve en etkili kavram ola-

rak garbzedegi kavramını ve düşüncesini 

üretmiştir. Tüm bunlara rağmen muhalif-

leri tarafından da “şiddetin teorisyeni” ve 

“antisemitist” gibi ağır eleştiri ve ithamlara 

hedef olmuştur. Gelinen noktadaysa tüm 

tartışmalar, çekişmeler, gündeme gelmeler, 

gündemden düşmeler vs. bir kenara bırakı-

lırsa Batı ve modernite düşüncesinin ve or-

taya çıkardığı sonuçların hâlâ devam ettiği 

dikkat alındığında Ferdid’in ortaya koyduğu 

görüşlerin, önemli bir tarihsel sorunu çöz-

me yönünde ciddi bir arayış çabası olduğu 

açıktır. Ferdid ve fikirleri için İran düşünce 

dünyasında sadece bir döneme damga vur-

muş ve artık zamanı geçmiş bir akım değil 

önümüzdeki dönemde de varlığını sürdüre-

cek güçlü bir çizgidir denebilir. İ
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26 Mayıs 2021 tarihinde Haşdi Şabi’nin 
Enbar Komutanı Kasım Muslih, Irak ta-
rafından tutuklandı. Muslih’in, Irak’taki 
protestolara liderlik eden İhab el-Vezni’nin 
öldürülmesi olayında ve Irak’ın batısındaki 
Enbar ilinde bulunan ve ABD güçlerine ev 
sahipliği yapan Aynu’l-Esed Askerî Üssüne 
yapılan saldırılarda dahli olduğu Irak ma-
kamlarınca açıklandı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından Mus-
lih hakkında verilen “terör suçundan tu-
tuklanma” kararı basına sızdı ve Komutan, 
tutuklanarak Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye ge-
tirildi. Bunun üzerine Haşdi Şabi güçleri, 
askerî araçlar ve silahlarla Yeşil Bölge’nin 
kapılarına dayandı ve Muslih’in serbest bı-
rakılmasını istedi. Tutuklamanın üstünden 
yaklaşık on gün geçmesine rağmen Muslih 
hâlâ serbest bırakılmadı.

Geçen sene İran destekli 14 milisi tutuk-
layan Irak hükûmeti, bu milisleri hemen 
serbest bırakmıştı. Bundan dolayı Muslih’in 
tutuklanması, Irak’tan Haşdi Şabi’ye yö-
nelik ilk ciddi hamle olarak okunabilir. Bu 
hamlenin Mustafa Kazımi hükûmeti açısın-

dan getirilerinin değerlendirileceği bu yazı-
da, olayın Haşdi Şabi ve dolayısıyla İran için 
ne ifade ettiği de incelenecektir.

İlk olarak Muslih gibi nüfuzu yüksek bir 
Haşdi Şabi komutanının tutuklanması, 10 
Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek Parla-
mento seçimleri için Başbakan Kazımi’nin 

elini güçlendirebilir. Muslih’in müttefik 
üslerine saldırmak ve göstericileri öldür-
mekle suçlanması, merkezî hükûmetin bu 
olaylardan kendini aklamayı hedeflediğini 
göstermektedir. Irak’ta 2019 yılında başla-
yan protestoların motivasyonlarından biri-
nin, Irak’taki İran etkisi olduğu göz önüne 
alınırsa ve ülkedeki İran nüfuzunun Haşdi 
Şabi eliyle sağlandığı hesaba katılırsa Mus-
lih’in tutuklanmasının, Kazımi hükûmeti-
ne fayda sağlayacağı görülmektedir. Ayrıca 
Muslih’in tutuklanmasından bir gün önce 
600 göstericinin öldürülmesi, ülkenin dört 
bir yanındaki göstericiler tarafından protes-
to edilmiş ve bu eylemlerde Haşdi Şabi’ye 
işaret edilmiştir. Bu durum, bahsi geçen 
tutuklamanın, halk nezdinde de karşılığı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun ya-
nında Washington Enstitüsünden Hamdi 

Malik’in “İran yanlısı grupların etkisini sı-
nırlamaya yönelik girişimler, büyük olası-
lıkla Kazımi’ye geniş bir yelpazeden destek 
sağlayacak.” şeklindeki açıklaması da bu 
düşünceyi desteklemektedir.

Kazımi, ülkede İran destekli milislerin ne-
den olduğu güvenlik tehdidini azaltmayı 
veya sonlandırmayı hedefliyor olabilir. Haş-

di Şabi, resmiyette Irak’ın güvenlik güçleri-
nin bir parçası olsa da protestocuların öldü-
rülmesi, askerî üslere saldırı ve diplomatik 
misyonları baltalama gibi olaylara girişerek 
başına buyruk hareket etmektedir. Ayrıca 
Sincar Anlaşması gereği Sincar’da PKK var-
lığını sonlandırmak isteyen Irak hükûmeti-
nin bu hedefi, bölgeye milislerini konuşlan-
dıran Haşdi Şabi eliyle engellenmektedir. 
Ek olarak Mart 2021’de, İran destekli Şii 
milis grubu Rab’allah tarafından Bağdat’ta 
düzenlenen geçit töreninde Irak Başbaka-
nı’nın tehdit edilmesi ve Haziran 2020’de 
tutuklanan 14 milisin serbest bırakılması 
için Yeşil Bölge’deki terörle mücadele bina-
sının Ketaib Hizbullah milisleri tarafından 
ablukaya alınması gibi gelişmeler, Irak’ta 
bulun İran destekli Şii milislerin, ülke gü-
venliği açısından ciddi bir tehdit olduğunu 

Ömer Zengin

HABER ANALİZ 
07.06.2021

Irak Hükûmetinin  
Muslih Hamlesi

Muslih gibi nüfuzu yüksek bir Haşdi Şabi komutanının 
tutuklanması, 10 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek 
Parlamento seçimleri için Kazımi’nin elini 
güçlendirebilir.
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göstermektedir. Bu doğrultuda Muslih’in 
tutuklanması ve belki de mahkûm edilecek 
olması, ülkede bulunan Şii milislerin yargı-
lanmasına zemin hazırlayabilir.

Öte taraftan Muslih’in tutuklanması, İran’ın 
Irak üstündeki gücünü zayıflatmaya neden 
olabilecek bir gelişmedir. Haziran 2020’de 
tutuklanan milislerin hemen bırakılmasına 
rağmen Muslih’in yaklaşık on gündür bıra-
kılmaması, Kazımi hükûmetine bu konuda 
geçmişte gelmeyen uluslararası desteğin 
geldiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu 
uluslararası destek, son yıllarda Irak’a şan-
taj uygulayarak ülkeye yapılacak yatırımlara 
engel olan ve Irak’ı siyasi ve ekonomik ola-
rak gölgesinde tutan İran’ın nüfuzunu azal-
tarak Irak’ta yeni bir güç odağı oluşturabilir. 
Bu durumda Irak, yıllardır mecbur kaldığı 
İran’dan sıyrılarak bir eksen değişikliğine 
gidebilir.

Sonuç olarak Muslih’in tutuklanması, Ka-
zımi hükûmeti tarafından iç ve dış destek 

elde etmek için araçsallaştırılabilecek bir 
gelişmedir. Protestocuların öldürülmesi-
ni Muslih’e mal edebilecek olan hükûmet, 
gelen uluslararası desteğin de etkisiyle İran 
destekli Şii milislere yönelik tutuklama-
lara devam ederek ülkedeki İran etkisini 
kırma fırsatı elde edebilir ve bu kapsamda 
ülke bileşenlerinin birçoğunun desteğini 
kazanabilir. Buna karşın İran, Irak üzerin-
de Haşdi Şabi aracılığıyla sağladığı nüfuzu 
kaybetmeye başlayabilir. Ayrıca protestola-
rın şiddetlendiği günün ertesinde Muslih’in 
tutuklanması, Kazımi’nin bu hamle için 
doğru zamanı kolladığını göstermektedir. 
Muslih’i henüz serbest bırakmayan hükû-
metin, Muslih’i mahkûm edeceği ve ülkede 
bulunan İran destekli Şii milislere yönelik 
operasyonlara devam ederek siyasi konu-
munu güçlendireceği öngörülmektedir. İ



15İRAM BÜLTEN  |  HAZİRAN 2021

İran’a yönelik düzenlenen yaptırımların, 
ABD Başkanı Joe Biden tarafından yeniden 
kaldırılması ve Viyana’da tüm tarafların le-
hine olabilecek bir yol haritası oluşturmaya 
yönelik ilerleme kaydedildiği ülke temsilci-
leri tarafından sıkça bildiriliyor. Ancak taraf 
olan ülkelerin tıpkı 2016’da olduğu gibi İran 
ile bilhassa özel sektör aracığıyla ekonomik 
ilişki kurma isteği oldukça zayıf görünüyor. 
Bu sebeple ülkeler, olası bir anlaşmayla hak-
larının ve ekonomik faaliyetlerinin güvence 
altına alınacağı konusunda oldukça endişeli 
ve istikrarlı bir yol haritası, tüm ülkelerin is-
teği olarak öne çıkıyor. Yeni anlaşmayla be-
raber sürdürülebilir ve sağlıklı bir ekonomik 
ilişki isteyen ülkelerin başındaysa Birleşik 
Krallık geliyor.

Birleşik Krallık, başta finansal olmak üzere 
yaptırımların kaldırılması gerektiğini savu-
nurken İran’ın nükleer faaliyetlerinin izlen-
mesi ve kısıt altına alınmasını destekliyor. 
İran’la ekonomik ilişki kurma bağlamında 
finansal yaptırımların öncelikli olarak kal-
dırılması, İran’ın diğer ülkelerle kuraca-
ğı sağlıklı ve istikrarlı ekonomik ilişkiler 

bakımından oldukça önemlidir. Birleşik 

Krallık’ta ambargo ve yaptırım dönemle-

rinde İran ile işlem yapan bankalar bulunsa 

da bu bankalar, ABD Hazine Bakanlığının 

radarına yakalanmış ve yüksek meblağda 

tazminat ödemiştir. Buna ilave olarak Bir-

leşik Krallık, İran’da meydana gelen yol-

suzluk ve bunun sonucunda oluşan düşük 

güven-yüksek risk ortamından oldukça 

imtina etmektedir. Ayrıca İran’ın henüz 

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine 

Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) ile 

ilgili tam bir adım atamaması ve Birleşik 

Krallık’ın “terörist örgüt” olarak ilan ettiği 

örgütlere İran’ın açık olarak finansal deste-

ğinin bulunması, Birleşik Krallık’ı daha da 

endişelendirmektedir.

Uluslararası standart ve kısıtların yanında 

Birleşik Krallık için yerel riskler de söz konu-

sudur. Ülke içerisindeki siyasi ve ekonomik 

istikrarsızlık ortamı Birleşik Krallık’ın yatı-

rımcılarını İran pazarından uzaklaştırıyor. 

Buna ilave olarak İran ekonomisinin kilit 

sektörlerinde yer alan Devrim Muhafızları 

Birkan Kemal Ertan

HABER ANALİZ 
07.06.2021

Viyana Görüşmelerinde 
Birleşik Krallık’ın  
Ekonomik Pozisyonu

Grafik: Birleşik Krallık ve İran’ın Ticaret Hacmi

Kaynak: Department for International Trade, 2021.

Viyana görüşmeleri devam ederken Birleşik Krallık, 
olası yeni bir nükleer anlaşmayla İran’la sürdürülebilir 
ve sağlıklı bir ekonomik ilişki hedefliyor.
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Ordusu (DMO) ve diğer müesses nizam ak-
törleri, Birleşik Krallık’ın “yeni bir ekonomik 
ilişki kurma” isteğini azaltmaktadır. İki ül-
kenin ticaret hacmine bakıldığında Birleşik 
Krallık için İran oldukça küçük bir pazar ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. İran, 2020 yılının 
resmî verilerine göre Birleşik Krallık’ın dış 
ticaret partnerleri arasında ticaret hacmi bü-
yüklüğü bağlamında 127. sırada yer almakta-
dır. Bu veriye göre İran, Birleşik Krallık’ın 
toplam dış ticaret hacminin %0,1’den daha 
azını oluşturmaktadır. KOEP’in (Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı, Nükleer Anlaşma) im-
zalanmasıyla 2016 yılında 350 milyon sterlin, 
2017 yılında 500 milyon sterlin olan Birleşik 
Krallık ve İran arasındaki ticaret hacmi artış 
göstermiş ve tek taraflı ABD yaptırımları ve 
koronavirüs salgınının etkisiyle 2020 yılında 
145 milyon sterline düşmüştür. Ancak KOEP 
yürürlükte iken bile İran, Birleşik Krallık’ın 
toplam dış ticaret açığının %0,1’den daha 
azını oluşturmuştur.

Sonuç olarak Birleşik Krallık’ın İran’la sür-
dürebilir ve sağlıklı bir ilişki yürütebilmesi 
için öncelikle alternatif finans sistemlerine 
başvurmadan küresel finans sisteminin le-

gal kuralları çerçevesinde bir yol izlemesi 
gerekmektedir. Bunun için küresel sistemin 
baş aktörü olan ABD; Birleşik Krallık ve an-
laşmaya muhatap olacak ülkelere güvence 
sunmalıdır. ABD dışındaki bankaların ve 
diğer işletmelerin ABD’nin ikincil yaptı-
rımlarına ilişkin yükümlülükleri açıklığa 
kavuşturulmalı; ABD dışındaki kurumlara 
ABD Hazine Bakanlığının Yabancı Varlıklar 
Kontrol Ofisinden (OFAC) rehberlik iste-
yebilecekleri bir kanal sağlanmalı ve ABD 
dışındaki kuruluşların OFAC ile yaptırım 
izinlerine başvurmaları için bir mekaniz-
ma sunulmalıdır. ABD dışındaki bankaların 
ve işletmelerin KOEP’i desteklemek için 
karmaşık ABD yaptırımları mevzuatına 
uyulması bekleniyorsa bu ülkelerin anla-
şılır endişelerini yatıştırmak için onlara 
gerekli rehberlik ve kapsam sağlanmalıdır. 
Buna ilave olarak da İran’ın yerel ve harici 
risklerinin minimize edilmesi de gerekiyor. 
Aksi takdirde Birleşik Krallık ve diğer mu-
hatap ülkeler, KOEP’ten sonra olduğu gibi 
yeni anlaşmadan sonra gelecek yaptırım ve 
ambargolar nedeniyle de hayal kırıklığına 
uğrayacaktır. İ
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Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açık-
lamaya göre İran ve dört Afrika devletinin 
BM Genel Kurulundaki oy hakları, iki yıldır 
ödenmemiş borçlar nedeniyle askıya alın-
dı. Bu karar üzerine Tahran, BM’ye olağan 
tepkilerini ifade ederken hedefindeyse yine 
ülkeyi giderek her alanda baskılayan ABD 
ve yaptırımları yer aldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’a 
hitaben Ocak 2021 tarihli mektubunda, iç-
lerinde İran’ın da yer aldığı 10 üye devletin, 
borçlarını ödeyemediği belirtilmişti. Mayıs 
2021’e kadar geçen süreçte bazı ülkelerin 
borcunu ödediği gözlemlenirken iletilen 
son belgelerde, 5 üyenin borcunun hâliha-
zırda ödenmediği bilgisi yer almıştır. 5 üye-
ye ilişkin olarak İran ve Orta Afrika Cum-
huriyeti’nin BM bütçesine olan borçlarını 
ödemekte geciktikleri ve 193 üyeli BM Genel 
Kurulunda oy haklarını kaybedecekleri ifa-
de edilirken diğer üç Afrika ülkesi; Komor-
lar, Sao Tome ve Principe ile Somali’nin de 
borçlarının ödenmediği ancak eylül ayında 
sona erecek olan mevcut oturumda hâlâ oy 
kullanabileceklerini belirten bir karar alın-
dığı açıklamaları yer almaktadır.

Bu noktada alınan kararlar, BM Antlaşma-
sı’nın 19. maddesi uyarınca gerçekleştiril-
miştir. BM Antlaşması’nın 19. maddesine 
göre örgüte mali katkısını ödemekte gecik-
miş olan bir BM üyesi, eğer gecikmiş öde-
melerinin tutarı önceki iki tam yılın ödeme 
payları tutarına eşit ya da bundan fazla ise 
Genel Kurulda oy kullanamaz. Bununla 
birlikte Genel Kurul, ödemedeki aksama-
nın söz konusu üyenin iradesi dışındaki 
nedenler yüzünden meydana gelmiş olduğu 
kanısına varırsa bu üyenin, oylamaya katıl-
masına izin verebilir.

Kimler Borçlarını 
Ödeyemiyor?
Üye devletler, BM bütçesine ekonomik ge-
lişmişlik düzeyleriyle doğru orantılı olarak 
katkı sağlamaktadır. Örnek olarak Türki-
ye’nin payı, 2019-2021 bütçe döneminde 
%1,371 olarak belirlenmiştir. BM’nin 2021 

yılı genel bütçesi 3,231 milyar dolar olarak 
kabul edilirken örgütün ayrıca Barışı Koru-
ma Operasyonları için de 2020-2021 dönemi 
için 6,58 milyar dolarlık bütçesi bulunmak-
tadır.

•  2019 yılında 193 üyeli örgüte; 146 ülke fi-
nansal katkısını tam öderken 47 ülke ise 
ödeme yapmadı.

•  2020 yılında 7 ülke; Lübnan, Venezuela, 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Gambia, Le-
sotho, Tonga ve Yemen, örgüte yapmak 
zorunda olduğu mali katkı borcunu öde-
mediği için Genel Kuruldaki oy kullanma 
haklarını geçici olarak kaybetti.

•  2021 yılında şu ana kadar 5 ülke; İran, 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Komorlar, Sao 
Tome ve Principe ile Somali, mali katkı 
borcunu ödemedi.

•  Son olarak Komorlar, Sao Tome ve Prin-
cipe ile Somali’nin 75. oturumun sonuna 
kadar Genel Kurulda oy kullanmasına 
izin verildi.

•  İran’ın ise BM Genel Kurulunda oy kulla-
nabilmesi için 16 milyon 251 bin dolardan 
fazla ödeme yapması gerekmektedir.

Borçlu üyelerin oy haklarını geri kazanabil-
mesi için borçlarının bir bölümünü ödeme-
si gerekmektedir. 2021 yılı için bahsi geçen 
devletlerin oy haklarını geri kazanmak için 
ödemesi gereken asgari ödeme tutarı şu şe-
kildedir:

Arife Delibaş

GÖRÜŞ 
07.06.2021

İran BM Genel Kurulundaki  
Oy Hakkını Kaybetti

Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2021

* Genel Kurul; Komorlar, Sao Tome ve Principe ile Somali’nin  
75. oturumun sonuna kadar Kurulda oy kullanmasına izin verilmesine 
karar vermiştir.
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İran’ın Karara Tepkisi  
Ne Oldu?

Tahran yönetiminin BM’nin ilgili kararına 
tepkisi ise beklenildiği üzere BM liderli-
ğini amaç ve ilkelerine sadık kalmaya, çok 
taraflılığı zayıflatan herhangi bir karardan 
kaçınmaya ve ABD ve yaptırımlarını konuya 
ilişkin doğrudan hedef göstermeye yönelik 
oldu. Kararın “temelde kusurlu, tümüyle 
kabul edilemez ve tamamen haksız” olduğu-
nu belirten Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ’in 
Twitter hesabında da bir kopyasını yayımla-
dığı ve Guterres’e ithaf ettiği mektubunda, 
konuya ilişkin çeşitli detaylar ön plana çık-
maktadır.

Öncelikle mali katkıyı ödememe nedeninin 
tamamen Tahran’ın kontrolünün dışında 
olduğu belirtilmiştir. Kontrol dışında olma 
nedeni olarak ise ABD hedef alınarak özel-
likle yaptırımlar üzerinden çeşitli eleştiriler 

yöneltilmiştir. BM’nin bu kararda, ABD yap-
tırımlarını hesaba katmadığı belirtilirken 
ABD’nin “ekonomik terörü”nün, ülkenin 
gıda ve ilaç ihtiyaçları için dahi ödeme yap-
masını engellediği göz önünde bulundurul-
duğunda borçlar için ödeme yapılmasının 
nasıl beklendiği ve İran halkının şu anda ce-
zalandırılmasının şaşılacak derecede absürt 
olduğu ifade edilmiştir.

Bakan’ın bir diğer dikkat çektiği husus ise 
İran’ın bankacılık sektörü üzerine getirilen 
aşırı kısıtlamalardır. Zarif, İran’ın katkı için 
transferdeki kapasitesinin azalması ve yaşa-
nan gecikmelerin sebebi olarak Güney Kore, 
Japonya, Irak vb. ülkelerin bankalarında 
dondurulmuş nakitleri işaret etmiştir. Zarif 
paylaşımında ayrıca BM’nin, İran’ın ödemesi 
gereken borcu ABD’nin deniz korsanlığı ile 
elde ettiği 110 milyon dolar üzerinden tah-
sil edebileceğini ifade etmiştir. Zarif ’in 110 

milyon dolardan kastıysa yakın zamanda 
gündeme gelen ABD’nin İran’a ait olan bir 
tankere el koyduktan sonra 2 milyon varil 
İran ham petrolünü satması haberlerine yö-
neliktir.

Oy hakkı kararına ilişkin olarak BM tarafın-
dan Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Du-
jarric’in açıklamaları; BM’nin bu sürecinin, 
BM Antlaşması’nın kurallarından kaynaklı 
prosedürden kaynaklandığı ve İran ile yoğun 
görüşmelerin yapıldığı ancak yaptırımların 
durumu karmaşıklaştırdığı ve görüşmele-
rin iyi niyetle devam ettiği yönündedir. İran 
tarafından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said 
Hatipzade ise 3 Haziran’da yaptığı açıklama-
da, İran’ın bir Güney Kore bankasındaki he-
sabı aracılığıyla BM’ye olan borcunu ödeye-
bilmesi için bir yol açıldığını ve İran’ın yakın 
zamanda BM’ye olan katkısını ödeyeceğini 
belirtmiştir.

Karar İran İçin Ne Anlam 
İfade Etmektedir?
Uluslararası barış ve güvenliği koruma, 
dostça ilişkiler geliştirme, insan haklarına 
ve temel özgürlüklerine gösterilecek saygı-
nın geliştirilmesi ve ekonomik, toplumsal, 
kültürel ve insancıl konulardaki sorunla-
rın çözülmesi hususunda iş birliği sağlama 
gibi konularda bir merkez olma amaçlarıyla 
kurulan örgüt, bugün 193 üyesiyle 75 yıldan 
fazladır varlığını sürdürmektedir. Antlaş-
ma’da belirtildiği üzere BM’nin ana organla-
rı; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi (BMGK), 
Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK), Ve-
sayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve 
BM Sekreteryasıdır.

Genel Kurul, BM’nin başlıca müzakere, 
politika oluşturma ve temsil organı olarak 
merkezî bir konuma sahiptir. Kurulda her 
üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Kurul 

kararları çoğunlukla basit oy çokluğu ile 
alınırken barış ve güvenlik ile ilgili tavsiye-
ler, BMGK ile EKOSOK üyelerinin seçimi 
ve bütçe sorunları gibi belirlenmiş önemli 
hususlarda alınan kararlar ise üçte iki ço-
ğunluğu gerektirir. Mali değerlendirmeler, 
konsey üyelerinin seçimi, uluslararası barış 
ve güvenlik meseleleri, BM’nin herhangi 
bir organının yetki ve işlevlerini etkileyen 
sorunlar, ülkeler arasındaki dostluk ilişkile-
rini bozabilecek her türlü durumun barışçıl 
çözümü gibi meselelerde değerlendirme ve 
tavsiye verme yetkileri bulunan organ, üye 
devletlere uluslararası meseleler hakkında 
görüşlerini ifade etme fırsatı sağlamakta-
dır. Dolayısıyla burada bir oy yetkisine sahip 
olmak, birçok ülkeye güç dengesi üzerinde 
kazanamadığı olanağı diplomatik kanallar 
aracılığıyla sağlama açısından oldukça de-
ğerlidir.

Kuruldaki kararlar bağlayıcı olmamasına 
rağmen her üye devletin politika pozisyon-
larını gözlemlemek ve karşılaştırmak için 
benzersiz bir evrensel platform olmaya de-
vam etmektedir. Devletlerin politika tercih-
lerini ve siyasi yakınlığını değerlendirmek 
için BM Genel Kurulu oylama kayıtları çe-
şitli teorik çerçevelerden değerlendirilebilir. 
Oylama kayıtları bir ülkenin nerede durdu-
ğunu, kiminle ve hangi amaçla durduğunu 
en azından BM bağlamında geniş bir şekilde 
yansıtmaktadır. Dolayısıyla platform bir ül-
kenin küresel meselelerdeki duruşunu ser-
gileyebildiği, eşitliğin ve adaletin gözetildiği 
bir alandır. Burada söz sahibi olmak devlet-
lere tercihlerini gösterme olanağı sağlarken 
söz hakkı sahibi olamamak ise onları yalnız-
laştırabilir ve itibarını zedeleyebilir.

Nükleer faaliyetleri ile uluslararası arenada 
istediğini elde edemeyen İran içinse Kurul-
daki hakkının da askıya alınması İran’ı daha 
da yalnızlaştırmak anlamına gelir. Bölgesel 
gücünü, ideolojisini ve tutumunu korumak 
adına bu durum, İran’ın içinde bulunmak is-
tediği bir konum değildir. Aynı zamanda iki 
aydır devam eden ABD-İran arasındaki Vi-
yana görüşmeleri için de diplomatik çabalar 
sürdürülmeye çalışılırken bu olayların ikili 
ülke ilişkilerinin ilerlemesine zarar verebile-
ceğini söylemek de mümkündür. İ

İran, BM Genel Kurulundaki oy hakkını, iki yıldır 
ödenmemiş borçları nedeniyle geçici olarak kaybederken 
Tahran yönetiminin hedefinde ABD ve yaptırımları var.
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18 Haziran’da sandık başına gidecek olan 
İran halkı 13. dönem cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde oy kullanacak. İslam Devrimi’ni 
müteakip 1980 yılında ilk kez bu makama 
seçilen Ebu’l-Hasan Beni Sadr’dan sonra 
birçok kişi İran’ın seçilmiş en yüksek yöne-
ticisi olarak görev yaptı. Beni Sadr’ın yurt 
dışına kaçmak zorunda kalmasından sonra 
Muhammed Ali Recai çok kısa bir süre gö-
rev yapmış, bir suikast sonucu öldürülme-
sinden sonra sırasıyla Ali Hameney, Haşimi 
Rafsancani, Muhammed Hatemi, Mahmud 
Ahmedinejad ve Hasan Ruhani halk tara-
fından, anayasanın “ülkenin ikinci adamı” 
olarak tanımladığı bu pozisyona seçilmişti.

Aslına bakılacak olursa “İslam Cumhuri-
yeti” tanımlaması ilk günden itibaren tar-
tışmalıydı. İki kavram arasındaki ilişkinin 
nasıl tanımlanacağı konusunda ihtilaflar 
vardı. Bununla birlikte yeni anayasanın 
ekseni olan Velayet-i Fakih kavramının içi-
nin nasıl doldurulacağı konusunda en üst 
isimler arasında bile bir uzlaşı yoktu. Bu 
durum yalnızca ilk Başbakan Mehdi Bazer-
gan liderliğindeki Özgürlük Hareketi ya da 

sonraları “terör örgütüne” dönüşecek olan 

Mesut Recevi önderliğindeki Halkın Müca-

hitleri gibi farklı siyasi hareketler arasında 

değil, Humeyni gibi Devrim’in tartışmasız 

lideri ve teorisyeni için bile böyleydi. Nite-

kim İran’a döndükten sonra yönetim işini 

siyasetçilere bırakarak Kum’a yerleşmek 

istediyse de bunun ne anlama geldiğini bi-

len çevresindeki isimler tarafından sağlık 

sorunları öne sürülerek Tahran’da kalmaya 

ikna edildi.

Güç odaklarının gizli-açık 
rekabeti

Önce Beni Sadr, ardından daha az olsa da 

dikkat çekici seviyede olan Hameney ile 

Humeyni arasındaki yönetim tartışmala-

rı, Humeyni’nin üzerinde oğlu Ahmed’in 

yadsınamaz etkisi gibi faktörler, yalnızca 

Humeyni ile cumhurbaşkanları arasında 

değil Humeyni’nin ardılı olması beklenen 

Ayetullah Muntazeri olayında da ciddi so-

runlara yol açmıştı. Devrim Lideri Humey-

ni, Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmiş 

resmî ardılı Muntazeri, Cumhurbaşkanı 

Hameney, Başbakan Musevi gibi çok sayıda 
üst düzey yetkilinin yanı sıra bunların etra-
fında kümelenen güç odaklarının gizli-açık 
rekabeti, Humeyni’nin, ardından da oğlu 
Ahmed’in ölümüyle Hameney-Rafsancani 
ikilisinin nihai zaferiyle sonuçlandı. İkili, 
Ahmed Humeyni’nin yardımıyla önce ar-
dıllık, sonra da başbakanlık makamlarını 

kaldırarak yönetimde tek seslilik sağlamaya 
çalıştı ancak siyasetin kendi dinamikleri bir 
süre sonra ikisi arasında da ciddi ihtilafla-
rın meydana gelmesine neden oldu.

Çok daha genç ve din adamı olmayan Mah-
mud Ahmedinejad’ın 2005 yılında cumhur-
başkanı seçilmesiyle Hameney’in önceki 
iki cumhurbaşkanı ile yaşadığı sorunların 
ortadan kalkacağı düşünülüyordu. Netice-
de ne Rafsancani’nin etkinliğine ve tecrü-
besine ne de Hatemi’nin daha liberal sayı-
labilecek siyasi görüşlerine sahipti. Ancak 
işler beklenildiği gibi gitmedi ve özellikle 
ikinci döneminden itibaren Hameney ve 
etrafı ile İstihbarat Bakanı’nın azlinin tetik-
lediği ciddi bir anlaşmazlık yaşadı ve görev 
süresi biter bitmez de etrafındaki isimler 

Dr. Hakkı Uygur

GÖRÜŞ 
08.06.2021

İran Seçimlerinde  
Farklı Olan Ne?

Reformcular, siyasi zirveden silineli çok olsa bile 
Rafsancani-Ruhani-Laricani çizgisinin İran siyasetinden 
tasfiye edilmesi farklı çağrışımlar yapıyor ve bu 
seçimlerin diğer beş seçimden farkının ne olduğu 
sorusunun sorulmasına neden oluyor.

Bu makale ilk olarak 7.6.2021 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-se-
cimlerinde-farkli-olan-ne/2266044
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tutuklandı, kendisinin sonraki dönemler 
için adaylığı Anayasayı Koruyucular Konse-
yi (AKK) tarafından reddedildi.

Diğer cumhurbaşkanlarının kaderini Hasan 
Ruhani’nin de paylaşması şaşırtıcı olmadı. 
Hatemi dönemindeki Devrim Muhafızları 
Ordusu (DMO) komutanlarının muhtı-
rasında ve öğrenci olaylarının sert şekilde 
bastırılmasında rol oynayan eski MGK Ge-
nel Sekreteri, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile 
birlikte “ılımlı” mesajlar vermeye başladı. 
ABD ile imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı’nın (KOEP, Nükleer Anlaşma) İran 
halkından büyük destek görmesi, Ruha-
ni’yi ciddi ölçüde umutlandırdı ve kamuoyu 
önünde Hameney’in sözlerine açıkça karşı 
çıkmaya başladı. Trump’ın seçilmesi ve KO-
EP’ten çıkması İran’ı dış politikada ne kadar 
zorladıysa Hasan Ruhani’nin içerideki plan-
larını da o denli suya düşürdü. Kötüleşen 
ekonomik şartlar ve ABD’ye güvendiği suç-
lamaları karşısında Ruhani tüm kredisini 
tüketti, küresel salgının yıkıcı etkileriyle 
birlikte “İran tarihinin en başarısız cumhur-
başkanı” unvanını elde etti.

1979’daki kitlesel devrim ve hemen ardın-
dan gerçekleştirdiği anayasa referandumu 
ile ciddi bir meşruiyet sağlayan yeni rejim, 
başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ülke-
de düzenlenen seçimlere büyük önem verdi 
ve bunu “İslami demokrasi” örneği olarak 
sundu. Birkaç haftadan fazla sürmese de 
seçim süreçlerinde görece bir ifade özgür-
lüğü sağlanır ve normal zamanda matah 
olmayan figürlerin kamusal alanda boy 
göstermesine izin verilir. Yine işin dinî bo-
yutu ihmal edilmez ve gerek ulema gerekse 
de devlet yetkilileri seçimlere katılımın “va-
cip-farz” olduğunu belirtir. Nitekim boykot 
çağrısı yapan kesimlerin kimi resmî ulema 
tarafından tekfir edilmesi bu bağlamda şa-
şırtıcı olmadı. Kısaca normal şartlar altında 
seçimlere katılımın mümkün mertebe yük-
sek olması, yönetimin temel hedeflerinden 
biridir ve bu oran genellikle bölge ülkeleri 
ya da Batılı ülkelerle kıyaslanarak İran hal-
kının devletine ve yönetim sistemine ne 
kadar sahip çıktığının göstergesi olarak yo-
rumlanır.

“Devrim’in ikinci aşaması”

Özetlenen süreç çerçevesinde bu seçimler-
de Ali Laricani gibi son kırk yıldır devletin 
en kritik ve hassas kurumlarının başında 
görev yapmış bir ismin adaylığının redde-
dilmesi, yine bazı yetkililerin “Seçimlere 
katılım endişemiz yok, yüzde 30’larda kal-
sa bile sorun olmaz,” tarzında açıklamalar 
yapması dikkat çekiciydi. Zira reformcular, 
siyasi zirveden silineli çok olsa bile Rafsan-
cani-Ruhani-Laricani çizgisinin İran siya-
setinden tasfiye edilmesi farklı çağrışımlar 
yapıyor ve bu seçimlerin diğer beş seçimden 
farkının ne olduğu sorusunun sorulmasına 
neden oluyor. Bu bağlamda İran’da İslam 
Cumhuriyeti-İslam Devleti tartışmaları da 
akla geliyor. Cumhuriyet’in, İslami gelenek-
te yerinin olmadığını, maslahat icabı geçici 
süre için benimsenen bir yöntem olduğunu, 
halkın çoğunluğunun seçiminin Kur’an’da 
yerildiğini ileri süren çevrelere göre göster-
melik de olsa seçimlerin bir kenara bırakı-
larak doğrudan ulemanın liderliğindeki 
İslam Devleti’nin kurulması gerekiyor. Her 
ne kadar Ayetullah Misbah Yezdi’nin haya-
tını kaybetmesi ile önemli bir savunucusu-
nu kaybettiyse de bu görüşün muhafazakâr 
siyasetçiler içinde taraftarları olduğunu 
unutmamak gerekiyor.

Bununla birlikte seçim sürecindeki yoğun 
elemelerin ve neticesinde katılım oranının 
ciddi şekilde düşecek olmasının teorik/
teolojik tartışmalardan daha somut ge-
rekçelere dayandığını gösteren emareler 
de var. Bunların başında “Devrim’in ikinci 
aşaması” olarak tanımlanan döneme geçiş 
projeksiyonu yer alıyor. Seçimlerin favori 
adayı Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi’nin 
yalnızca sıradan bir cumhurbaşkanı olma-
yacağı, aksine Hameney’den sonra devrim 
lideri olmak üzere hazırlandığı İran’da 
epeydir konuşulan bir senaryo. Gerek Uz-
manlar Meclisinden ve Parlamento üyele-
rinden kendisine yapılan aday olması çağrı-
ları gerekse de bazı muhafazakâr adayların 
kendisinin aday olması hâlinde adaylıktan 
çekileceklerini açıklaması bu söylentileri 
destekliyor. Yine de Reisi’nin son ana ka-
dar adaylığını açıklamaması Hameney’in 

onayını alamadığı söylentilerine neden ol-
muştu. Diğer bir senaryoya göre Hameney, 
kendisinden sonrası için Reisi’nin devrim 
liderliğini uygun görse de cumhurbaşkan-
lığı makamında yıpranmasını istemiyor. 
Gerek İran’ın içinde bulunduğu son dere-
ce zor sosyo-ekonomik şartlar gerekse de 
Reisi’nin siyasetçi tarafının zayıflığı ve ka-
muoyu önüne çıktığı birkaç günlük sürede 
bile birçok gaf yapması bu görüşü destekler 
nitelikte.

Son olarak Hameney’in 4 Haziran Cuma 
günü yaptığı konuşmada adaylıkların de-
ğerlendirilmesi sürecinde zulüm ve haksız-
lık yapıldığını söylemesi İran’daki siyasi çev-
relerde heyecana yol açtıysa da AKK, aynı 
günün akşamı yaptığı bir açıklama ile sosyal 
medya üzerinden yayılan iddiaları kınaya-
rak meseleyi geçiştirdi. Zaten beklentilerin 
aksine Hameney’in açıklamalarından son-
ra veto edilen bazı adayların onaylanması 
çok muhtemel değildi. Zira öncelikle veto 
işleminin, kendisinden habersiz gerçekleş-
tirilmesi mümkün değildi. İkinci olarak ise 
katılımın düşmesi ve nüfuzlu siyasetçileri 
küstürme pahasına yapılan kapsamlı seçim 
mühendisliğinin son anda engellenmesi 
farklı sonuçlara yol açabilirdi. Dolayısıyla 
seçimler öngörüldüğü üzere düşük katılımlı 
ve sönük geçecek ve İbrahim Reisi’nin cum-
hurbaşkanlığı ile sonuçlanacak gibi görü-
nüyor.

Karizmatik liderlikten, İran siyasetinde 
önemli bir yeri olan etkili hitabetten yoksun 
olmakla ve yine ülkenin en önemli sorun 
alanı olan ekonomi konusundaki zayıflığı 
ile eleştirilen ismin cumhurbaşkanı olması 
hâlinde zaten nüfuzlu konumlardaki isim-
lerle bir ekip oluşturacağı ve sonraki hedefi-
ne dönük hazırlıklara gireceği düşünülüyor. 
Reisi’nin beklendiği üzere seçimleri kazan-
ması dış politikada çok büyük değişikliklere 
neden olmayacaktır. Ancak Humeyni’nin 
ölümünden sonra sahne dışına itilen Muse-
vi Erdebili, Mir Hüseyin Musevi ya da Aye-
tullah Muntazeri gibi isimlerin konumuna 
35 yıl sonra kimlerin düşeceği hususu, İran 
iç politikasındaki birçok gelişmede siyasi ya 
da ideolojik farklılıklardan daha belirleyici 
olacaktır. İ



21İRAM BÜLTEN  |  HAZİRAN 2021

Eski Devrim Rehberi Ayetullah Humey-
ni’nin yakın çevresinden olan, Lübnan 
Hizbullahı’nın kurucularından ve reformcu 
siyasetin önemli simalarından olan Ali Ek-
ber Muhteşemipur, koronavirüs nedeniyle 
Tahran’da tedavi gördüğü hastanede 7 Ha-
ziran Pazartesi günü vefat etti.

Muhteşemipur, 1947’de Tahran’da dünya 
geldi. Temel eğitimini, o dönem İslamcı 
kesimin modern eğitim sistemiyle genç ku-
şakları yetiştirmek için kurduğu ünlü Alevi 
Okulunda bitirdi. 1960’ların başında dinî 
eğitim almak için önce Tahran ve Kum’da-
ki ilim havzalarına ve ardından Necef İlim 
Havzasına gitti. Ruhullah Humeyni, Hasan 
Burucerdi, Ebulkasım Hoyi ve Bâkır Zenca-
ni gibi dönemin önde gelen Şii din adamla-
rından ders aldı.

Dinî eğitime başladığı dönemden itibaren 
Pehlevi rejimine karşı siyasi faaliyetlere 
de başladı. Bu faaliyetlerinden dolayı ilk 
kez 1961’de tutuklandı. Hocası Ayetullah 
Humeyni’nin, Şah’a karşı eylemlerinden 
dolayı 4 Kasım 1964’te önce Türkiye’ye ve 
ardından Irak’a sürgüne gönderilmesinden 
sonra Humeyni’nin yanına giderek Irak’a 

yerleşti ve böylece 1979 Devrimi’ne kadar 
geçen sürecin önemli bir kısmını yurt dışın-
da geçirdi. Bu dönemde; Suriye, Lübnan, 
Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine 
ziyaretler yaparak Humeyni’nin başlattığı 
hareket için destek arayışında bulundu.

Muhteşemipur, Irak’ta bulunduğu süreçte 
Saddam yönetimi tarafından da takip edil-
di ve birkaç kez tutuklandı. En sonunda 
1978’in sonbaharında Bağdat Havaalanında 
tutuklandı ve sınır dışı edildi. Bu gelişme-
den sonra Fransa’ya yerleşen Ayetullah Hu-
meyni’nin yanına gitti ve ofisinde iletişim 
sorumluluğunu üstlendi.

Muhteşemipur Devrim’den sonra çeşitli 
görevlerde bulundu. Ayetullah Humey-
ni’nin; Paris, Tahran ve Kum’daki ofislerin-
de ve İran Radyo ve Televizyon Kurumunda 
temsilciliğini yaptı. İran Meclisinde ikinci, 
üçüncü ve altıncı dönem Tahran milletve-
kili oldu. Humeyni’nin devrim rehberi ol-
duğu dönemde üstlendiği en önemli iki gö-
rev ise İran’ın Şam büyükelçiliği (1981-1985) 
ve içişleri bakanlığı (1985-1989) oldu. Şam 
büyükelçisi olduğu dönemde önemli bir 
misyon üstlenerek Lübnan Hizbullahı’nın 

kuruluşunda etkili rol oynadı. Ayrıca bu gö-

revdeyken İsrail tarafından gerçekleştirildi-

ği öne sürülen bir bombalı suikastta ağır 

yaralanıp bir kolunu ve bir gözünü kaybetti.

Muhteşemipur, 1980’li yıllarda iktidarda 

olan ve 1990’lı yıllarda kabuk değiştirerek 

reformcu olarak sahneye çıkan şahin ka-

nadın önde gelen isimlerinden biriydi. Bu 

kanadın en önemli oluşumu olan Mücade-

leci Din Adamları Topluluğunun (Mecme-i 

Ruhaniyun-i Mübariz) merkez komitesi 

üyeliğini, hayatının sonuna kadar sürdür-

dü. Onun bu dönemde İran siyasetindeki 

etkinliği, üstlendiği görevlerle sınırlı kal-

madı ve yaptığı açıklamalarla ciddi tartış-

maları başlatmasıyla da gündeme geldi. 

Nitekim İran-Irak Savaşı’ndan kısa bir süre 

sonra Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi ve ardın-

dan ABD’nin başını çektiği koalisyonun 

Saddam rejimine saldırmasıyla ilgili Mec-

liste yaptığı bir konuşmada İran’ın, Irak’ın 

yanında ABD’yle savaşa girmesi gerektiği-

ni savundu. Muhteşemipur’un bu konuş-

masında, daha o güne kadar savaştıkları 

Saddam Hüseyin’i, İslam tarihinin meşhur 

ordu komutanlarından Halid bin Velid’e 

Hamid İbrahimi

HABER ANALİZ 
08.06.2021

Reformcu Siyasetçi  
Muhteşemipur Hayatını  
Kaybetti

Muhteşemipur’un vefatıyla reformcular, kendi 
çizgilerindeki önemli bir siyasi figürü yitirmekle 
kalmamış, Devrim Rehberi çizgisindeki muhafazakâr 
çevrelerle köprü rolü üstlenen bir ismi de kaybetmiştir.
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benzetmesi ise o dönem tepkilere neden 
oldu.

Ayetullah Humeyni’den sonra Ali Hame-
nei’nin devrim rehberi olmasıyla İran’da 
yeniden şekillenen siyaset sahnesinde Muh-
teşemipur ve diğer eski şahin kanat men-
supları, politikalarında bir değişime gidip 
reformcu olarak yola devam etseler de İran 
siyasetinde Devrim Rehberi eksenindeki 
muhafazakârlar karşında her zaman muha-
lefet pozisyonunda kaldılar. Buna rağmen 
ülke siyasetinde her zaman etkili olmaya 
devam ettiler. Bu dönemde eskiden aşırı 
bir figür olarak bilinen Muhteşemipur, re-
formcuların “dengeli ve ara bulucu” siyaset 
adamlarından biri olarak hem reformcu ka-
nattaki konumunu korudu hem de Devrim 
Rehberi’nin izindeki muhafazakârlar tara-
fından saygı duyulan bir isim oldu. Nitekim 
reformcu siyasetin zirvedeki kadrolarından 
olmasına rağmen Ali Hamenei, devrim reh-
beri olduğunda kendisini danışmanı olarak 
atadı ve Muhteşemipur, uzun süre bu görev-
de bulundu.

Muhteşemipur, 2009 Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerinin ardından meydana gelen ayak-
lanmaların bastırılmasını ve Yeşil Hareket 
liderlerinin ev hapsine atılmasını protesto 
ederek İran’dan Irak’a geçip Necef’e yerleşti. 
İran tarihinde ulemanın siyasi iktidarı pro-
testo etme amacıyla Kum veya Necef’e göç 
etmesinin bir gelenek olduğu dikkate alın-
dığında Muhteşemipur’un bu girişiminin 
önemi daha iyi anlaşılacaktır. Nihayetinde 

uzun süre Necef’te ikamet eden Muteşemi-
pur, son günlerde yakalandığı koronavirüs 
hastalığından dolayı durumu kötüleşti ve 
tedavi için Tahran’a götürüldü. Ancak teda-
vi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gelinen noktada Muhteşemipur’un ölü-
münün reformcular için bir kayıp olduğu 
açıktır. Bununla beraber her ne kadar İran 
siyasetinde hâkim olan çevrelerle arası son 
dönemlerde açılmış olsa da kişiliği ve geç-
mişi nedeniyle iki karşıt kanat arasında 
köprü rolünü üstlenebilen bir ismi olması, 
bu kaybın sadece reformculara ait olmadığı-
nı göstermektedir. Görünen o ki 1979 Devri-
mi ve İran İslam Cumhuriyeti’nin kuruluşu 
süreçlerinde beraber olan ve bu itibarla or-
tak geçmişe sahip etkili siyasi aktörler, uzun 
yılların ardından giderek hayat sahnesinden 
çekilmektedir. Rafsancani’den sonra Muh-
teşemipur gibi isimlerin ölümüyle devam 
eden bu sürecin, bu noktada durmayacağı 
açıktır. Bu nedenle İran siyasetinin giderek 
gerginleşen ortamında ve uzlaşmayı sağla-
yabilecek siyasetçilere duyulan ihtiyacın her 
geçen gün arttığı bu dönemde, önemli bir 
ismin kaybedildiği söylenebilir. İ
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The Washington Post’un haberine göre 
Rusya, İran’a gelişmiş keşif ve gözlem uy-
dusu sağlamaya hazırlanıyor. Her ne ka-
dar Rus yapımı Kanopus-V uyduları, sivil 
maksatlı uydu sınıfında üretiliyor olsa da 
habere göre Devrim Muhafızları Ordusu 
(DMO) yetkilileri, bu anlaşmayı gerçekleş-
tirmek için 2018’den beri Rusya’ya birçok 
ziyaret düzenledi. Bununla beraber geçtiği-
miz aylarda Rus uzmanların İran’a giderek 
DMO’nun ilgili birimine teknik eğitimler 
verdiği ve İran’ın uyduyu fırlatmak üzere 
Tahran’ın batısındaki Kerec yakınlarında 
yeni bir tesis inşa ettiği iddia edildi. Ayrıca 
uydu tedarikinin sağlanması durumunda, 
uydunun birkaç ay içinde çalışılabilir hâle 
geleceği söylenmektedir. Haberde bu uy-
dunun tedarik edilmesiyle İran’ın askerî 
gözlem ve uydu görüntüleme kabiliyetleri-
ni geliştireceği vurgulanıyor. Yüksek çözü-
nürlüklü bir kamerayla donatılmış gelişmiş 
Kanopus-V uydusu, İran’ın özellikle Orta 
Doğu’daki askerî aktiviteleri gözleme ve 
izleme kabiliyetlerini güçlendirebilecektir. 
Bu kapsamda Rusya Federal Uzay Ajansı 
(Roscosmos) tarafından üretilen uydunun 
5 yıllık kullanım süresi olduğu bilinmek-

tedir. 430 kg ağırlığa sahip uydunun, 510 

km yükseklikte 1,2 m fotoğraf çözünürlüğü 

ile yüksek çözünürlüklü görüntüleme im-

kânına sahip olduğu belirtilmektedir. Bu 

uydunun en önemli özelliklerinden birisi 

güneş eş zamanlı uydu sınıfında yer alma-

sıdır. Güneş eş zamanlı uydular, yeryüzün-

deki bir lokasyonu 7/24 esaslı olmak üzere 

gerçek zamanlı gözlem ve izleme imkânı 

sunmaktadır. Bu özellik, Kanopus-V’yi İran 

için öncelikli kılan işlevlerden birisi olarak 

değerlendirilebilir. Zira İran’ın mevcut uzay 

çalışmalarında güneş eş zamanlı bir uydu 

bulunmamaktadır. Bu durum, İran’ın askerî 

maksatlı gözlem ve izleme kabiliyetlerini 

önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Örneğin 

bir bölgede zaman içinde meydana gelen 

değişimleri izlemek, askerî keşif ve gözlem 

kapasitesi açısından kritik bir öneme haiz-

dir. Yüksek çözünürlüklü, gerçek zamanlı 

gözlem ve izleme imkânı, bölgesel kapsam-

da gerçekleşen lehte ve aleyhte askerî akti-

vitelerin takibini de kolaylaştırabilecektir. 

Her ne kadar İran, uzay çalışmalarını yerli 

Hurşit Dingil

HABER ANALİZ 
14.06.2021

İran Kanopus-V Keşif ve  
Gözlem Uydusunu  
Neden Önemsiyor?

Her ne kadar Rus yapımı Kanopus-V keşif ve gözlem 
uydusu sivil maksatlar için üretilse de bazı modifikasyonlar 
yapılarak askerî maksatlara uygun hâle getirilebilir.
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imkânlarla sürdürmeye çalışsa da hazır tek-
noloji tedariki, söz konusu Kanopus-V ithal 
edilmesinden de anlaşılacağı üzere uzay 
programının geliştirilmesinde çarpan fak-
tör rolünü oynamaktadır. Hazır teknoloji 
transferi ve dış tedarikler, sadece İran uzay 
programının geliştirilmesinde değil aynı za-
manda balistik füze ve drone kapasitesinde 
de belirleyici bir konumda bulunmaktadır. 
Bilindiği üzere İran, balistik füze kabiliyet-
lerini de dış tedarik ve hazır teknoloji trans-
feri yoluyla güçlendirebilmiştir. Bu anlamda 
hazır teknoloji transferi ve dış tedarikler, 
İran’ın hedeflediği askerî kapasite ve kabili-
yetlere ulaşmasını kolaylaştıracak kestirme 
yollardan birisidir. Diğer taraftan, Kano-
pus-V’nin tedarik edilmesi, İran’ın balistik 
füze ve drone kabiliyetlerinin geliştirilmesi 
için de önem arz etmektedir. Öyle ki İran’ın 
mevcut droneları uzun menzilde etkin bir 
operasyon gerçekleştirebilmek için isteni-
len bir ölçekte olmayıp, bu ihtiyacın gideril-

mesi noktasında uydu iletişim entegresi ve 
drone ile uyumlu çalışan işlevsel uydu bu-
lunması gerekmektedir. Nitekim İran’ın son 
askerî tanıtımlarında sergilenen Kaman-22 
ve Gazze isimli silahlı insansız hava araçları 
üzerinde platformun fiziksel görünümü dâ-
hilinde uydu iletişim biriminin (SATCOM) 
entegre edildiği gözlemlenmektedir. Ancak 
İran’ın henüz dronelarla uyumlu bir uydusu 
bulunmamaktadır. Bu durum beraberinde 
dronelarla uyumlu çalışan ve işlevsel bir uy-
dunun geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkar-
maktadır. Kanopus-V’nin bu ihtiyacı karşı-
layıp karşılamayacağı henüz belli değilken 
bazı modifikasyonlarla bu ihtiyaca yönelik 
çözümler geliştirilebileceğini söylemek 
mümkündür. Buna ek olarak İran’ın balis-
tik füzelerinin kabiliyetlerinin gelişmesi-
nin de uydu iletişimi ve uzay çalışmalarına 
bağlı olduğu dikkate alınmalıdır. Bu türden 
bir tedarik, İran’ın balistik füze ve drone 
kapasitesini geliştirmek ve güçlendirmek 
üzere gereken zamanı da kısaltabilecektir. 
Diğer taraftan bu anlaşmanın gelişmesinde 
Ekim 2020 itibarıyla İran’a yönelik Birleşmiş 
Milletler silah ambargosu süresinin sona 
ermesi de etkenler arasında yer almaktadır. 
Oluşan bu fırsatın değerlendirilmesi doğ-
rultusunda İran’ın askerî kapasitesini güç-
lendirmek üzere zaman ve tecrübe birikimi 
ihtiyacını hızlıca gideren yeni hazır tekno-
loji transferleri ve dış tedariklere yöneleceği 
düşünülmektedir. İ

Şekil 1: Rusya- Kanopus-V Uydu Fotoğrafı

Şekil 3: İran-Nur-1 Uydu Fotoğrafı

Şekil 2: Türkiye- Göktürk-1 Uydu Fotoğrafı



25İRAM BÜLTEN  |  HAZİRAN 2021

The Washington Post’un, 11 Haziran’da ya-
yımladığı raporda Rusya’nın, İran’a Orta 
Doğu ve ötesindeki askerî hedefleri gözet-
leme yeteneğini artıracak gelişmiş bir uydu 
sistemi sağlamaya hazırlandığı yönündeki 
haberleri, uluslararası alanda özellikle de 
İsrail medyasında derin yankı buldu. Zira 
habere göre Tahran’ın Rusya’dan tedarik 
edeceği söylenen Kanopus-V uydusunun, 
İran’ın gözetleme yeteneklerini büyük öl-
çüde artıracak olmasının yanı sıra ABD ve 
İsrail askerî üsleri dâhil bölgedeki askerî 
hareketlilikleri izlemesine olanak sağlaya-
cak yüksek çözünürlüklü kameralarla do-
natıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu söylentiler, Moskova’ya açık-
lama yapma yükümlülüğü getirirdi ve 
açıklama, NBC News’e verdiği röportaj ile 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den 
geldi. İsrail medyasının özel bir ilgi duy-
duğu mülakatta Putin; Rusya’nın İran’a, 
Tahran’ın, ABD ve İsrail dâhil bölgedeki 
düşmanlarını hedef alabileceği silahlar ve 
gözetim-uydu-keşif araçları vereceği ya da 
vermeyi teklif ettiği yönündeki sorusunu, 

“böyle bir durumun olmadığı, söz konusu 

söylentilerin uydurma olduğu” şeklinde ce-

vapladı. İran ile her alanda -askerî iş birliği 

dâhil- iş birliği içerisinde olduklarını ancak 

bu minvalde yayılan söylemlerin saçmalık-

tan ibaret olduğunu belirten Putin, şu anda 

Rusya’nın İran’a söz konusu envanteri sağ-

layacağı yönündeki haberlerin gerçeği yan-

sıtmadığını söyledi.

Hâlen Viyana’da devam eden İran Nükle-

er Anlaşması’nın olumlu sonuçlanmasını 

umduğunu ve ABD’nin, İran’a yönelik am-

bargoları kaldırması gerektiğini vurgulayan 

Putin, “İran ile geleneksel silahlarla ilgili 

bazı programlarımız var. Ancak henüz o 

aşamaya bile gelmedik. Konvansiyonel si-

lahlar alanında bile gerçek bir iş birliğimiz 

yok. Yani eğer birisi modern uzay teknolo-

jisi ile ilgili bir şey ortaya atarsa bu sadece 

basit bir kurgu olur.” dedi. 16 Haziran’da 

ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği 

görüşmenin hemen öncesinde verdiği rö-

portaj ile Putin, İsrail menşeli endişeleri de 

bir nebze olsun gidermiş oldu.

Son yıllarda uydu programı denemeleri-
ni hızlandıran İran, Nisan 2020’de Dev-
rim Muhafızları Ordusu öncülüğünde ilk 
uydusunu uzaya fırlatmış ve bu hareket, 
İsrail nezdinde kınanmıştı. Zira İsrail Dı-
şişleri Bakanlığı bu durumu, “İran’ın füze 
teknolojisinin gelişimi için bir alan” ola-

rak nitelendirmişti. Dolayısıyla böylesi bir 
ortamda Rusya’dan tedarik edileceği iddia 
edilen uydu teknolojisinin ve söz konusu 
gözetlemelerden elde edilen verilerin, Hiz-
bullah dâhil bölgedeki İran destekli grup-
larla paylaşılacağı düşüncesi, İsrailli askerî 
ve sivil yetkililer tarafından oldukça ciddiye 
alınacaktır.

Putin’in verdiği mülakatta Rusya’nın Orta 
Doğu’daki faaliyetleri ile ilgili bir diğer soru 
da Moskova’nın, Batılı ülkelerin insani yar-
dım için kullandıklarını iddia ettiği Suriye 
sınır koridorunu kapatmakla ilgili tehdidi 
üzerineydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin 2014 yılında aldığı 2165 sayılı 
kararla açılan ve Suriye’de, Rusya ve Esed 
güçleri tarafından İdlib başta olmak üzere 

Aydın Güven

HABER ANALİZ 
16.06.2021

Putin’in İran’a ve Suriye’ye 
Dair Güncel Açıklamaları

Rusya’nın İran’a vereceği iddia edilen “uydu 
teknolojisi” söylentilerini uydurma olarak niteleyen 
Putin, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan muhalif 
konumundaki halka insani yardım sağlanan sınır 
geçidinin kapatılacağını belirtti.
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belirli bölgelere sıkıştırılmış Suriyeliler için 
hayati görülen sınır koridoru, Putin’e göre 
Suriye rejimi ve Rus askerlerine karşı teh-
like arz eden bir konumda. 10 Temmuz’da 
sınır koridorunun açık tutulma süresi do-
lacak ve Rusya’nın, koridorun açık tutulma 
kararının uzatılmasının gündeme geleceği 
Güvenlik Konseyinde kararı veto etmesi söz 
konusu. NBC News’ten Keir Simmons’ın; 
“Temmuz ayında Güvenlik Konseyinde o 
koridoru kapatmakla tehdit ediyorsunuz. 
Mültecilerin ölümüne neden olacağını bile 
bile bunu neden yapıyorsunuz?” yönünde-
ki sorusunu; bölgede zaten trajik bir duru-
mun olduğu, dünyanın her yerinde insani 
yardımın mevcut hükûmet eliyle yapıldığı 
ve Esed rejiminin, bölgeye getirilen yar-
dımların dağıtılmasını üstlenmesi gerektiği 
şeklinde cevapladı.

Putin ayrıca “Bakın, ne yazık ki orada zaten 
bir sürü trajedi var. Ve bütün eylemlerimiz, 
durumu istikrara kavuşturmaya ve normal 
bir gidişata sokmaya yönelik olmalıdır… 
Şimdi yapılması gereken şey, herhangi 
bir siyasi bağlamdan bağımsız olarak hal-

ka insani yardım ulaştırmaktır… Yardım, 

merkezî hükûmet aracılığıyla verilmelidir. 

Ayrımcılık yapılmamalıdır. Ve eğer Suriye 

merkezî hükûmetinin bir şeyi yağmalaya-

cağına inanmak için gerekçeler varsa Ulus-

lararası Kızılhaç ve Kızılayın her şeyi de-

netlemesi için gözlemciler gönderin… İdlib 

bölgesine gelince, oradaki Türk birlikleri, 

Türkiye ile Suriye arasındaki sınırı etkin bir 

şekilde kontrol ediyor ve konvoylar, her iki 

yönde de herhangi bir kısıtlama olmaksızın 

sınırı geçiyor.” yönündeki açıklamalarını 

söz konusu koridoru kapatmanın gerekçesi 

olarak gösterdi.

İlgili koridordan geçen militanların, Rus ve 

rejim askerleri için tehlike doğurduğunu 

belirten Rusya Devlet Başkanı, söz konusu 

sınırı rejim güçleri açısından bir tehdit ola-

rak nitelemektedir. Ancak sınırı kapatma 

düşüncesinin altında yatan asıl sebebin Su-

riye’de, İdlib başta olmak üzere Türkiye’nin 

çabaları ile ayakta kalmaya çalışan Suriye 

halkının, ölüme ya da göçe zorlanması an-

lamına geldiği bilinmektedir. İ
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İran İslam Cumhuriyeti, Yugoslavya’nın 
parçalanmasının ardından temel siyasi, 
ekonomik ve askerî yönelimini Bosna-Her-
sek Devleti’ne çevirmiştir. İran’ın bu ülkede 
kendisine alan açabilmesinin başlıca sebe-
bi, “Mladi Muslimani” (Genç Müslüman-
lar) grubunun İslamcı eğilimi ve bu gru-
bun Aliya İzzetbegoviç gibi temsilcileridir. 
İzzetbegoviç, diğer Balkan ülkelerindeki 
liderlerin aksine İran’ın İslamcı sisteminin 
liderleriyle çok yakın ilişkiler kurmuştu. 
İzzetbegoviç’in İran ile yakın ilişkiler kur-
mak istemesinin en büyük nedeni; İslamcı 
düşünceleri ve Bosna’ya Batılı devletlerden 
gelmeyen desteğin kendisinde yarattığı ha-
yal kırıklığıydı. Bu yakın ilişkiler İran’ın, 
Bosna Savaşı sırasında bu ülkede geniş bir 
askerî varlık oluşturmasına yol açtı.1 Sava-
şın 1995 yılında sona ermesinin ardından 
Batılı devletler Boşnak makamlara, İran ile 
bağlantılarını koparmaları ve Bosna Sava-
şı’na katılan İranlıları sınır dışı etmeleri yo-
lunda baskı yapmaya başladı. Savaşta bazı 
askerleri hayatını kaybeden ve Bosna’da 

büyük yatırımlar yapan İran ise Bosna’dan 
kolayca geri çekilmedi ve İran’ın Bosna’da 
kültür ve eğitim gibi alanlardaki faaliyetleri 
devam etti.

İran diğer Balkan ülkelerindeki durumu-
nun aksine, bugün dahi Bosna-Hersek’te 

geniş bir varlığa sahiptir ve şimdiye kadar 
eğitim ve kültür alanlarında büyük yatı-
rımlara imza atmıştır. Bu ülkede İranlılar 
tarafından idare edilen enstitü ve kuruluş-
lar olduğu gibi İranlılarca sağlanan fonlarla 
faaliyet gösteren yerel oluşumlar da bulun-
maktadır. Örnek olarak İran Kültür Merke-
zi, Saraybosna’daki İran Elçiliğine bağlı ola-
rak faaliyet göstermektedir. Araştırmalarda 
görüldüğü üzere bu merkez, İran ve Şiilik 
konularında kültürel faaliyetlerde bulun-
maktadır. Bilimsel bir dergi olan Beharistan 
dergisi de bu merkezin çatısı altında yayım-
lanmaktadır. Yılda iki defa yayımlanan bu 
dergi; edebi, felsefi, dilbilimsel ve kültürel 
bir içeriğe sahiptir. Dergi, Bosnalı profesör 
ve entelektüeller tarafından yönetilmekle 
birlikte yayın kurulunda İranlılar da görev 
almaktadır. Ayrıca dergi, başta Saraybosna 
olmak üzere Bosna’nın diğer şehirlerindeki 
üniversiteler ile bilim, kültür ve dinî çevre-
lerde dağıtılmaktadır. Beharistan dergisin-

deki makalelerin yarısı İranlı yazarlar tara-
fından kaleme alınmakta olup Boşnakçaya 
çevrilmektedir. İran Kültür Merkezi ayrıca 
siyaset, Şiilik ve Fars edebiyatı gibi konu-
larda birçok kitap yayımlamıştır. İran El-
çiliği bu kültür merkezi aracılığıyla birçok 

Boşnak entelektüel ve akademisyenle yakın 
ilişki ve bağlantılar kurmayı başarmış ve 
birçok projesinde, İran’da eğitim almış Boş-
nak öğrencilerle birlikte çalışmıştır.

Saraybosna’da 2003 yılından bu yana faa-
liyet gösteren Molla Sadra Kurumu, Bos-
na-Hersek’teki bir diğer etkili ve saygın 
kültür merkezidir. Bu kurum, Ayetullah 
Humeyni’nin Balkan devletlerindeki tem-
silcisi olarak bilinen Şii din adamı Akbar 
Eydi tarafından yönetilmektedir. Boşnak 
medyasına göre Eydi, İran Devrim Rehbe-
ri’nin kıdemli dışişleri danışmanı olan Ali 
Ekber Velayeti’ye yakın bir isimdir.2 “Ta-
nışma, diyalog ve dostluk yollarıyla değerli 
sonuçlara ulaşma ile İranlılar ve Boşnaklar 
arasında tecrübe alışverişi” Molla Sadra Ku-
rumunun hedefleri arasında yer almakta-

Liridona Berkolli

GÖRÜŞ 
17.06.2021

İran’ın Bosna-Hersek’teki 
Kültürel Varlığı

İran, diğer Balkan ülkelerindeki durumunun 
aksine bugünlerde dahi Bosna-Hersek’te geniş  
bir varlığa sahiptir.

1 Daha fazla bilgi için bk.: https://www.govin-
fo.gov/content/pkg/CRPT-105hrpt804/html/
CRPT-105hrpt804.htm

2 Ali Ekber Velayeti 1992-1995 yıllarında Bos-
na-Hersek Savaşı sırasında İran’ın dışişleri ba-
kanıydı ve savaşa önemli ölçüde dâhil olmuştu.
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dır. Ayrıca bu kurum, “üniversite hocaları, 
önemli şahsiyetler, bilim ve kültür merkez-
leri, öğrenciler ve sosyal gruplar ve bilhassa 
Bosna-Hersek İslam Birliği ile iş birliği ve eş 
güdüm sağlama” gibi amaçlara da sahiptir.

Bu kurum, internet sitesinde ve Eydi’nin 
ifadelerinde de açıkça görülebileceği üze-
re Sünni Boşnakları Şii mezhebine çekme 
niyetine sahiptir. Kurumun özellikle Şii 
hadis kitapları olmak üzere Şiilikle ilgili 
dinî kitap çevirileri, yüksek kalitede yayın-
ları, zengin internet sitesi ve diğer birçok 
gösterge; Şii ilahiyat ve İslam kültürü ko-
nusunda maddi yatırımlar yaptığını kanıt-
lamaktadır. Bütün bu faaliyet ve yatırımlar, 
İran ideolojisi ve Şiilik anlatısını bu ülke-
ye yerleştirmek için kullanılmıştır. Eydi, 
kendi Youtube kanalındaki bir mülakatta, 
gelecekte Saraybosna’da klasik tarzda bir 
medrese açmak istediğini belirtmiştir. Bu 
medresede Boşnak öğrencilere İran’ın Kum 
şehrindeki medreselerin klasik yöntemle-
rine göre eğitim vermeyi planlamaktadır. 
Eydi, internet sitesi ve Youtube kanalı gibi 
sosyal ağlarında görüldüğü üzere Boşnak 
toplumunda oldukça görünür bir figürdür 
ve Müslüman Boşnak gençliğiyle yakın iliş-

kiler kurmayı başarmıştır. Molla Sadra Ku-
rumu, İranlı ve Boşnak yazarlar tarafından 
kaleme alınmış ve Bosna-Hersek’te baskı 
kaliteleriyle bilinen birçok kitap yayım-
lamıştır.3 Kurumun birçok yayını, İran’ın 
resmî İslamcı ideolojisini yansıtan siyasi 
içeriğe sahiptir. Bu kurum her ne kadar 
İranlı filozof Molla Sadra’nın adını taşısa da 
Molla Sadra’dan çok Ayetullah Humeyni ve 
Ayetullah Hamenei’nin kitaplarını yayım-
lamıştır. Dolayısıyla bu durum ve kurumun 
diğer birçok faaliyeti; kurumun yöneticile-
rinin çalışmaları entelektüel ve felsefi ola-
rak sunuluyorsa da çalışmaların içeriğinin 
İslamcı ve mezhepçi olduğunu kanıtlar 
niteliktedir. Molla Sadra Kurumu yöneticisi 
Eydi tarafından verilen dersler de İran’daki 
resmî Şiilik görüşünü yansıtmaktadır. Ku-
rumun ve yöneticisi Eydi’nin ana odağı ve 
yönelimi Osmanlı İmparatorluğu zama-
nından beri Sünni olan Boşnaklar’ı Şiiliğe 
yöneltmektir. Bosna-Hersek günümüzde 
de olmak üzere tarihi boyunca büyük Müs-
lüman âlimlere sahip olmuştur. Bu yüzden 
bu ülkenin İslam’ın diğer anlatılarına hiçbir 

zaman ihtiyacı olmamıştır ve hâlihazırda 

da yoktur.

Saraybosna’da faaliyet gösteren İbn-i Sina 

Enstitüsü, Şiilik ile ilgili kültürel ve teolojik 

faaliyetler yürüten Molla Sadra Kurumun-

dan daha büyük ve güçlü bir kuruluş olarak 

dikkat çekmektedir. Bu enstitü ve İran’ın 

Bosna-Hersek’teki diğer kuruluşları, bir 

sonraki makalede ele alınacaktır. İ

3 Bahsedilen kitaplar ile ilgili daha fazla bilgi için 
bk.: https://mullasadra.ba/knjige/katalog-knjiga
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İran ve mevcut siyasal sistemi üzerine ka-
leme aldığımız çok sayıda analiz ve değer-
lendirmede, ülkede yürürlükte olan hukuki 
süreçler ve teamüller incelendiğinde Cum-
hurbaşkanlığı ya da Meclis seçimlerine 
ilişkin mekanizmaların seçimlerin nihai 
sonuçlarına dair önemli ipuçları, hatta tah-
min imkânı verdiğini belirtmiştik. Daha 
basit bir ifadeyle, din adamları ve hukuk-
çulardan oluşan 12 kişilik Anayasayı Ko-
ruyucular Konseyinin (AKK) ön adayların 
belirlenmesinde izlediği tutum seçimlere 
katılım oranını etkilemekte, bu da seçim-
lerin sonucunun az çok önceden kestirebil-
mesini sağlamaktadır. Sistemin bekasından 
birinci derecede sorumlu bulunan AKK’nin 
herhangi bir nedenle müsamaha göster-
mesi durumunda 2009 cumhurbaşkanlığı 
seçimlerindeki gibi katılım oranı ciddi şe-
kilde artabiliyor ya da son olarak geçtiği-
miz 18 Haziran’da görüldüğü üzere bu oran 
önemli ölçüde azalabiliyor.

Bu çerçevede uzun yıllar Meclis Başkanlığı 
yapmış Ali Laricani, popülist politikaları ve 
söylemleriyle geniş varoş ve taşra kesimle-
rinin gönlünü kazanan eski Cumhurbaş-
kanı Mahmud Ahmedinejad ya da şehirli 

reformcu kesimlerin önde gelen teorisyen-
lerinden biri kabul edilen Mustafa Taczade 
gibi isimlerin adaylıklarının reddedilmesi, 
bu seçimlere ilişkin önemli göstergelerden 
biri oldu. Son iki ismin adaylıklarının en-
gellenmesi şaşırtıcı bir durum olmasa da 
uzun yıllar devletin en önemli bürokratik 
kademelerinde görev almış ve de bir ulema 
ailesinden gelen Laricani’nin reddedilmesi, 
hatta süreç içinde aile fertlerinin gündeme 
getirilerek çeşitli hakaretlere maruz bıra-
kılması sistemin güç odakları arasındaki 
rekabeti göstermesi açısından önemliydi. 
Laricani konusunda AKK’nin bile ikiye bö-
lündüğü ve bir oyla adaylığının engellendiği 
iddiaları da bu durumu teyit eder nitelikte. 
Hameney’in, Laricani’nin gönlünü almaya 
yönelik ifadeleri adaylığına yönelik hukuki 
bir sonuç yaratmamakla birlikte daha fazla 
yıpratılmasını engellemiş oldu.

AA için kaleme aldığımız ve seçimlerden 
birkaç hafta önce yayımlanan analizde bu 
durumun muhtemelen yalnızca Cumhur-
başkanlığı seçimleri ile ilgili olmadığı, aksi-
ne ülke lideri Hameney ve kendisine yakın 
isimlerin Devrim’in ikinci aşaması olarak 
nitelendirdikleri yeni döneme ilişkin ipuç-
ları verdiği belirtilmişti. Buna göre İbrahim 
Reisi nispeten genç yaşı, Devrim’in idealle-
rine bağlı olması, aile ve hemşerilik bağları 
açısından da, yaşı ilerleyen Ali Hameney’in 
yerine Devrim Liderliği makamı için de 
uygun bir isim olarak görülüyor. Yine de 
politik bir figür olmaması, kamuoyu önü-
ne fazla çıkmaması ya da hitabetinin çok 
güçlü olmaması ve kendisinin bir anlamda 

idari ve siyasi tecrübe elde edebilmesi için 
bu makama seçilmesi özel bir önem taşıyor. 
Bu bağlamda Vahid Hakkaniyan’ın da ima 
ettiği gibi, sorun çıkarması muhtemel aday 
adayları ince bir mühendislikle elenmiş, 
kalan zayıf adayların karşısına da dört kal-
kan aday çıkarılarak tartışmalarda bir kaza-
nın yaşanmasının önüne geçilmiş oldu.

Nitekim seçimler beklendiği gibi geçti: Ülke 
çapında yüzde 48,8; başkent Tahran’da ise 
yüzde 26 seviyesinde katılımın sağlandığı 
seçimlerde geçerli oyların yüzde 60’ından 
fazlasını alan İbrahim Reisi, yaklaşık 18 
milyon oy ile İran’ın yeni cumhurbaşkanı 
seçildi. Geçersiz oy sayısı da yaklaşık dört 
milyon ile ikinci sırada yer aldı. Reformcu 
kesimlerin son bir ümit ile üzerine yatırım 
yapmaya çalıştığı ve sosyal medya üzerin-
den parlatmaya çalıştıkları Merkez Bankası 
Başkanı Abdulnasır Himmeti ise yalnızca 
2,5 milyon oy alabildi ve her seçimin de-
ğişmez adayı Muhsin Rızai’nin ardında 
yer aldı. Yine de reformcuların “gündem 
oluşturabilme kapasiteleri” bazı gözlem-
cileri bile şaşırttı. Örneğin 2009 yılındaki 
seçimlerden sonra ev hapsine alınan ve 
yakın zamanda dışarısı ile kısıtlı irtibat ku-
rulmasına izin verilen eski Meclis Başkanı 
Mehdi Kerrubi bile son anda katılım çağ-
rısı yaparak Himmeti’nin desteklenmesini 
istedi. Mir Hüseyin Musevi ise farklı bir 
tutum izledi ve seçimlerin boykot edilmesi 
çağrısında bulunarak, ülke içindeki siyasi 
dengeleri ve kamuoyu tepkisini daha iyi 
okuyabildiğini göstermiş oldu.

İç politikaya etkileri

İran iç siyaseti 79 Devrimi’nden sonra ka-
baca iki grup üzerinden şekillendi. Kökleri 
Devrim öncesine uzanmakla birlikte önce 
“sağ-sol”, sonra “reformcu- muhafazakâr” 
olarak tanımlanan bu kesimler arasın-
daki denge, Humeyni’nin 1989 yılındaki 
ölümüyle “sağcı” kesimin lehine kesin bir 
şekilde değişti. Humeyni’nin koruması 
kalmayınca “sol” sayılan kesimin önemli 
isimleri siyaset sahnesinden uzaklaştı ya 
da pasif görevlere çekildi. Ancak bu grup-
lara yakın kişiler Musevi Hoiniha ya da 
Muhammed Hatemi gibi isimler üzerinden 

Dr. Hakkı Uygur

GÖRÜŞ 
23.06.2021

Reisi ve  
Yeni İran

Bu makale ilk olarak 22.6.2021 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/reisi-ve- 
yeni-iran/2281402
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yeniden organize olarak ve zamanın ruhu-
na uygun “gömlek değişikliği” yaparak 1997 
seçimlerinde göz alıcı bir geri dönüşe imza 
attılar. Bu yenilgiden gerekli dersi çıkaran 
muhafazakâr kesimler bir daha benzer 
bir gelişmenin yaşanmaması için gerekli 
önlemleri alsa da Neo-Muhafazakâr çiz-
ginin temsilcisi Ahmedinejad ile birlikte 
geleneksel sağın babaları arasında yer alan 
Rafsancani ya da Natık Nuri gibi isimle-
rin küstürülmesi ve “reformcu” kesimlere 
yaklaşması sonucunda 2009 yılında büyük 
sistem içi deprem meydana geldi. Muha-
fazakâr kesim bu badireyi de atlattı ancak 
2013 seçimlerinde, Hasan Ruhani’nin seçim 
zaferini önleyemedi. Reformcu-ılımlı sağ 
ittifakı tekrar büyük bir başarıya imza ata-
rak ülkenin halk oyu ile seçilen en önemli 
siyasi pozisyonunu ele geçirdi.

Bahsedilen süreç içinde reformcu adayların 
engellenmesinin tek başına yetmediğini, 
ittifak kurabilecekleri ılımlı sağın da önü-
nün kesilmesi gerektiğini fark eden sistem 
içi etkili kesimler yeni bir Ruhani modeli-
ne izin vermemek için harekete geçtiler. 
Bu noktada Ruhani’nin büyük bir rüzgâr 
yakalayarak başladığı cumhurbaşkanlığı-
nın şanssız bir şekilde sonlanması da etkili 
oldu. ABD liderliğindeki küresel güçlerle 
imzaladığı Nükleer Anlaşma (KOEP) ile iç 
ve dış politikada iddialı söylemler kullan-
maya başlayan, iç politikada Hameney’e ve 
dış politikada Çin’e karşı ifadeler kullana-
cak kadar kendisinde güç vehmeden Ru-
hani, Trump’ın 2016’da işbaşına gelmesi ve 
iki yıl sonra Nükleer Anlaşmadan çekilerek 
ağır yaptırımlar uygulamaya başlamasıyla 
zayıflamaya başladı. Ekonomisi iki yıl için-
de yüzde 20’ye yakın küçülen ülkenin son 
iki yıl içinde de küresel Kovid-19 salgınına 
maruz kalması, Ruhani’yi İran tarihinin 
en başarısız cumhurbaşkanı hâline getirdi. 
Bu durum kendisine yakın isimlerin veto 
edilmesine halk kesimlerinin neden tepki 
göstermediğini de açıklıyor. Yine ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik durum ve son 
on yıla ait sıfır büyüme oranı, seçim müna-
zaralarına da darbe vurdu ve Reisi ile ken-
disini destekleyen adaylar, Himmeti’nin de 
içinde yer aldığı “Batıcı-Liberal” kadroların 

ülke ekonomisini çökme noktasına getirdi-
ğini savundular.

Yine de seçimlere katılım oranı, İran siste-
minin sürekli vurguladığı “demokratik ol-
masa da halkçı bir yönetim” olduğu iddia-
sını derinden yaraladı. Örneğin muhalifler 
Hameney’in birkaç yıl önceki bir hutbesin-
deki ifadelerini paylaşarak ağır ithamlarda 
bulunuyorlar. Bu konuşmada Hameney 
bazı ülkelerde seçimlere katılımın bütün 
teşvik ve propagandalara rağmen yüzde 30 
ila 40’larda kaldığını ve bunun bir yönetim 
için utanç vesilesi olduğunu, böyle yöne-
timlerin meşruiyetlerinin olmadığını iddia 
ediyor. Dolayısıyla AKK’nin ağır vetoları, 
ülkenin içinde bulunduğu zor sosyo-eko-
nomik koşullarla birleşince Tahran, Tebriz 
ve Şiraz gibi şehir merkezlerinde katılım 
oranının neden yüzde 20’lere kadar düştü-
ğünü açıklıyor. İran yönetimi şu ana kadar 
başarıyla yürüttüğü ikili sistemde meydana 
gelen bu uçurumu hızlı bir şekilde kapat-
mak zorunda olduğunu biliyor ve bunda en 
önemli görev hiç şüphesiz uğruna büyük 
fedakârlıklar yapılan İbrahim Reisi’ye düşe-
cek. Aksi durumda ve siyasi sistemin içine 
kapanmayı sürdürmesi halinde reformcu 
kesimler arasında ümitsizlik ve sistem içi 
siyasetten uzaklaşma giderek artacak ve 
yurt dışı merkezli muhaliflerin yapısında 
bazı değişiklikler meydana gelebilecektir.

Yukarıda tersim edilen görüntü altında 
Reisi öncelikle kapsayıcı bir liderlik profi-
li çizmeye çalışacaktır. Yalnızca kendisine 
oy veren yüzde 28’lik kitlenin değil bütün 
ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu göstere-
cek adımlar atacaktır. Bu amaçla reformcu 
figürler olmasa da son dönemde küstü-
rülen ılımlı sağ figürlere sembolik de olsa 
alan açması mümkün olabilir. Yine de başta 
gençler olmak üzere Neo-Muhafazakâr fi-
gürlerin taleplerini ertelemesi durumunda 
hemen olmasa da orta vadede ciddi eleştiri-
lerle karşılaşabilir. Yine Reisi’nin en önemli 
meydan okuma alanlarından birisini eko-
nomi oluşturacaktır. Gerek kendisi gerekse 
de etrafındaki isimlerin sık kullandıkları 
“direniş ekonomisi” kavramının içini nasıl 
dolduracakları, üretim ya da inşaat sektörü 
teşviklerinin halkın beklentilerini karşıla-

yıp karşılayamayacağını zaman gösterecek. 
Reisi’nin kısa süre içinde gözle görülür bir 
iyileşme sağlayamaması hâlinde yalnızca 
zayıflayan toplumsal meşruiyetin iyice kı-
rılgan hâle gelmesine yol açmayacak, Ha-
meney sonrası planlarını da ciddi olarak 
etkileyebilecektir. Dolayısıyla önümüzdeki 
bir ya da iki yılın Reisi için bir hayli kritik 
geçeceğini söylemek mümkün.

Dış politika ve Reisi

İbrahim Reisi’nin tüm kariyeri yargı alanın-
da olduğundan dış politikada ne gibi görüş-
lere sahip olduğu ayrıntılı olarak bilinmiyor. 
Seçim tartışmalarında vurguladığı üzere bü-
yük güçler yerine komşularla ilişkilere önce-
lik vereceğini söylese de bunun nasıl olaca-
ğını bilmiyoruz. Yeni dönemde de İran’ın 
Afganistan, Irak, hatta Türkiye ile olan iliş-
kileri büyük ölçüde Reisi’nin ABD karşısın-
da izleyeceği politikalara bağlı olacaktır.

Yine çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı’nın 
KOEP’in ihya edilmesine karşı çıkması bek-
lenmiyor. Zira Viyana’da yürütülen görüş-
meler Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ’in An-
talya Diplomasi Forumu’ndaki açıklama-
larından da anlaşılacağı üzere son aşamaya 
yaklaşmış durumda ve İran’daki ana dış 
politika hatlarının seçilmiş cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenmediği herkesin bildiği 
bir husus. Yine de 1988 yılında vuku bulan 
toplu idamlardaki rolü nedeniyle Uluslara-
rası Af Örgütünün hedefinde yer alan, ben-
zer şekilde ABD’nin de yaptırım listesinde 
bulunan Reisi ile tecessüm eden yeni İran, 
reformcu kesimlerin hayalini kurduğu gibi 
başta ABD olmak üzere Batı dünyası ile 
sorunlarını aşmış, küresel sisteme entegre 
olmuş bir İran olmayacaktır. Reisi sınırlı 
ve dar bir anlaşmanın sağladığı görece ra-
hatlığı, ekonomideki somut kazanımlara 
ve ülke siyasetindeki pozisyonunu güçlen-
dirmeye tahvil etmeye çalışacaktır. Son ola-
rak, Reisi’nin Türkiye’ye yönelik bakışında 
reformcular arasında yaygın olduğu üzere 
herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Tür-
kiye’nin İran’ın dış ticaretinde oynadığı ko-
laylaştırıcı rol, turizm ilişkileri ya da transit 
işbirlikleri muhtemel KOEP-2 ve Kovid-19 
sonrası dünyada daha da gelişecektir. İ
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3 Ocak’ta, İran’ın Devrim Muhafızları Or-
dusuna (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komu-
tanı General Kasım Süleymani ve Haşdi 
Şabi’nin üst düzey yöneticisi Ebu Mehdi 
el-Mühendis, Irak’ın başkenti Bağdat’ta 
ABD tarafından öldürüldü. Süleymani’nin 
öldürülmesi bölgede ve küresel ölçekte 
tepkilere ve gelişmelere sebep oldu. Benzer 
tepkiler Afganistan hükûmeti ve halkı tara-
fından da gösterildi. Afganistan hükûmeti 
tarafından verilen tepkiler dikkate alındı-
ğında birkaç kritik nokta öne çıkmaktadır.

Öncelikle uzun zamandır devam eden dış 
müdahale ve iç istikrarsızlıkla mücadele 
eden Afganistan halkı son dönemlerde ya-
vaş yavaş istikrara doğru adım atarken böl-
gede olası bir ABD-İran çatışması nedeniyle 
Afganistan’ın bu iki ülke arasında kalması 
istenmemektedir. Nitekim bu gerilime yö-
nelik siyasi, dinî ve diğer kesimlerden gelen 
görüşler göz önünde bulundurulduğunda 
Afganistan’da elitlerin büyük bir kısmı bu 
gerginliğin sıcak bir çatışmaya evirilmesini 
istemediği anlaşılmaktadır. Son dönem-
de Afganistan hükûmeti, ABD ve Taliban 
arasında yürütülen üçlü müzakerelerdeki 
olumlu gidişatın İran-ABD arasındaki geri-

lim nedeniyle sekteye uğraması söz konusu 

olabilir. Bu bağlamda hâlihazırda Suriye’de 

etkin ve İran’a bağlı Fatimiyyun Tugayları-

nın bir kısmının ABD güçleri ile çatışmak 

için Afganistan’a nakledilmesi önemli bir 

risk olarak gösterilmektedir.

Bugün izlenen politikaların anlaşılması 

için tarihî sürecin gözden geçirilmesi ol-

dukça faydalı olacaktır. ABD’nin, 11 Eylül 

saldırılarından sonra el-Kaide ve Taliban’a 

yönelik “terörle mücadele” adı altında Af-

ganistan’da başlattığı askerî operasyonun, 

ilk aylarda o dönemde İran Cumhurbaşkanı 

Muhammed Hatemi tarafından konjonk-

türel çıkarlar gerekçe gösterilerek destek-

lendiği gözlemlenmişti. Ancak 2003 yılında 

ABD’nin Irak’ı işgali durumu değiştirmiş 

ve ABD-İran arasında Afganistan’da başla-

yan yumuşama iklimi yeniden bozulmuş ve 

eski hasmane rotasına dönmüştü.

İran, ABD’nin 2003 Irak işgalinin ardından 

Afganistan’daki Amerikan askerî varlığını 

bir tehdit olarak algılamış ve dış politikasını 

bu yönde şekillendirmiştir. ABD açısından 

ise İran, bölgedeki istikrar için en büyük 

tehdit olarak görülmüştür. Süreç bu yönde 

ilerlerken ABD-İran gerginliğinin bölgeyi 

savaş alanına dönüştürmesinin, değinilen 

nedenlerden dolayı Afganistan’ı olumsuz 

yönde etkilemesi kuvvetle muhtemeldir.

Süleymani’nin öldürülmesinin ardından 

İranlı yetkililer, Devrim Rehberi Hamenei 

başta olmak üzere “sert bir intikamdan” 

bahsetti. Bu bağlamda Afganistan’daki 

Ahmad Zubair Nabizada

GÖRÜŞ 
20.01.2020

ABD-İran Geriliminin  
Ortasında Afganistan



33İRAM BÜLTEN  |  HAZİRAN 2021

14.000 Amerikan askeri ve Afganistan’ın 
Parwan Eyaleti’ndeki ABD’nin Bagram 
Üssü dolayısıyla sahanın İran’ın hedef ala-
nına girmesi mümkün görünmektedir.

Süleymani suikastı sonrası Afganistan 
Cumhurbaşkanı Eşref Gani “İkili Strate-
jik Ortaklık Anlaşması’nı” vurgulayarak 

iki ülke arasındaki tansiyonun yükselme 
ihtimalinden dolayı arada kalmamak için 
tedbirli açıklamalarda bulundu. Gani, “Af-
ganistan toprakları hiçbir ülkeye karşı kul-
lanılmayacaktır, bunun taahhüdünü veri-
yoruz.” dedi. Ayrıca Afganistan halkı ve elit 
kesim de sokak protestoları ve sosyal med-
ya aracılığıyla iki ülkenin de Afganistan’ın 
çıkar merkezine ve vekâlet savaşı alanına 
dönüştürülmemesi için tepkilerini göster-
di. Tablo 1, Afganistan’ın siyasi ve elitle-
rinden Süleymani suikastına yönelik gelen 
genel tepkileri içermektedir. Amerikan 
karşıtı ve siyasi olarak İran’a yakın isimlerin 

daha sert eleştirilerde bulundukları dikkat 

çekmektedir.

Süleymani suikastına Afganistan’ın Şii siya-

si ve dinî topluluklarının önde gelen isim-

leri de çeşitli tepkiler gösterdi. Bunlar da 

Tablo 2’de özetlenmiştir.

Bunlara ek olarak Süleymani’nin ölümü-

nün İran’a yakın Şii Hazaralarının önde 

gelenlerinde de ciddi tepkilere yol açtığı 

gözlemlendi.

Bir diğer husus Süleymani’nin ölümünden 

sonra İran’ın Taliban üzerindeki etkisinin 

ABD-Taliban barış sürecini ve görüşmeleri-

ni olumsuz etkilemesi ihtimalidir. ABD ile 

Taliban, Ekim 2018’den bu yana Afganistan 

Barış Süreci kapsamında görüşmeler ger-

çekleştirmektedir. Tahran uzun yıllar Ta-

liban’ı ideolojik bir düşman ve terörist bir 

örgüt olarak tanımlamış ve Taliban ile her-

ABD-İran arasında tırmanan gerilim, Afganistan’ı 
doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecektir.

Tablo 1:   Afganistan’ın Siyasi ve Elitlerinin Süleymani Suikastına Yönelik Tepkileri

İsim

Abdullah Abdullah

Hamid Karzai

Mohammad Hanif  
Atmar

Abdul Latif Pedram

Rahmatullah Nabil

Görev

Afganistan İcra Kurulu 
Başkanı

Afganistan’ının eski 
Cumhurbaşkanı

İçişleri eski Bakanı ve 
Hakikat ve Adalet Partisinin 
Lideri

Afganistan’ın eski 
milletvekili ve Afganistan 
Ulusal Kongresi Partisinin 
Başkanı

Milli Güvenlik Müdürlüğü 
eski Başkanı

Açıklama

Süleymani’nin ölümünden ötürü 
İranlı yetkililere başsağlığı dileyerek 
üzüntülerini dile getirdi.

Süleymani’nin öldürülmesinin bölge barışı 
ve istikrarı için bir tehdit oluşturacağını 
vurgulayarak ABD saldırısını kınadı.

Süleymani’nin ölümünden ötürü 
İranlı yetkililere başsağlığı dileyerek 
üzüntülerini dile getirdi.

ABD rejimi dünyamızın ve bölgedeki 
birçok kötülüğün kaynağı oldu. Kasım 
Süleymani’ye yönelik terör saldırısının 
uluslararası hukuka aykırı olmasının yanı 
sıra bu saldırı Trump’ın ön plana çıktığı 
devlet terörizminin açık bir örneğidir.

Süleymani, İran’ın ulusal çıkarları için bir 
kazançtı ama bölge için bir tehditti.
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hangi bir iletişim kurmaya yanaşmamıştır. 
Ne var ki değişen konjonktür ve sahadaki 
gelişmeler, İran’ın Taliban politikasında 
köklü bir değişikliğe gitmesine sebep ol-
muştur. Özellikle ABD’nin, bölgedeki uzun 
süreli varlığının yanı sıra DEAŞ’ın Afganis-
tan’da bir tehdit unsuru olarak yükselişi, 
Tahran’ı Taliban’a yönelik tutum değişikli-
ğine gitmeye itmiştir.

İran hem ABD’nin Afganistan’daki varlığına 
hem de DEAŞ’ın İran’ın sınır bölgesindeki 
nüfuzuna karşı mücadele için eski ideolojik 
düşmanı Taliban’la iş birliği arayışına gir-
miştir. İlk kez 2009 yılında uluslararası ba-
sında gündeme gelen İran-Taliban iş birliği 
2013-2014 yıllarına doğru zirveye ulaşmış-
tır. Ayrıca 2019 yılında Taliban yetkilileri, 
ABD-Taliban Barış Görüşmeleri kapsamın-
da İran’ı ziyaret etmiştir.

ISNA Haber Ajansının yayımladığı bir 
haberde Taliban’ın Kasım Süleymani’nin 
Amerikan askerleri tarafından öldürülme-

sini kınadığı ve Amerika’nın Kasım Süley-
mani’yi öldürmesinden derin pişmanlık 
duyacağını açıkladığı iddia edilmişti. Fakat 
olaydan sonra Taliban yetkilileri tarafından 
resmî bir açıklama yayımlanmadı. Ayrıca 
bazı Taliban yetkilileri, Taliban’ın diğer 
ülkelerin çıkarları için savaşmayacağını be-
lirtti. Bununla birlikte olaydan sonra ABD 
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İran, Afga-
nistan ile Taliban arasındaki devam eden 
barış görüşmelerini çökertmeye çalışıyor.” 
açıklamasında bulundu. Pompeo, “Herkes 
İran’ın Arap dünyasındaki milislerini bili-
yor ancak rejimin Taliban ve diğer gruplarla 
da ilişkisi var.” diye ekledi.

Suriye’de etkin görev alan Fatimiyyun Tu-
gaylarının bir kısmının, ABD güçleri ile ça-
tışmak için Afganistan’a aktarılma ihtimali 
bulunmaktadır. Fatimiyyun Tugayları, 2013 
yılında İran Devrim Muhafızları dış operas-
yonlar birimi olan Kudüs Gücü bünyesinde 
İran’daki Hazara kökenli Şii Afgan göçmen-
lerden oluşan bir milis grup olarak kurulan 

bir örgüttür. İran’ın, Afgan Hazaralarını Şii 
kutsal mekânları koruma bahanesiyle ve 
Kudüs Gücü vasıtasıyla Suriye’deki iç sa-
vaşa dâhil ettiği bilinmektedir. Fatimiyyun 
Tugayı, Suriye’de Hizbullah’tan sonra Esed 
rejimine destek veren en büyük ikinci milis 
gruptur. Afgan yetkililer daha önce birçok 
kez Fatimiyyun Tugayı milislerinin Afga-
nistan’a dönme ihtimaline ilişkin endişele-
rini dile getirmişti. Bununla birlikte Süley-
mani’nin ölümünün ardından Fatimiyyun 
Tugayları konusunda Afganistan tarafın-
dan bazı eleştiriler yükselmiştir. “Kasım 
Süleymani binlerce gencimizi ölüme gön-
deren bir caniydi.” açıklamasında bulu-
nan Afganistan Milletvekili Belkıs Ruşen, 
“Süleymani, Suriye’de Fatimiyyun Tugayı 
ismindeki örgüt çatısı altında en az 5.000 
Afgan gencinin ölümüne sebep oldu. 1.200 
Afgan gencinden ise haber alınamıyor.” di-
yerek farklı bir açıdan konuya yaklaştı.

Sonuç olarak Afganistan hükûmeti ve halkı 
tarafından gelen tepkiler dikkate alındığın-
da, ABD-İran arasındaki gerilimin tırman-
masının istenilmediği anlaşılmaktadır. Zira 
bölgede meydana gelecek olan herhangi bir 
çatışma doğrudan ve/veya dolaylı olarak 
Afganistan’ı da etkileyecektir. İran, Afga-
nistan’a 925 km kara sınırı olan komşu ül-
kedir. Dolayısıyla ABD-İran arasında artan 
kriz ülkenin batısındaki eyaletleri olumsuz 
etkileyecektir. Süleymani’nin ölümünden 
sonra İran’ın Taliban ile bağlantısının, ABD 
ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini 
sekteye uğratabileceği tahmin edilmekte-
dir. Fatimiyyun Tugayları konusu ise üze-
rinde durulması gereken diğer bir kritik 
nokta olarak önümüzde durmaktadır. Çün-
kü örgütün Suriye’den Afganistan’a kaydı-
rılması riski bölgedeki savaş ihtimalini art-
tırabilir. Tüm bunlar da Afganistan’ı tekrar 
1990’lı yıllarındaki gibi bir vekâlet savaşı 
dönemine sokacaktır. İ

Tablo 2:  Afganistan’ın Şii Siyasi ve Dinî Toplulukların Önde Gelen  
 İsimlerinden Tepkiler

İsim

Kerim Halili

Muhammad 
Muhakkık

Muhammad Sarwar 
Daniş

Herat Şii Din 
Adamları Topluluğu

Hosseini Mazari

Görev

Afganistan Yüksek Barış 
Şurası Başkanı, Afganistan 
Şii Azınlıkları Lideri ve 
Afganistan İslam Birlik 
Partisinin Genel Başkanı

Afganistan İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı, 
Afganistan Şii Azınlıkları 
Lideri, Afganistan Halkının 
İslami Birlik Partisi Genel 
Başkanı

Afganistan Cumhurbaşkanı 
İkinci Yardımcısı, Şii 
Hazaralarının önde gelen 
isimlerinden

Dinî Topluluk

Afganistan’da, Dünya 
Ehlibeyt Kurultayına 
bağlı Tabiyen Kültürel ve 
Toplumsal Çalışmaları 
Merkezi

Açıklama

Süleymani’yi İslam’ın gururlu lideri ve 
şehidi olarak adlandırdı.

General Süleymani’nin varlığı uluslararası 
terörizm, aşırıcılık, el-Kaide ve DEAŞ 
ile mücadelede İran İslam Cumhuriyeti 
ve küresel İslam hareketi için büyük bir 
şanstı ve Süleymani’nin şehadeti geri 
dönüşü olmayan bir kayıptır.

Süleymani’nin DEAŞ karşıtı mücadelenin 
önemli bir aktörü olduğuna işaret ederek 
Süleymani’nin ölümü bölgedeki ve 
Orta Doğu’daki kaotik durumu daha da 
arttıracaktır.

Süleymani’nin şehitliği bölgedeki 
düşmanların yenilgisine işaret ediyor.

Süleymani’nin şehitliği Amerikan karşıtı 
cephenin otorite alanlarını daha da 
güçlendirdi.
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Yaklaşık 18 aydır devam eden müzakere-
lerin sonucunda ABD ile Taliban yöne-
timinin uzlaşma sağladığı ve 29 Şubat’ta 
Katar’ın başkenti Doha’da taraflar arasında 
“barış anlaşması” imzalanacağı açıklan-
dı. Her iki taraf yetkililerince teyit edilen 
“barış anlaşmasının” imzalanmasından 
önce “yedi günlük şiddetin azaltılması” 
mutabakatı devreye girecek. Buna göre 22 
Şubat Cumartesi gününden itibaren Afga-
nistan genelinde geçerli olmak üzere yedi 
gün boyunca Taliban herhangi şiddet ve 
saldırı olayına başvurmayacak. Taliban’ın 
“şiddetin azaltılması” konusundaki taah-
hütlerine uyması durumunda yedi günlük 
şiddetin azaltılması sürecinin sona erme-
siyle ABD’nin kademeli olarak ülkeden 
çekilmesi ve “Afganlar arası müzakereleri” 
öngören kapsamlı bir “barış anlaşması” im-
zalanacak. Taliban’ın Katar’daki siyasi ofis 
sözcüsü Süheyl Şahin’e göre “barış anlaş-
ması” gereği tüm yabancı güçler ülkeden 
çekilecek ve buna karşın Taliban, Afganis-
tan topraklarının bir başka ülkeye karşı 
kullanılmasına müsaade etmeyecek.

Afganistan’da barış süreci

Trump’ın Afganistan savaşını bitirme yö-

nündeki kararının ardından ABD’nin Af-

ganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 

Eylül 2018’de Katar’ın başkenti Doha’da ilk 

kez Taliban heyetiyle masaya oturmuştu. 

Aradan geçen sürede her biri günlerce sü-

ren toplamda on bir tur müzakere gerçek-

leştiren Halilzad, bir taraftan da Afganistan 

savaşına etki edebilecek ülke ve aktörlerle 

görüşmeyi ihmal etmedi. Müzakerelerin 

dokuzuncu turunun yapıldığı Eylül 2019’da 

ABD heyetiyle Taliban arasında bir “taslak 

anlaşması” üzerinde mutabakat sağlan-

dığı basına yansıdı. Fakat ABD Başkanı 

Trump’ın, 5 Eylül 2019’da Afganistan’daki 

ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban’ın 

üstlendiği bombalı saldırıyı gerekçe göste-

rerek ani bir kararla görüşmeleri sonlan-

dırmasıyla süreç kesintiye uğradı. Görüş-

melerin askıya alınmasından sonra Taliban, 

Afganistan meselesinin çözümünde meşru 

bir aktör olma imajını muhafaza etmek için 

Moskova, Pekin ve Tahran’la ilişkileri canlı 

tutmaya devam etti. Öte yandan haftalarca 

belirsiz kalan barış görüşmeleri, mahkûm 

takası anlaşmasıyla tekrar ivme kazandı. 

Taliban’ın üç üst düzey komutanının öz-
gürlüğüne kavuşmasına karşılık üç yıldır 
rehin tuttuğu biri ABD diğeri Avusturalyalı 
iki profesörü serbest bırakmasıyla görüş-
meler yeniden başladı. Aralık 2019’da tekrar 
başlatılan müzakerelerin on birinci turu 
geçen Şubat ayında sona erdi ve ABD ile Ta-
liban’ın bir “barış anlaşması” üzerinde mu-
tabakat sağladıkları taraflarca teyit edildi.

Afganistan’da barış ne 
kadar yakın?

Yaklaşık 40 yıldır devam eden kanlı iç sava-
şın ardından Afganistan halkı hiçbir zaman 
olmadığı kadar barış istiyor. Fakat bundan 
tam 31 yıl önce son Sovyet askerinin ülkeyi 
terk etmesinden sonra yaşanan olumsuz 
gelişmeler de hafızalardaki yerini koruyor. 
Geçen hafta Afganistan’da Sovyetlerin ül-
keden çekilmesinin yıldönümü anıldı. 15 
Şubat 1989 yani tam 31 sene önce son Sov-
yet askeri Afganistan’ı terk ederken ülke 
sonu gelmez bir iç savaşa sürüklenmişti. 
Günümüzde ABD ve Koalisyon güçlerinin 

ülkeden çekilmesinin benzeri bir senar-
yoya yol açmasından endişe ediliyor. Zira 
uzun yıllar birbirleriyle savaşan ve arala-
rında ciddi fikir ayrılıkları olduğu bilinen 
grupların bir araya geleceği “Afganlar arası 
müzakerelerden” kapsayıcı bir uzlaşının 
çıkması uzak bir ihtimal olarak görünüyor. 
Bunun yanı sıra gerek Kabil yönetimi, gerek 
ülkedeki diğer etkin siyasi gruplar, gerekse 
Afganistan halkının şu ana kadar ABD-Ta-
liban arasında devam eden müzakerelerin 
dışında tutulmuş olması, süreci zora sokan 
diğer bir faktör olarak öne çıkıyor. Afganis-
tan Cumhurbaşkanı Eşref Gani barış süre-
ciyle ilgili Münih Güvenlik konferansında 
yaptığı açıklamada, Taliban’ın barış süre-
cini hükümetini baltalamak için bir “Truva 
Atı” olarak kullanabileceği yönündeki en-

Rahimullah Farzam

GÖRÜŞ 
25.02.2020

ABD-Taliban Mutabakatı ve 
Bölgeye Yönelik Etkileri

Yaklaşık 40 yıldır devam eden kanlı iç savaşın 
ardından Afganistan halkı hiçbir zaman olmadığı 
kadar barış istiyor.

Bu makale ilk olarak 24.2.2020 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/abd-tali-
ban-mutabakati-ve-bolgeye-yonelik-etkile-
ri/1743133
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dişesini dile getirmişti. Diğer bir ciddi en-
dişe kaynağı ise, Taliban’ın, Afganistan hal-
kının son 18 yılda ortaya koyduğu demok-
rasi, insan hakları ve kadınların toplumsal 
alanlarda var olması gibi taleplerine uyum 
sağlayıp sağlayamayacağı. Bu anlamda dev-
reye girdiği söylenen “yedi günlük şiddetin 
azaltılması” anlaşması, tarafların ciddiyet 
ve niyetini ortaya koymak açısından önemli 
bir test olacaktır. Bununla birlikte neredey-
se 40 yıldır Pakistan-Hindistan, İran-Suudi 
Arabistan, Çin ve Rusya-ABD rekabetinin 
sahaya yansıdığı bir alan olan Afganistan 
meselesinin sadece ülke içi dinamiklerin 
uzlaşı sağlamasıyla çözüleceğini düşünmek 
aşırı iyimser bir beklenti olacaktır. Dolayı-
sıyla Afganistan’da gerçek ve kalıcı bir ba-
rışın söz konusu ülkelerin çıkarlarını ortak 
bir noktada buluşturan bir denklemin oluş-
masıyla ancak mümkün olabileceği gözden 
kaçmamalıdır.

Bölge dinamiğini  
nasıl etkiler?
ABD’nin Afganistan’dan çekilmeye ha-
zırlandığına ilişkin iddiaların gündeme 
gelmesiyle birlikte bölge üzerinde nüfuz 
kazanma rekabeti kızıştı. Rusya, Çin, İran 
ve Pakistan bölgede artan bir etkiye sahip. 
Afganistan, Orta Asya jeopolitiğinde Rusya 
açısından stratejik konuma sahip bir ülke. 
Moskova, 2016 yılından başlayarak Afganis-
tan, Pakistan, Çin, İran, Hindistan ve diğer 

Orta Asya ülkelerinin katıldığı bir dizi gö-
rüşmeye ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda 
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) “Afga-
nistan ile Temas Grubu’nu” yeniden can-
landıran Rusya, ABD-Taliban görüşmesinin 
resmiyet kazanmasıyla Taliban ile de doğ-
rudan temasa geçti. Bu bağlamda Moskova, 
Ekim 2018 yılından itibaren Taliban heye-
tiyle Afganistan’dan önemli siyasi grupla-
rın temsilcilerini bir araya getiren çeşitli 
görüşmelere ev sahipliği yaptı. Afganistan’ı 
ABD’nin bölgesel stratejisinde zayıf bir 
nokta olarak gören Moskova’nın Afganistan 
stratejisi, Taliban üzerinden ABD’ye baskı 
yapmak ve ABD’nin çekilmesiyle oluşan 
boşluğu doldurmak şeklinde okunabilir.

ABD’nin çekilmesiyle oluşan boşluğu dol-
durmaya çalışacak ülkelerden biri de Çin. 
Zira Afganistan, Pekin’in Bir Kuşak Bir Yol 
Projesi’nde önemli bir yer tutuyor. Pekin’in 
Kabil ve Taliban yönetimiyle iyi ilişkileri İs-
lamabad üzerindeki etkisiyle birleştiğinde 
Çin’i Afganistan meselesinde kilit aktörler-
den biri haline getirmekte.

Diğer taraftan, 11 Eylül saldırılarından sonra 
Taliban’ı devirmek için işbirliği yapan İran 
ile ABD’nin arası bugünlerde epey bozuk. 
Özellikle Trump yönetiminin iktidara gel-
mesiyle gerginleşen ABD-İran ilişkileri, 
Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle daha 
da hassas bir hâl aldı. Öyle ki sırf ABD’yi 
Afganistan’da zor durumda bırakmak için 

Tahran, derin ideolojik farklılıkları olma-
sına rağmen Taliban ile yakın işbirliğine 
girdi. Bu kapsamda Suriye, Irak ve Yemen 
gibi ülkelerde Şii milisleri destekleyen İran, 
silah, eğitim, barınak ve sağlık hizmetleri 
gibi konularda Taliban’a destek sağlamak-
tan çekinmedi. Özellikle ABD ile Taliban 
arasındaki görüşmelerin ciddiyet kazan-
masıyla Tahran da diplomatik atağa geçe-
rek Taliban ile temasları artırdı. Bu çerçeve-
de Tahran, Ocak, Eylül ve Kasım aylarında 
olmak üzere 2019 yılında üç kez üst düzey 
Taliban heyetini ağırladı. Tahran yönetimi-
nin Taliban’a yönelik sıcak tavrını, örgütün 
İran halkı nezdindeki kötü imajını silmek 
için onları ABD’ye karşı savaşan özgürlükçü 
bir grup olarak gösteren Devrim Muhafızla-
rı destekli belgesellerin yapımı izledi.

Tahran-Taliban ilişkileri ve Tahran’ın Ta-
liban üzerindeki nüfuzu özellikle Kasım 
Süleymani’nin öldürülmesinden sonra bir 
kez daha gündeme geldi. Süleymani’nin 
öldürülmesinin intikamı olarak ABD’yi 
bölgeden çıkarmayı hedefleyen Tahran 
yönetiminin Afganistan’da Taliban üzerin-
den ABD’ye karşı bir vekâlet savaşı başlatıp 
başlatmayacağı en çok merak edilen konu 
oldu. Devrim Rehberi Ayetullah Ali Hama-
ney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali 
Ekber Velayeti’nin “Afgan mücahitlerin ka-
rarıyla Afganistan’da ABD varlığına son ve-
receğiz,” şeklindeki açıklaması bu iddiaları 
güçlendirdi. Kısacası yıllardır Taliban üze-
rine yatırım yapan Tahran, Afganistan’da 
ortaya çıkacak yeni oluşumda etkisini artır-
mak isteyecektir. Tahran’ın öncelikli hedefi 
Afganistan’da ABD öncülüğünde başlatılan 
barış görüşmeleri ve sonrasında ortaya çı-
kacak yeni oluşumda söz sahibi aktörler-
den biri olmaktır. İ
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ABD ile Taliban arasında 18 ay süren mü-
zakerelerin sonucunda varılan mutabakata 
resmiyet kazandıran anlaşma nihayet 29 
Şubat Cumartesi günü Katar’ın başkenti 
Doha’da imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo ve Taliban’ın üst düzey yet-
kililerinin yanı sıra birçok ülkeden temsilci 
de imza töreninde hazır bulundu. Anlaş-
mayı ABD adına ABD’nin Afganistan Özel 
Temsilcisi Zelmay Halilzad ve Taliban adı-
na Taliban Siyasi Ofisi Başkanı Molla Be-
rader imzaladı. İmza töreninde konuşan 
Mike Pompeo, “Taliban savaşla kazanama-
yacağını anladı.” derken Taliban temsilcisi 
Molla Berader ise “İslami değerler üzerine 
kurulu yeni bir Afganistan inşa edecekleri-
ni” vurgulayarak şu ana kadar sürece katkı 
sağlayan ülkelere teşekkür etti. İngilizce, 
Farsça ve Peştuca olmak üzere üç dilde ha-
zırlanan anlaşma gereği ABD şu an 14 bin 
civarında olan asker sayısını 135 gün içeri-
sinde 8.600’e çekecek ve takip eden dokuz 
buçuk aylık süre içerisinde de tüm güçlerini 
ülkeden çekecektir. Buna karşın Taliban ise 
Afganistan topraklarını ABD ve müttefikle-
rine tehdit oluşturacak el-Kaide ve benzeri 

örgütler tarafından kullanılmasına engel 
olmayı ve bu tür gruplara her türlü yardım 
ve yataklık etmekten kaçınmayı taahhüt 
etmektedir. Ayrıca Taliban şu ana kadar 
meşru olmadığı gerekçesiyle görüşmeyi 
reddettiği Kabil yönetimiyle de söz konusu 
anlaşma çerçevesinde kararlaştırılmış olan 
10 Mart 2020 tarihinden itibaren başlaya-

cak “Afganlar arası diyalog” kapsamında 
masaya oturmayı kabul etmiş bulunmak-
tadır. Fakat Afganlar arası görüşmeler baş-
lamadan önce aynı anlaşma çerçevesinde 
“güven oluşturma” süreci adı altında karşı-
lıklı mahkûm takası öngörüldü.

ABD anlaşma kapsamında Afganlar arası 
müzakerelerin başlayacağı tarih olan 10 
Mart’a kadar Afganistan hapishanelerinde 
tutulan beş bin Taliban üyesinin serbest bı-
rakılmasını sağlamayı taahhüt etmektedir. 
Aynı şekilde Taliban da beş bin üyesinin 
özgürlüğüne karşılık hapishanelerinde esir 
tuttuğu bin Afganistan güvenlik gücü üye-
sini serbest bırakacaktır. Yaklaşık 20 yıllık 
savaşın ardından gelen bu anlaşma kuş-
kusuz Afganistan’da barışın hâkim olması 
adına atılmış çok önemli bir adımdır. Fakat 
gerek anlaşmanın uygulanabilirliği gerekse 
de başarı ihtimaliyle ilgili ciddi belirsizlik 

ve soru işaretleri bulunmaktadır. Örneğin 
anlaşma çerçevesinde Afganlar arası mü-
zakerelerin başlaması için şart koşulan 
mahkûm takası Afganistan Cumhurbaşka-
nı Eşref Gani tarafından reddedildi. Hükû-
metinin beş bin Taliban üyesinin serbest 
bırakılması konusunda hiçbir taahhütte 
bulunmadığını belirten Gani, bu konunun 

ABD’nin yetkisinde olmadığını, böyle bir 

kararın siyasi bir konsensüs sonucu verile-

bileceğini söyledi. Ayrıca Gani, anlaşmanın 

imzalanmasından sonra kendisini arayan 

ABD Başkanı Donald Trump’ın da böyle 

bir talepte bulunmadığını ifade etti. Di-

ğer taraftan bir başka belirsizlik de anlaş-

manın imzalanmasından hemen önce iyi 

niyet göstergesi olarak öngörülen şiddetin 

azaltılması sürecinin Taliban tarafından 

devam ettirilip ettirilmeyeceği konusunda 

yaşanmaktadır. Taliban’ın ABD ile yapılan 

anlaşma çerçevesinde böyle bir yükümlü-

lük altına girmemesine rağmen örgütün en 

azından görüşmeler sürerken şiddete baş-

vurmayacağı konusunda halk nezdinde bü-

yük bir beklenti söz konusudur. Son olarak 

Afganlar arası görüşmelerin başlamasına 

kısa bir süre kala Taliban ile masaya otura-

cak heyetin belirlenmesi konusunda henüz 

bir görüş birliğine varılmış değildir. Kabil 

yönetiminin Taliban ile müzakere etmek 

üzere görevlendireceği heyetin kapsayıcı 

olmadığı yönünde eleştiriler mevcut.

Bununla birlikte pek çok belirsizlik ve şüp-

heye rağmen “Afganistan’a Barışı Getirme 

Anlaşması” adıyla imzalanan bu anlaşma 

ileriye dönük atılmış büyük bir adımdır. 

Sürecin nereye evirileceği ve başarılı olup 
olmayacağı ise kısa vadede bahsi geçen 
belirsizliklerin ortadan kaldırılması için ta-
rafların iyi niyetli çaba gösterip gösterme-
yeceğine bağlıdır. İ

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
02.03.2020

ABD ile Taliban Arasında 
Barış Anlaşması İmzalandı

Pek çok belirsizlik ve şüpheye rağmen “Afganistan’a 
Barışı Getirme Anlaşması” adıyla imzalanan bu 
anlaşma ileriye dönük atılmış büyük bir adımdır.
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Bilindiği gibi, 29 Şubat’ta Katar’ın başkenti 
Doha’da ABD’li yetkililerle Taliban arasında 
imzalanan “barış anlaşması” çerçevesinde, 
Afganistan’daki tüm Amerikan güçlerinin 
anlaşmanın imzalanmasını takip eden 14 
ay içinde ülkeden çekilmesi karara bağlan-
mıştı. ABD yönetiminin yaklaşık 20 yıldır 
Afganistan’da varlığını sürdüren güçlerini 
çekme kararı, ülkenin siyasi açıdan kırılgan 
bir dönemden geçtiği bir zaman dilimin-
de gelmesi bakımından önemli. Zira Eşref 
Gani’nin 18 Şubat 2020’de, geçtiğimiz Eylül 
ayında yapılan tartışmalı cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinin galibi olarak ilan edilmesini 
müteakip yaşanan gelişmeler, ülkeyi siyasi 
bir krizin eşiğine getirmiş bulunuyor.

Seçim Komisyonu tarafından cumhurbaş-
kanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere 
hile karıştığı iddiasıyla seçim sonuçları-
nı kabul etmeyeceğini duyuran Abdullah 
Abdullah arasında devam eden anlaşmaz-
lığın giderilmesi için ABD’nin Afganistan 
Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın her iki 
aday arasında son ana kadar yürüttüğü me-

kik diplomasisinden sonuç alınamadı ve 
ülke iki farklı yemin törenine sahne oldu. 
Eşref Gani için cumhurbaşkanlığı sara-
yında (Arg) düzenlenen yemin töreninde 
ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay 
Halilzad, ABD’nin Afganistan Büyükelçi-

liği Maslahatgüzarı Ross Wilson, NATO 
ve ABD’nin Afganistan’daki Komutanı Ge-
neral Austin Scott Miller ile Avrupa Birliği 
(AB), Kanada, Katar ve bazı AB ülkelerinin 
diplomatik temsilcileri hazır bulundu. Ab-
dullah’ın İcra Kurulu Başkanlığı Sarayında 
(Kasr-ı Sepidar) düzenlenen ve daha çok 
eski siyasetçilerin katıldığı yemin töreninin 
ise nispeten sönük geçtiği söylenebilir.

ABD’nin Yaklaşımı

Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde 
önemli bir dış politika başarısı elde etme-
ye odaklanan ABD Başkanı Donald Trump, 
Amerikan askerlerini Afganistan’dan çek-
meyi dış politikasının başlıca hedeflerin-
den biri olarak belirledi. Bu kapsamda, geç-
tiğimiz günlerde Taliban ile çokça tartışılan 
bir anlaşmaya imza atan Trump yönetimi, 
son seçimlerin ardından Afganistan’da or-
taya çıkan siyasi belirsizliği, söz konusu an-

laşma çerçevesinde karara bağlanmış olan 
sürece fazla zarar vermeden bir neticeye 
kavuşturmayı hedefliyor. Başka bir ifadeyle 
Washington, Afganistan’da süreci sekteye 
uğratacak her türlü maceracı girişimi ön-
leyerek mevcut statükonun devamından 
yana bir politika izliyor.

Bu anlamda Cumhurbaşkanı Gani’nin gö-
revine devam etmesinin Washington’ın Af-

ganistan politikasıyla uyumlu olduğu söy-
lenebilir. Nitekim ABD’li diplomatlar yak-
laşık aynı saatlerde gerçekleşen Abdullah 
Abdullah’ın yemine töreni yerine Gani’nin 
yemin törenine katılmayı tercih ederek 
Gani’nin cumhurbaşkanı olarak görevine 
devam etmesinden yana oldukları mesajını 
verdiler. Buna karşılık Gani de yemin töre-
ni tamamlanır tamamlanmaz ülkenin yeni 
cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk icraatı olarak 
barış anlaşması çerçevesinde ABD’nin ta-
ahhüt ettiği beş bin Taliban üyesinin ser-
best bırakılmasına ilişkin karara imza attı. 
Ayrıca çifte yemin töreniyle ilgili ABD Dı-
şişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 
ABD’nin Afganistan’da her türlü “paralel 
yönetim” oluşturma çabalarına karşı ol-
duğunun altı çizilerek Washington’ın tek 
parça ve birlik içinde bir Afganistan’ı des-
tekleyeceği ifade edildi. Kısacası Trump 
yönetimi, Taliban’la imzalanan anlaşma-

Rahimullah Farzam

GÖRÜŞ 
17.03.2020

Afganistan’da Barış Süreci  
Belirsizliklerle Dolu

Pentagon tarafından 9 Mart Pazartesi günü 
yapılan açıklamada, Taliban ile imzalanan anlaşma 
kapsamında, Afganistan’daki Amerikan güçlerinin 
çekilmeye başladığı ifade edildi.

Bu makale ilk olarak 16.3.2020 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/afga-
nistan-da-baris-sureci-belirsizliklerle-do-
lu/1767516
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daki maddelerin tam olarak hayata geç-
mesi için Kabil’de iş başına Washington’la 
koordinasyon içinde çalışacak bir yönetimi 
getirme çabasında. Zira yukarıda da işaret 
edildiği gibi Taliban’la imzalanan barış 
anlaşması, binlerce Taliban üyesinin tu-
tuldukları Afganistan zindanlarından azat 
edilmesi gibi tamamen Kabil yönetiminin 
inisiyatifinde olan maddeler de içeriyor. 
Dolayısıyla sürecin sorunsuz ilerleyebil-
mesi için yeni oluşacak Kabil yönetiminin 
Washington’la iş birliği içinde hareket et-
mesi gerekiyor.

Kırılgan Barış Anlaşması
ABD ile Taliban arasında imzalanan bu an-
laşma, içerdiği maddeler ve uygulanabilirli-
ği açısından pek çok tartışma ve soru işare-
tini beraberinde getirdi. Bir taraftan anlaş-
ma kapsamında karara bağlanan hükümler 
uyarınca binlerce Taliban üyesinin serbest 
bırakılıyor olması diğer taraftan Taliban’ın 
Afganistan güvenlik güçlerine karşı saldırı-
larına kaldığı yerden devam ediyor olması, 
“barış anlaşmasıyla” ilgili şüpheleri artırmış 
ve sürece ilişkin inancı zedelemiştir. Şu ana 
kadar Taliban ve diğer silahlı gruplarla mü-

cadelede Afganistan ordusunun en büyük 

destekçisi konumunda olan ABD’nin, artan 

Taliban saldırıları karşısında bundan sonra 

nasıl bir tavır takınacağı büyük bir soru işa-

reti olarak ortaya çıkıyor.

Bu belirsizlik Afganistan halkı nezdinde bir 

endişe kaynağı olduğu gibi “terörle müca-

delede” Afganistan güvenlik güçlerini de 

olumsuz etkiliyor. Zira anlaşma uyarınca 

ABD’nin Taliban’a yönelik saldırıları dur-

durma sözü vermiş olması Afganistan gü-

venlik güçlerini Taliban karşısında savun-

masız ve epey kırılgan bir konumda bıraktı. 

Öte yandan yine anlaşmanın satır araların-

da geçen “ABD gelecekte Afganistan’ın ulu-

sal egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşı 

müdahalede bulunmayacak.” veya “Tali-

ban, el-Kaide mensuplarına pasaport, vize 

ve benzeri diğer belgeleri temin etmekten 

kaçınacaktır.” şeklindeki ifadelerle ABD’nin 

Taliban’a sağladığı meşruiyet ve güvenlik 

teminatı, örgütün süreci suiistimal etmesi-

ne yol açacak nitelikte. Çünkü söz konusu 

güvence, Taliban’ın olası bir silah zoruyla 

yönetimi ele geçirme girişimi karşısında 

Washington’ın nasıl bir tavır sergileyeceği 

konusunda soru işareti doğurarak örgütü 

siyasi diyalogu terk edip yeniden silahlı 

mücadeleye teşvik edebilir.

Anlaşmada yer alan “Taliban el-Kaide 

mensuplarına pasaport, vize veya benze-

ri evraklar temin etmekten kaçınacaktır.” 

ifadesi, ABD yönetiminin Taliban’a yöne-

lik bakışını özetler nitelikte. Her ne kadar 

mevcut Amerikan yönetimi reddetse de 

ABD’nin söz konusu barış anlaşmasıyla 

uzun vadede Taliban’ı resmî ve meşru si-

yasi aktör olarak muhatap almaya devam 

edeceğini görülüyor.

Sonuç olarak Afganistan’da cereyan eden 

barış süreci, yaklaşık 40 yıldır iç savaşla 

boğuşan Afgan halkının büyük bölümünün 

umutla baktığı bir süreç olmasına rağmen 

“Afganlar arası diyalog” sonrası oluşacak 

yeni yönetim biçiminin nasıl belirlenece-

ği, güç paylaşımının nasıl olacağı, ülkenin 

geleceğinin demokratik kurumlarca belir-

lenip belirlenmeyeceği ve Taliban savaşçı-

larının silah bırakıp bırakmayacağı gibi ha-

yati derecede önemli konular belirsizliğini 

korumaya devam ediyor. İ
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 23 Mart 

Pazartesi günü Afganistan’a beklenme-

dik bir ziyaret gerçekleştirdi. Koronavirüs 

pandemisi dolayısıyla dünya liderlerinin 

seyahatlerinin önemli ölçüde azaldığı bir 

dönemde Kabil’e giden Pompeo, Cumhur-

başkanı Gani ve rakibi Abdullah Abdullah 

ile bir araya geldi. Medyaya yansıyan bilgi-

lere göre Pompeo’nun ziyareti bir süredir 

Afganistan’da devam eden siyasi belirsiz-

liğe bir çözüm bulunması için ara bulucu-

luk amacı taşımaktadır. Bilindiği gibi Ey-

lül 2019’da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin galibi olarak Eşref Gani’nin 

ilan edilmesi ve buna itiraz eden Abdullah 

Abdullah’ın paralel bir yönetim oluştura-

rak kendini cumhurbaşkanı ilan etmesiyle 

ülke siyasi bir krizin içine girmişti. Taraflar 

arasında uzlaşı sağlamak amacıyla başta 

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zal-

may Halilzad olmak üzere ülkenin ileri 

gelenlerinin girişimiyle yürütülen müzake-

reler sonuçsuz kalmıştı. Aynı şekilde ülke-

deki siyasi belirsizliğin bir an önce sona er-

mesi yönünde ABD Dışişleri Bakanlığından 

“ABD her türlü paralel yönetim oluşturma 
çabalarına karşıdır. Washington tek parça 
ve birlik içinde bir Afganistan’ı destekler.” 
şeklindeki tehditkâr açıklamalar da bekle-
nen etkiyi göstermemişti.

Afganistan’daki siyasi çalkantı ABD ile 
Taliban arasında 29 Şubat’ta imzalanan 
anlaşma çerçevesinde kararlaştırılan mad-
delerin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. 
Taliban’ın yeniden saldırılarını artırması 
ve buna bağlı olarak anlaşma çerçevesinde 
öngörülen Taliban üyelerinin serbest bıra-
kılması maddesinin uygulanması konusun-
da Kabil yönetiminin sergilediği isteksizlik 
gibi gelişmelere siyasi belirsizlik de ekle-
nince barış süreci tıkanma noktasına geldi. 
Örneğin barış sürecinin en kritik aşaması 
olan “Afganlar arası müzakerelere” mevcut 
Kabil yönetiminin meşruiyetine yönelik 
çatlak sesler ve Abdullah Abdullah’ın geri 
adım atmaması dolayısıyla başlanamadı. 
Bu bağlamda Pompeo’nun beklenmedik 
ziyaretinin öncelikli hedefi Afganistan’da 
devam eden siyasi çalkantıyı sona erdirerek 
barış sürecinin önündeki en büyük engel-
lerden birini ortadan kaldırmaktır. Zira yo-
ğun diplomatik çabalara rağmen bir türlü 
sağlanamayan uzlaşı ve buna bağlı olarak 
devam eden siyasi belirsizliğin yaklaşık 2 
yıllık müzakereler sonucunda Taliban ile 
imzalanan barış anlaşmasını tehlikeye ata-
cak boyutlara ulaşması Washington’u ciddi 
anlamda rahatsız etmektedir. Nitekim dö-
nüş yolunda konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Pompeo “İki adayın uzlaşama-
ması ABD’nin Afganistan’da savaşı bitirme 

planını tehlikeye atmaktadır. Liderlerin bu 
tutumu yeni bir gelecek inşa etmek için 
mücadele eden ve bu yolda canlarını feda 
eden Amerikalılara, Afganlara ve koalisyon 
ortaklarına da bir saygısızlıktır.” diye ko-
nuştu. İki liderin birlikte çalışamamasının 
ABD’nin ulusal çıkarlarına doğrudan tehdit 
oluşturduğunu savunan Pompeo, ABD’nin 
Afganistan’a sağlanan yardımlardan bu yıl 
ve gelecek yıl birer milyar dolar olmak üze-
re toplamda iki milyar dolar kesintiye gide-
ceğini söyleyerek Kabil yönetimine gözdağı 
verdi.

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
24.03.2020

Afganistan’da  
Ara Buluculuk Çabaları: 
Pompeo’nun Ziyareti
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Öte yandan Pompeo ziyareti son günlerde 
Kabil-Tahran hattındaki gerilimin yüksel-
diği bir ortamda gerçekleşmesi bakımın-
dan da anlamlıdır. Washington yönetimi 
Tahran’ın Afganistan’daki nüfuzunu kul-
lanarak ülkede devam eden barış sürecini 

sabote etme girişiminde bulunabileceğin-
den endişe etmektedir. Pompeo Taliban 
ile barış anlaşmasının imzalanmasından 
bir gün önce 28 Şubat 2020’de yaptığı 
açıklamada Tahran’ı barış sürecini sabote 
etmekle suçlamıştı. Nitekim Tahran yöne-

timi tarafından çeşitli platformlarda barış 

süreciyle ilgili yapılan açıklamada memnu-

niyetsizlikler dile getirilmişti. Konuyla ilgili 

22 Mart’ta İran Dışişleri Bakanlığından ya-

pılan açıklamada Afganistan’daki siyasi be-

lirsizlikten ABD sorumlu tutularak ülkede 

devam eden barış sürecinin Trump’ın seçim 

kampanyasına kurban edildiği ifade edildi. 

Tahran’ın bu açıklamasına Kabil yönetimin 

cevabı ise “Tahran’ın Afganistan meselele-

rine bu kadar sathi bakmasını beklemiyor-

duk.” şeklinde oldu.

Afganistan ve İran arasında son günlerde 

cereyan eden gerginlik karşılıklı diplo-

matların sınır dışı edilmelerine kadar git-

ti. Afganistan seçimleri üzerinden aylar 

geçmesine rağmen İran’ın bir türlü tavrını 

netleştirmemesi Gani tarafından Tahran’ın 

Abdullah Abdullah’ı desteklediği şeklinde 

yorumlandı. Tahran yönetiminin bu po-

zisyonundan rahatsız olan Gani, iki İranlı 

diplomatı casusluk suçlamasıyla sınır dışı 

ederek Tahran’a açıkça mesaj gönderdi. 

İran da buna cevaben iki Afganistanlı dip-

lomatı sınır dışı etti. Sonuç olarak ABD ile 

Taliban arasında imzalanan ses getiren “ba-

rış anlaşmasının” en azından şu ana kadar 

Afganistan’a barış getirmekten ziyade ülke 

içi siyasi belirsizlik ve çatışmayı körükledi-

ği ve Washington-Tahran arasındaki anlaş-

mazlıkları kısmen Afganistan’a da taşıdığı 

söylenebilir. İ

Pompeo’nun beklenmedik ziyaretinin öncelikli hedefi 
Afganistan’da devam eden siyasi çalkantıyı sona 
erdirerek barış sürecinin önündeki en büyük engellerden 
birini ortadan kaldırmaktır.
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11 Eylül 2001’de New York’ta bulunan Dünya 
Ticaret Merkezlerine yapılan saldırılardan 
sonra ABD, resmî adı “Afganistan İslam 
Emirliği” olan Taliban yönetiminin saldırıyı 
düzenleyen el-Kaide unsurlarını barındır-
dığı gerekçesiyle Afganistan’ı işgal etmişti. 
Böylece Afganistan İslam Emirliği’nin (Ta-
liban) iktidarı resmen düşmüş ve yerine 
Batı modeli yarı parlamenter Afganistan 
İslam Cumhuriyeti inşa edilmişti. Ancak 
Taliban, iktidardan düştüğü günden bu 
yana hem Afganistan İslam Cumhuriye-
ti’ne hem de Afganistan’da bulunan Ulus-
lararası Güvenlik Güçlerine (ISAF) silahlı 
saldırılarda bulunmaktadır. 18 seneyi aşan 
bu çatışmalardan sonra ABD, 29 Şubat’ta 
Taliban’la aynı masaya oturup bir anlaşma 
yaptı. Katar’ın başkenti Doha’da imzalanan 
“Afganistan’a Barış Getirme Anlaşması”na 
dünyadan olduğu gibi Afganistan’ın farklı 
kesimlerinden de tepkiler geldi. Afganistan 
Şii toplumunun Anlaşma’ya yaklaşımını ele 
almadan önce Anlaşma’nın içeriğine kısaca 
bakmakta fayda var.

ABD-Taliban Anlaşması

Anlaşma genel hatlarıyla dört temel konu-

yu ele almaktadır.

1. Afganistan topraklarından hiçbir grup 

veya kişi ABD ve müttefiklerini tehdit 

etmeyecektir.

2. Bütün yabancı güçler Afganistan’ı terk 

edecektir.

3. Söz konusu Anlaşma’dan sonra Afgan-

lar arasında (Taliban- Kabil yönetimi) 

diyalog başlatılacaktır.

4. Afganlar arası diyalogla sürdürülebilir 

ateşkes sağlanacak ve Afganistan’ın si-

yasi yol haritası çizilecektir.

Anlaşma’da ABD’nin, ilk aşamada 4,5 ay 

ikinci aşamadaysa 9,5 ay olmak üzere 14 

ay içerisinde askerî personellerini ve çalı-

şanlarını tamamen Afganistan’dan çekmesi 

öngörülmüştür. ABD ilk aşamada belirtilen 

beş karargâhı boşaltıp mevcut asker sayı-

sını 8.600’e düşürecek, ikinci aşamadaysa 

askerî personelin tamamını çekecektir. 

Benzer şekilde Taliban’ın elinde tutuklu 

bulunan 1.000 Afgan ve yabancı askerin 

serbest bırakılmasına karşılık 5.000 Taliban 

üyesinin serbest bırakılması, Taliban’a uy-
gulanan yaptırımların kaldırılması ve FATF 
Listesi’nden çıkarılması da Anlaşma’da yer 
alan diğer konulardır.

Bunlara karşılık Anlaşma’da adı Afganis-
tan İslam Emirliği olarak geçen Taliban’ın, 
el-Kaide gibi gruplara Afganistan toprak-
larından ABD ve müttefiklerine yönelik 
hiçbir tehdide izin vermemesi, onlarla iş 
birliği yapmaması, onlara ev sahipliği yap-
maması, ikamet izni, pasaport ve vize ver-
memesi öngörülmüştür. Anlaşma metnin-
de “Afganistan İslam Emirliği” ifadesinin 
hemen ardından açıklama olarak “ABD’nin 
bu örgütü devlet olarak tanımadığı, Taliban 
olarak tanıdığı” ifadesi yer alsa da Afganis-
tan halkı buna tepki gösterdi. Benzer şe-
kilde Anlaşma metninde yer alan pasaport 
ve vize ifadeleri de metin yayımlandıktan 
sonra toplumun farklı kesimleri tarafından 
eleştirildi. Bu Anlaşma çerçevesinde mev-

cut duruma bakıldığında yukarıda bahse-
dilen dört ana başlıktan ilk üçü üzerinde 
mutabakat sağlanmış durumdadır. Ancak 
Afganistan’ın siyasi tarihi göz önüne alındı-
ğında dördüncü başlığı oluşturan “Afganlar 
arası diyalogla sürdürülebilir ateşkes sağ-
lanacak ve Afganistan’ın siyasi yol haritası 
çizilecektir.” maddesi uygulanması açısın-
dan epey zor görünmektedir. Nitekim 1988 
yılında Afganistan mücahitleri 10 yıl mü-
cadele sonucunda SSCB’yi ülkeden çıkar-
dıktan sonra ortaya çıkan güç boşluğunu 
doldurmak için ortak bir karara varamayıp 
ülkeyi iç savaşa sürüklemişti. Uzun bir iç 
çatışmadan sonra Taliban diğer grupları 
birer birer yenip bütün Afganistan’ı ele ge-
çirmişti. Böylece 1996-2001 yılları arasında 
Taliban, Afganistan’a hükmetmişti. Bu dö-
nemde haksızlığa en çok maruz kalan ke-
simlerden biri de Afganistan Şii toplumu 
olmuştu.

Esmatullah Surosh

GÖRÜŞ 
17.04.2020

ABD-Taliban Anlaşması’na 
Afganistan Şii Toplumunun 
Yaklaşımı

Afganistan Şii toplumu genel olarak Anlaşma’ya 
olumlu baksa da özellikle Hazara Şiileri, Taliban’la olan 
geçmişinden dolayı temkinli yaklaşmaktadır.
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Afganistan Şii Toplumunun 
Anlaşma’ya Yaklaşımı

Afganistan’ın siyasi ve toplumsal yapısına 
bakıldığında etnik kimliğin oldukça önem-
li olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki etnik 
kimlik, mezhep de dâhil olmak üzere diğer 
toplumsal unsurların üstünde yer almakta-
dır. Nitekim üyelerinin ezici çoğunluğunu 
Peştunların oluşturduğu Taliban, Peştunla-
ra gözle görülür ayrıcalıklar tanırken onlarla 
aynı mezhebi benimseyen Özbekler, Türk-
menler ve zaman zaman Taciklere de zul-
metmiştir. Bu bağlamda etnik olarak Türk 
veya Türk-Moğol karışımı olduğu söylenen 
ve 12 İmam Şiiliğini benimseyen Hazaralar 
hem etnik köken hem de mezhep itibarıy-
la Taliban’la farklılık göstermektedir. Bu 
durum Hazaraları Hindistan kökenli Deo-
bandi Hareketi ve Suudi Arabistan kökenli 
Selefilik ideolojilerinden beslenen Taliban 
için hedef kitle hâline getirmektedir. Nite-
kim Taliban Dönemi’nde, Mezar-i Şerif ve 
Bamyan’ın “Yeke ve Leng” ilçesinde Haza-
ralara yönelik soykırım seviyesine varacak 
düzeyde katliam yapıldığı söylenmektedir. 
Ancak Afganistan’ın mevcut durumuna 
bakıldığında onlarca yıl süren savaştan ve 
beraberinde getirmiş olduğu yoksunluktan 
dolayı halkta ciddi bir yorgunluk görülmek-
tedir. Bu durumda kendisine bunca zulmü 
reva gören Taliban’la anlaşmak pahasına 
bile olsa silahların sustuğu bir ortam, halkı 
umutlandırmaktadır. Bu amaçla ABD ve Ta-
liban arasında imzalanan “Afganistan’a Ba-
rış Getirme Anlaşması” da başta Hazaralar 
olmak üzere Afganistan nüfusunun yaklaşık 
%20’sini oluşturan Şii toplumu tarafından 
da olumlu karşılanmaktadır. Nitekim Şii 
liderlerin Anlaşma’ya yönelik tutumlarına 
bakıldığında da bu durum net bir şekilde 
görülmektedir. Afganlar arası diyalog olarak 
adlandırılan müzakere için Kabil yönetimi 
tarafından belirlenen 21 kişilik heyet ara-
sında da Habibe Serabi, Muhammed Natiki, 
Resul Talip, İnayetullah Beliğ ve Muham-
med Emin Ahmedi gibi Şii kökenli isimler 
yer almaktadır.

Anlaşma’ya dair Şiilerin önemli isimleri de 
açıklamalarda bulundu. Şiilerin en büyük 

partilerinden biri olan Vahdet-i İslami Par-
tisi lideri ve Afganistan Yüksek Barış Şûrası 
Konseyi Başkanı Muhammed Kerim Ha-
lili bir bildiri yayımlayarak bu Anlaşma’yı 
olumlu olarak değerlendirdiğini ve Afganis-
tan için sürdürülebilir bir barış getirmesini 
umduğunu ifade etti. Halili aynı şekilde Af-
ganistan’da devam eden kırk yıllık savaşa de-
ğinerek savaşın Afganistan halkını istenilen 
sonuca götürmediğini ve mevcut koşullarda 
barışın zaruri olduğunu vurguladı. Bunun 
yanında Halili, SSCB sonrası uzlaşma giri-
şimlerinin başarısızlığını da hatırlatarak bu 
kez aynı sonuçla karşılaşmamak için herkesi 
kapsayacak âdil bir mekanizmanın oluştu-
rulması gerektiğine dikkat çekti. Şiilerin 
önemli partilerinden bir diğeri olan Vah-
det-i İslami Halk Partisi Başkanı Muham-
med Muhakkik de yapılan Anlaşma’yı tarihî 
bir dönüm noktası olarak değerlendirip 
Afganistan’da barışın herkes tarafından des-
teklendiğini söyledi. Muhakkik aynı şekilde 
sonucu çokça tartışılan ve her iki adayın da 
kendisini kazanan olarak ilan ettiği seçime 
değinerek seçim sonuçlarının Anlaşma’nın 
başarılı olup olamayacağıyla ilintili oldu-
ğunu ileri sürdü. Muhakkik, Anlaşma’nın 
başarıya ulaşması için Afganlar arası diya-
logda toplumun bütün kesimlerinin temsil 
edilmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

Yukarıdaki açıklamalara bakıldığında Şii 
toplumunun Anlaşma sonrasında meydana 
gelecek siyasi düzen hakkında kaygılarının 
olduğunu söylemek mümkün. Halili’nin 
SSCB’den sonra mücahit gruplar arasındaki 
barış girişimlerinin başarısızlığına değin-
mesi, Muhakkik’in toplumun bütün kesim-
lerinin Afganlar arası diyalogda yer alması 
gerektiğine yönelik vurgusu aynı kaygıları 
açığa çıkarmaktadır. Bu kaygıların kökle-
rini 1994’te Kabil’de meydana gelen anlaş-
mazlıklarda ve devamındaki iç çatışmalarda 
bulmak mümkün. 1994’te Kabil, eş zamanlı 
olarak Cemiyet-i İslami Partisi, Vahdet-i İs-
lami Partisi, Hizbi İslami Partisi ve Taliban 
tarafından işgal edilmişti. Taraflar ortak bir 
sonuca varamayınca büyük çaplı çatışmalar 
çıkmış ve binlerce sivil hayatını kaybetmişti. 
Şiilerin yaşadığı Afşar Mahallesi de çatışma-
ların en yoğun yaşandığı yer olmuştu. Nite-

kim dönemin en büyük Şii partisi olan Vah-
det-i İslami Partisi Başkanı ve Hazaraların 
manevî lideri Abdülali Mezari de bu esnada 
Taliban’ın eline düşüp öldürülmüştü.

18 yıllık savaşın ardından bu Anlaşma’nın 
yapılması önemli ancak Afganlar arası diya-
log devam ederken Taliban’ın Afgan güçle-
rine kaşı saldırılarını artırması ve Afganis-
tan’ın yönetimiyle ilgili Kabil yönetimine 
verdiği tasarı buna gölge düşürdü. Şiiler 
açısından bu durum daha da tedirgin edici. 
Zira verilen tasarıya bakıldığında anlaşılan 
o ki Taliban, 1996-2001 yıllarındaki yöneti-
mini yeniden inşa etmeyi amaçlamaktadır. 
Bu durum ise en çok Taliban Dönemi’nde 
çeşitli ayrımcılıklara maruz kalan Şii top-
lumu ve özellikle Hazara Şiilerini tedirgin 
etmektedir.

Sonuç

Afganistan’da etnik kimliğin etkisi dikkate 
alındığında köken olarak çoğunluk Tacik 
kökenli olan İsmaili Şiilerden ve sayısı bir 
milyonun altında olan Peştun kökenli Şi-
ilerden doğrudan bir tepkinin gelmemesi 
ancak Taliban’la sıkıntılar yaşamış Hazara 
kökenli Şiilerin Anlaşma’ya yönelik tepki-
lerinin öne çıkması şaşırtıcı olmadı. Hazara 
kökenli liderlerin Anlaşma’yı olumlu de-
ğerlendirdikleri hâlde bildiri yayımlayarak 
kaygılarını dile getirmesi geçmişte Taliban 
tarafından maruz bırakıldığı sıkıntılara 
dayanmaktadır. Mevcut durumda ise baş-
ta Taliban’la müzakere için belirlenen he-
yetin çeşitliliği olmak üzere şu ana kadar 
ilerleyen süreç Şiiler dâhil Afganistan’ın 
farklı kesimleri tarafından olumlu değer-
lendirilmektedir. Ancak geçmişteki bütün 
olumsuzluklara rağmen Afganistan’ın farklı 
kesimlerinin anlaşmaya olumlu yaklaşması-
na karşın Taliban’ın Afganistan yönetimiyle 
ilgili tasarısı Şii toplumunda ciddi kaygıla-
ra neden oldu. Şii toplumu tarafından ise 
henüz bu yeni tasarıya herhangi bir tepki 
gelmedi. Anlaşılan Şii toplumu ani bir tepki 
vermek yerine Afganlar arası diyaloğun so-
nuçlanmasını beklemektedir. Fakat sürecin 
gidişatına bakıldığında bütün kesimler ta-
rafından kabul edilebilir bir sonucun ortaya 
çıkması bir hayli zor görünmektedir. İ
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İran Dışişleri Bakanlığı Afganistan Özel 

Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiriyan 

19 Nisan Pazar günü resmî ziyaret kap-

samında gittiği Kabil’de Cumhurbaşkanı 

Eşref Gani, İcra Kurulu Başkanı Abdullah 

Abdullah, Dışişleri Bakan vekili Hanif At-

mer, Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdul-

lah Mohib ve aralarında Afganistan eski 

Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’nin de bu-

lunduğu bir dizi önemli siyasi figür ve parti 

temsilcisiyle bir araya geldi. Ziyaretle ilgili 

her iki tarafın resmî makamlarınca yapı-

lan açıklamalarda iki ülke arasındaki ticari 

ilişkilerin geliştirilmesi, İran-Herat Demir 

Yolu, mültecilerin dönüş meselesi, koro-

navirüs ile mücadelede iş birliği olanakları 

ve Afganistan’da devam eden barış süreci-

nin ele alındığı ifade edildi. Tüm dünyanın 

koronavirüs ile mücadeleye odaklandığı bir 

ortamda nadir olarak gerçekleşen diplo-

matik ziyaretlerden biri olan Tahiriyan’ın 

Afganistan ziyareti, Tahran’ın bu ülkedeki 

gelişmelerle yakından ilgilendiği ve ABD 

sonrası Afganistan’da daha çok etkin olmak 

istediğini göstermektedir.

Bilindiği gibi geçtiğimiz şubat ayında ABD 
ile Taliban arasında mutabakat sağlanma-
sının ardından Afganistan’da Taliban’ın da 
dâhil olduğu farklı siyasi gruplar arasında 
barış görüşmeleri başlamıştı. Aradan geçen 
yaklaşık iki aylık sürede Tahran’ın süre-
ce etki etmek için çeşitli diplomatik ma-

nevralarına şahit olduk. Katar’ın başkenti 
Doha’da gerçekleşen imza törenine birçok 
ülkenin aksine davet edilmeyen Tahran’ın 
Barış Anlaşması’na ilişkin ilk resmî tepki-
si “Afganistan’da kalıcı barış ancak komşu 
ülkelerin düşüncelerini de dikkate alan 
Afganlar arası müzakerelerle mümkün-
dür.” şeklinde olmuştu. Barış Anlaşması’y-
la ilgili bir eleştiri de İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif ’ten gelmişti. Konuyla ilgili 
sosyal medya hesabında paylaşımda bulu-
nan Zarif, ülkedeki tüm kargaşadan ABD’yi 
sorumlu tutarak “Anlaşma’nın ABD’nin tes-
limiyeti anlamına geldiğini” savunmuştu.

Barış Anlaşması’nı eleştirmekle yetinmeyen 
Tahran’ın bir sonraki hamlesi ise 9 Mart’ta 
gerçekleşen çifte cumhurbaşkanlığı yemin 
törenine temsilci gönderme konusundaki 
tercihi oldu. Tahran, Afganistan resmî ku-
rumlarınca seçimin galibi ilan edilen Eşref 

Gani’nin yemin töreni yerine Abdullah Ab-
dullah’ın yemin törenine temsilci göndere-
rek hangi safta yer aldığını açıkça gösterdi. 
Tahran’ın bu tutumundan rahatsız olan 
Gani’nin iki İranlı diplomatı casusluk suç-
lamasıyla sınır dışı etmesinin ardından Ka-
bil-Tahran hattında ilişkiler gerildi. Fakat 
Afganistan’da yeni yönetimin oluşturulma-
sı konusunda Gani ve Abdullah üzerinde 
baskıların artması ve uzlaşı sağlamak için 
ikili arasında görüşmelerin ivme kazanma-
sıyla Tahran’ın yeniden diplomatik atağı 
geçtiği görülmektedir. İran’ın amacı Afga-
nistan’da oluşturulacak yeni siyasi dengede 

Tahran’ın çıkarlarını muhafaza edebilecek 
müttefiklerinin en sağlam şekilde yerini al-
masını sağlamaktır. Taliban ile 2001 sonrası 
dönemde geliştirdiği tamamen pragmatiz-
me dayalı ittifak ilişkisinin yeni dönemde 
işe yaramayacağının farkında olan Tahran, 
ülkedeki çıkarlarını bu kez geleneksel müt-
tefikleri Şii Hazaralar ve aynı dili konuş-
tuğu Tacikler üzerinden konsolide etmeyi 
hedeflemektedir. Zira Taliban, Pakistan ve 
Suudi Arabistan gibi İran’ın bölgesel rakip-
leri sayılan ülkelerle İran ile olduğundan 
çok daha yakın müttefiktir. Dolayısıyla 
Tahran, ideolojik düşmanı Taliban’ın yeni 
dönemde güç kazanmasıyla eski defterlerin 
yeniden açılacağı ve çıkarlarının tehlikeye 
gireceğinden endişe etmektedir. Bu yüzden 
Tahran’ın amacı tıpkı 1990’larda olduğu 
gibi Peştun dominasyonuna karşı yeni bir 
“Kuzey İttifakı” oluşturmaktır. İ

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
22.04.2020

İran Dışişleri Bakanlığı  
Özel Temsilcisi’nin  
Afganistan Ziyareti

Tahran, Afganistan’daki çıkarlarını geleneksel 
müttefikleri Şii Hazaralar ve aynı dili konuştuğu Tacikler 
üzerinden konsolide etmeyi hedeflemektedir.
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İran tarafından Suriye’de rejim saflarında 
savaşması için kurulan Fatimiyyun Tuga-
yı’nın Afganistan’ın en çok izlenen televiz-
yon kanallarında terör örgütü olarak göste-
rilmesi bir süredir gündemde olan tartış-
maları yeniden alevlendirdi. Terör örgütü 
DEAŞ ile Fatimiyyun Tugayı amblemlerinin 
yan yana verildiği bir kamu spotunda her 
iki örgütün ülkenin ulusal güvenliği için 
aynı ölçüde tehlike arz ettiği vurgulanarak, 
“Komşularımız Afganistan’ı önemsemiyor 
ve bizi yok etmeye çalışıyorlar. Halkımızın 
haykırışı komşularımızın yıkıcı faaliyetleri 
devam ettikçe dinmeyecektir” ifadesine yer 
verildi.

Yaklaşık 40 yıldır kanlı bir iç savaşla boğu-
şan ülkede barışın tesis edilmesi için çaba 
gösterildiği bir süreçte daha önce Suriye’de 
birbiriyle savaşmış ve mezhepçilikle özdeş-
miş iki silahlı örgütün bu şekilde gündeme 
gelmesi, “Mezhepsel savaşın yeni merkezi 
Afganistan mı olacak” sorusunu akıllara ge-
tirdi. Bilindiği gibi Fatimiyyun Tugayı İran 
Devrim Muhafızları Ordusu’nun dış ope-

rasyonlardan sorumlu birimi Kudüs Gücü 

bünyesinde 2013 yılında kurulmuş Şii Ha-

zaralardan oluşan bir örgüt. Günümüzde 

sayıları 10 binlerle ifade edilen örgüt İran’ın 

çıkarları doğrultusunda Suriye’de terör ör-

gütü DEAŞ ve muhalif gruplara karşı savaş-

tı. Suriye’deki iç savaşta tecrübe kazanan ve 

mezhepsel hassasiyeti keskinleşen bu gru-

bun gelecekte İran tarafından Afganistan’a 

taşınma ihtimali bir süredir Afganistan yet-

kilileri açısından ciddi bir endişe kaynağı.

Fatimiyyun’la ilgili 
endişelerin arka planı

DEAŞ Afganistan’da varlığını ilk kez ilan 

ettiği 2015 yılından itibaren Suriye’de Esad 

rejimi safında savaştıkları gerekçesiyle Şii 

Hazaraları hedef tahtasına koymuştu. Şi-

ilere ait cami, kültür ve eğitim merkezleri 

ile Şiilerin düzenledikleri toplu yürüyüş ve 

etkinlikler, DEAŞ tarafından üstlenilen ve 

onlarca insanın hayatını kaybettiği ya da ya-

ralandığı intihar saldırılarının hedefi oldu.

Bu durum devletin Şii ibadet merkezlerini 

korumak üzere özel olarak aldığı önlemle-

rin yanı sıra söz konusu ibadet merkezle-

rini DEAŞ benzeri radikal unsurların sal-

dırılarından koruma iddiası taşıyan çeşitli 

silahlı grupların ortaya çıkmasına zemin 

hazırladı. Ayrıca özellikle 2017 yılından iti-

baren Taliban’ın Şiilerin yoğunluklu olarak 

yaşadıkları Hazaracat’taki Uruzgan, Var-

dak ve Gazne gibi kentlere yönelik saldırıla-

rını artırması, saldırıların hedefinin belirli 

bir topluluk olduğuna dair inancı pekişti-

rerek mezhepsel ayrışmayı derinleştirdi. 

İlerleyen süreçte kendini Fatimiyyun Tuga-

yı’nın çatısı altında gösteren ve söz konusu 

bölgelerde Şiileri savunmak adına faaliyete 

başladıklarını belirten silahlı gruplara dair 

bilgiler sosyal medyada yer almaya başla-

dı. Bu gelişmelerden sonra Kabil yönetimi 

pek çok defa örgütün dağıtılması yönünde-

ki taleplerini Tahran yönetimine iletse de 

herhangi bir sonuç alamadı. Neden şimdi 

yeniden gündeme geldi?

Fatimiyyun Tugayı’yla ilgili endişelerin ye-

niden gündeme gelmesinin sebebi ise son 

dönemde Afganistan’da yaşanan gelişme-

lerden kaynaklanıyor. Bilindiği gibi geçen 

Rahimullah Farzam

GÖRÜŞ 
12.05.2020

Fatimiyyun Tugayı’nın  
Yeni Savaş Alanı Afganistan mı 
Olacak?

Suriye’de birbiriyle savaşmış iki silahlı örgüt DEAŞ ile 
Fatimiyyun Tugayları’nın Afganistan’da son günlerde 
gündeme gelmesi, ülkenin mezhep eksenli savaşların 
yeni adresi olacağı endişelerine yol açıyor.

Bu makale ilk olarak 11.5.2020 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/fatimiy-
yun-tugayi-nin-yeni-savas-alani-afganis-
tan-mi-olacak/1836589
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Şubat ayında ABD ile Taliban arasında 

“Barış Anlaşmasının” imzalanmasının ar-

dından ülkede “barış süreci” adı altında 

yeni bir dönem başladı. ABD askerlerinin 

çekilmesi ve Taliban’ın yeniden güçlenme-

si gibi Afganistan için olduğu kadar bölge 

açısından da ciddi gelişmelere gebe olan bu 

süreç Afganistan’ın pek çok komşusu gibi 

İran tarafından da dikkatle takip edilmekte. 

Tahran’ın Afganistan’a yönelik kaygısının 

merkezinde ABD’nin çekilmesi sonrası or-

taya çıkacak otorite boşluğu sonucu ülke-

nin yeniden radikal unsurların sığınağı ha-

line gelme ihtimali yatıyor. Nitekim Taliban 

yönetiminin ABD ile imzaladığı anlaşma-

dan rahatsız olan Taliban içerisindeki bazı 

grupların şimdiden gerek el-Kaide ve DEAŞ 

gerekse ülkede faaliyet gösteren diğer radi-

kal unsurlarla işbirliği yapmaya başladıkla-

rı haberleri son günlerde sıkça basında yer 

bulmaya başladı.

Bu noktada özellikle Taliban’dan ayrılan 

silahlı grupların mücadelelerine devam et-

mek için DEAŞ saflarına katılmaya başla-

malarıyla DEAŞ’ın tekrar bir tehdit unsuru 

olarak ortaya çıkması Tahran’ı kaygılandı-

ran en önemli faktör. Nitekim son hafta-

larda ülkede DEAŞ bağlantılı saldırılarda 

ciddi bir artış gözlendi. Bu durum özellikle 

sınır bölgesinde DEAŞ varlığını ulusal gü-

venliği açısından ciddi bir tehdit olarak gö-

ren İran’ı harekete geçirdi. Zira İran Sünni 

nüfusun yoğun olduğu ve Cundullah (Al-

lah’ın Ordusu), Ceyşü’l Adl (Adalet Ordu-

su) ve Hareketü’l-Nidal (el-Ahvaz Hareke-

ti) gibi etno-mezhepsel unsurların faaliyet 

gösterdiği güney sınırında DEAŞ ve benzeri 

radikal unsurların varlığını ulusal güvenliği 

açısından ciddi bir tehdit olarak değerlen-

diriyor.

İran-Taliban ittifakı  
işlevsiz kaldı

Bu yüzden Tahran 2015’ten itibaren sınır 

bölgesinde beliren DEAŞ tehdidini bertaraf 

etmek için “ideolojik düşman” Taliban’la 

işbirliği yapmıştı. Fakat Taliban’ın ABD ile 

anlaşmasından sonra İran bu örgüt üzerin-

deki etkisini kaybetmiş ve Tahran’ın tama-

men pragmatist bir anlayışa dayalı olarak 

geliştirilen ittifak ilişkisi işlevsel olmaktan 

çıkmıştı. Dolayısıyla güç temerküzünde 

devlet dışı aktörleri araçsallaştırmayı en 

önemli strateji olarak belirleyen Tahran 

yeni dönemde Afganistan siyasetinde çı-

karlarını temsil etmesi için güçlü ve aynı 

zamanda ideolojik açıdan sadık bir vekil 

gücüne ihtiyaç duymakta.

Özellikle ABD yaptırımları nedeniyle İran 
ekonomisinin kötüleşmesi ve yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı olarak 
İran’dan dönen yüz binlerce Afgan arasında 
daha önce Suriye’de savaşmış binlerce Fa-
timiyyun üyesi olduğu dikkate alındığında 
İran, bu planını tatbik etmekte güçlük ya-
şamayacaktır. Günümüzde başta başkent 
Kabil olmak üzere Şii Hazaraların yoğun 
olarak yaşadığı şehirlere dağılmış yakın za-
manda İran’dan dönen binlerce Fatimiyyun 
üyesi olduğu tahmin ediliyor. Afganistan’ı 
geleneksel nüfuz alanı olarak gören ve gü-
venlik stratejisinde bu ülkeye özel bir önem 
atfeden İran İslam Cumhuriyeti kurulduğu 
1979’dan beri Afganistan’daki gelişmelerle 
yakından ilgilenmiş ve bu ülkede çıkar alan-
ları tesis etmek için yoğun çaba içerisinde 
olmuştur. Bu yüzden İran, Afganistan halkı 
tarafından ülkenin içinde bulunduğu savaş 
ve istikrarsızlığın baş sorumlularından biri 
olarak görülmüş ve Tahran’ın Afganistan 
üzerindeki nüfuzu Afganistan halkı için 
her zaman endişe kaynağı olmuştur. Dış 
müdahalelerin büyük oranda etkili olduğu 
40 yıllık istikrarsızlığın ardından barışın ye-
niden tesis edilmesi için az da olsa ümitle-
rin yeşerdiği bir ortamda Afganistan halkı, 
ülkelerinin mezhepsel savaşın merkezi olan 
“yeni Suriye” olması korkusunu yaşıyor. İ
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2 Mayıs Cumartesi günü Afganistan med-
yasına yansıyan bir haberde onlarca Afgan 
göçmenin İran Sınır Muhafızları tarafından 
Afganistan-İran sınırında bulunan Heri-
rud Nehri’ne kasten atıldığı iddia edildi. 
Olaydan sağ kurtulanların ifadesine göre 
iş aramak amacıyla İran’a girmeye çalışan 
57 Afgan göçmen İran Sınır Muhafızlarınca 
acımasızca nehre atılmış ve bir kısmı yü-
zerek karşı kıyıya geçmeyi başarırken bir 
kısmı ise boğularak can vermişti. Bu trajik 
olayın tanıklarından biri olan Nur Muham-
med medyaya yaptığı açıklamada “İran 
Sınır Muhafızları bizi yakaladıktan sonra 
bir gün boyunca çeşitli işkenceler yaptı. Er-
tesi gün Herirud Nehri kenarına getirerek 
kendimizi atmadığımız takdirde bize ateş 
edeceklerini söyledi. Biz de atlamak zorun-
da kaldık.” diye konuştu. Nur Muhammed 
nehre atlayan 57 kişiden 34’ünün yüzerek 
karşı kıyıya geçtiğini 23’ünün ise boğula-
rak can verdiğini söyledi. Haberin basına 
yansımasının hemen ardından Afganistan 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 
olayın aydınlatılması için tüm boyutlarıyla 
araştırıldığı ifade edilirken Cumhurbaşkanı 

Gani olayı soruşturmak üzere İçişleri Ba-
kanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Ba-
kanlığı, Parlamento, Göç Bakanlığı ve Em-
niyet Genel İdaresinden gelen heyetlerden 
oluşan 10 kişilik bir araştırma komisyonu 
kurulması emrini verdiğini belirtti.

Konuyla ilgili İran tarafından gelen açıkla-
malarsa olayın reddi yönünde oldu. Olay 

basına yansır yansımaz İran’ın Herat Kon-
solosluğu bir açıklama yaparak İran Sınır 
Muhafızlarının olaya karıştığı yönündeki 
iddiaları yalanladı. Benzer şekilde İran 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama-
da da “İran, Afgan göçmenlerin İran Sınır 
Muhafızları tarafından nehre atıldığı yö-
nündeki iddiaları güçlü bir şekilde redde-
diyor.” ifadesine yer verildi. Dışişleri Bakan-
lığı sözcüsü Musevi, İran’a kaçak yollardan 
girmek isteyen göçmenlerin İran güvenlik 
güçlerine rastladıklarında kaçmak ama-
cıyla kendilerini nehre atmış olabilecekle-
ri ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. 
Fakat gerek Afgan yetkililer gerekse halk 
düzeyinde gelen tepkilerin giderek artması 
üzerine Tahran, Kabil’in olayı araştırmak 
üzere ortak komisyon kurma teklifini kabul 
etmek zorunda kaldı. Şu ana kadar yapılan 

araştırmalar sonucunda aralarında 14 ve 16 
yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 10 ki-
şinin cansız bedenine ulaşılırken 15 kişinin 
ise kayıp olduğu aktarıldı.

Olayın Afganistan’daki 
Yansımaları

Haber basına yansır yansımaz Afganis-
tan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 
Hükûmet üyelerinden milletvekillerine, 
sivil toplum kuruluşlarından insan hakları 
ve siyasi aktivistlere kadar farklı kesimler-
den İran ve İranlı yetkililere yönelik tepki 
açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Birinci 
Yardımcısı Emrullah Salih sosyal medya 
hesabında ünlü şair Sadi’nin “Eğer sen baş-
ka insanların ızdırabından, mihnetinden 
gamlanıp kederlenmiyorsan sana adamoğ-
lu demek yakışmaz.” sözlerini paylaşarak 
“Irk ve menfaat söz konusu olunca bu şiir 
anlamını yitirebiliyor. Sadi’nin kemikleri 
sızlıyordur.” dedi. Cumhurbaşkanlığı Söz-

cüsü olayı “affedilemez bir cinayet” olarak 
nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Vekili Hanif 
Atmer de benzer şekilde Twitter hesabı 
üzerinden yaptığı paylaşımda “Mazlum va-
tandaşlarımızın işkence ve şehit edilmesine 
sebep olan bu zulüm ve vahşetten ötürü 
derin üzüntü içerisindeyiz. Bu affedilmez 
cinayetin aydınlatılması için tüm diploma-
tik imkânları seferber edeceğimize söz veri-
yorum.” ifadesini kullandı.

İki ülke arasında diplomatik krize neden 
olan bu olayla ilgili bir tepki de Afganistan 
Parlamentosundan geldi. Temsilciler Mec-
lisi İdari Heyeti tarafından yapılan açık-
lamada “İran Sınır Muhafızlarının Afgan 
göçmenlere işkence ederek nehre atmasını 
en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadesine yer 
verildi. Ayrıca aralarında milletvekilleri ve 

Rahimullah Farzam

GÖRÜŞ 
17.05.2020

Afganistan ile İran Arasında  
Nehre Atılan  
Göçmen Krizi

Afgan göçmenlerin İran güvenlik güçlerince nehre 
atılması münferit bir olay olmaktan ziyade yaklaşık  
40 yıldır süren sistematik bir kötü muamelenin ulaştığı 
son noktadır.
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insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 
120 kişi Devrim Rehberi Hamenei ve Cum-
hurbaşkanı Ruhani’ye hitaben bir mektup 
yazdı. Bir nüshasının Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterliğine de gönderildiği belir-
tilen mektupta yaşanan olaydan ötürü İran 
devleti özür dilemeye, mağdurların aileleri-
ne tazminat ödemeye ve sorumluları ceza-
landırmaya davet edildi. Afganistan resmî 
yetkililerinin yanı sıra Taliban yönetimin-
den de tepki geldi. 3 Mayıs Pazar günü Ta-
liban tarafından yayımlanan bildiride olay 
“acımasızca” olarak nitelendirildi ve İran 
devletinden sorumluların cezalandırması 
ve benzer olayların bir daha yaşanmaması 
için gerekli önlemleri alması talep edildi.

Diğer taraftan en yoğun, belki de en sert 
tepki ise halktan geldi. Olayın basına yan-
sımasının hemen ardından sosyal medyada 
İran’a karşı tepkiler çığ gibi büyüdü. Koro-
navirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kı-
sıtlaması uygulanmakta olmasına rağmen 
Başkent Kabil ve Herat gibi büyük şehir-
lerde İran temsilcilikleri önünde gösteriler 
düzenlendi. Afganistan’a yük taşıyan İran’a 
ait kamyonlar öfkeli gruplar tarafından taş-
landı ve kamyoncular ölümle tehdit edildi. 
Sınır kenti Herat’ta İran’a ait bir kamyonun 
göstericilerce ateşe verildiği basına yansıdı. 
Olayın üzerinden iki haftadan fazla bir süre 
geçmesine rağmen özellikle sosyal medyada 
tepkiler hâlâ devam ediyor. Zira Afganistan 

halkının İran’a yönelik olumsuz tutumu, 

sadece bu olaydan kaynaklı değil. Tepkiler 

incelendiğinde Tahran’ın Afganistan’ın iç 

meselelerine yönelik aşırı müdahaleci tavrı 

ve Taliban ile olan irtibatı halkın rahatsız 

olduğu diğer konular olarak öne çıkmakta-

dır. Dolayısıyla bu olaydan bağımsız olarak 

özellikle halk nezdinde İran’a karşı bir öfke 

birikimi olduğu söylenebilir. Bu anlamda 

bu tepkiler söz konusu öfkenin bir dışa vu-

rumu olarak yorumlanabilir.

İran’ın Afgan Göçmenlere 
Yönelik Tavrı

Afgan göçmenlerin İran güvenlik güçlerin-

ce kötü muamelelere maruz kalması yeni 

bir şey değil. 1979’da Sovyetlerin Afganis-

tan’ı işgal etmesiyle başlayan iç savaş sonra-

sı din ve kültürel yakınlık dolayısıyla İran’a 

sığınan Afgan göçmenler yaklaşık 40 yıldır 

sistematik baskı ve ayrımcılık gibi sorunlar-

la boğuşmaktadır. İran’da bir mülteci yasası 

olmaması sebebiyle göçmenler pek çok te-

mel haklardan yoksun olarak yaşamaktadır. 

Bu da onları her türlü istismara açık hâle 

getirmektedir. Afgan göçmenlerin fizikî 

tacize uğraması, sağlıksız ve insanlık dışı 

koşullarda alıkonması, zorla çalıştırılması 

ve aile bireylerinin birbirlerinden koparıl-

ması gibi ihlaller sık sık Uluslararası İnsan 

Hakları İzleme Örgütünün raporlarına 

yansımaktadır. Afgan göçmenlerin maruz 

kaldığı baskı ve toplumsal ayrımcılık; belir-
li şehir ve mekânlara göçmenlerin girişinin 
yasaklanması, okul ve üniversitelerde belir-
li bölümlere kabul edilmemesi ve göçmen-
lere organ naklinin yasaklanması gibi uç 
noktalara kadar ulaşmıştır. Özellikle ABD 
ile İran arasındaki gerilimin artmasıyla 
İran’daki Afgan göçmenler üzerindeki bas-
kılar da artmıştır. Mülteci konusu sürekli 
İranlı devlet adamları tarafından gerek dış 
politikada gerekse iç politikada sıkıştıkla-
rında başvurdukları bir konu olagelmiştir. 
Yüksek işsizlik ve ekonomik daralma gibi iç 
politikaya ilişkin sorunlar da gündeme ge-
lince İranlı yetkililer yine sorunların kayna-
ğı olarak Afgan mültecileri göstermekten 
çekinmemektedir. İran Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Abbas Arakçi geçen yıl ekonomik 
yaptırımlar sonucu ülkesinin petrol ihraca-
tının sıfıra inmesi durumunda mülteciler-
den İran’ı terk etmelerini istemek zorunda 
kalacaklarını belirtmişti. Benzer şekilde 
Cumhurbaşkanı Ruhani 8 Mayıs 2019’da 
yaptığı açıklamada ülkesinin mülteci poli-
tikasının Avrupa’ya “mülteci akını” yaşan-
masının önüne geçtiğini ifade ettikten son-
ra “Nükleer Anlaşma çerçevesinde İran’ın 
çıkarları korunmazsa Avrupa’nın güvenli-
ğini yakından ilgilendiren uyuşturucu ka-
çakçılığıyla mücadele, güvenlik meseleleri 
ve mülteci kabulü gibi hususlarda İran’ın 
mevcut politikalarını sürdüremeyeceğine” 
işaret ederek AB’ye gözdağı vermişti. Buna 
ek olarak İran yürüttüğü pek çok çatışmada 
mültecileri kullanmıştır. İlk olarak İran-I-
rak Savaşı’nda (1980-1988) Afgan göçmen-
leri kullanan İran yakın tarihte de oturma 
izni, vatandaşlık gibi vaatlerle Suriye, Irak 
ve Yemen savaşlarında Afgan göçmenleri 
ön cephelerde savaşa sürmüştür. Sonuç ola-
rak Afgan göçmenler İran’da bir vatandaşın 
üstlenebileceği tüm yükümlülükleri yerine 
getirmiş ve bazıları İran için savaşmış ol-
masına rağmen hâlâ en temel haklara bile 
sahip olmadan yaşamlarına devam etmek-
tedir. Dolayısıyla Afgan göçmenlerin İran 
güvenlik güçlerince nehre atılması münfe-
rit bir olay olmaktan ziyade yaklaşık 40 yıl-
dır süren sistematik bir kötü muamelenin 
ulaştığı son noktadır. İ
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Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile siyasi rakibi 
eski İcra Kurulu Başkanı Abddullah Abdul-
lah arasında 17 Mayıs Pazar günü “iktidar 
paylaşımı” anlaşmasının imzalanmasıyla 
yaklaşık 5 aydır süren siyasi belirsizlik sona 
erdi. Eylül 2019’da gerçekleşen Cumhur-
başkanlığı Seçimleri’nin galibi olarak Eşref 
Gani’nin ilan edilmesi ve buna itiraz eden 
Abdullah Abdullah’ın paralel bir yönetim 
oluşturarak kendini Cumhurbaşkanı ilan 
etmesiyle ülke siyasi bir krize sürüklenmişti. 
Gani ile Abdullah arasındaki anlaşmazlığın 
giderilmesi için ABD’nin Afganistan Özel 
Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın her iki aday 
arasında yürüttüğü mekik diplomasisinden 
sonuç alınamamış ve ülke iki farklı Cum-
hurbaşkanlığı yemin törenine sahne olmuş-
tu. Taraflar arasında uzlaşı sağlanamaması 
üzerine ABD Dışişleri Bakanlı Mike Pompeo, 
siyasi belirsizliği sona erdirmek için mart 
ayında Kabil’i bizzat ziyaret ederek her iki 
liderle ayrı ayrı görüşmüştü. Görüşmelerde 
beklediğini alamayan Pompeo dönüş yolun-
da, “İki adayın uzlaşamaması ABD’nin Af-
ganistan’da savaşı bitirme planını tehlikeye 
atmaktadır. Liderlerin bu tutumu yeni bir 
gelecek inşa etmek için mücadele eden ve 
bu yolda canlarını feda eden Amerikalılara, 

Afganlara ve koalisyon ortaklarına da bir 
saygısızlıktır.” diyerek ABD’nin Afganistan’a 
sağlanan yardımlardan bu yıl ve gelecek yıl 
birer milyar dolar olmak üzere toplamda iki 
milyar dolar keseceği tehdidinde bulunmuş-
tu. Nihayet taraflar arasında aylardır devam 
eden müzakerelerden sonra Gani ile Abdul-
lah arasında iktidar paylaşımını öngören 
anlaşma, ülkenin önde gelen siyasi figürle-
rinin hazır bulunduğu Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nda imzalandı. Cumhurbaşkanı Gani 
“Bugün Afganistan için tarihî bir gündür. Af-
ganlar ülkenin genel maslahatını düşünerek 
hareket ettiklerini göstermiştir.” derken Ab-
dullah Abdullah ise “verilen bu fırsatı bir ay-
rıcalık olarak görmeyeceğini, millete hizmet 
sorumluluğuyla hareket edeceğini” söyledi.

Anlaşma Neler İçeriyor?
• Bu anlaşmayla Afganistan Ulusal Yüksek 

Uzlaşma Konseyi Başkanlığına getirilen 
Abdullah Abdullah, Taliban ile Afganis-
tan hükûmeti arasında yapılması planla-
nan barış görüşmeleri sürecini yürütecek. 
Konsey’in toplantılarına başkanlık edecek 
ve Uzlaşı Konseyi ile atamalarda tam yet-
kiye sahip olacak.

• Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı 
olarak barış meselelerinde Abdullah Ab-
dullah’ın ismi devlet protokol listesinde 
ikinci sırada yer alacak. Aynı zamanda bir 
maslahat konseyi niteliğinde olan Devlet 
Yüksek Konseyi üyesi olacak.

• Kabine eşit ortaklık esasına göre oluşturu-
lacak. Valiler iki tarafın uzlaşısıyla belirle-
necek.

• Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah 
Abdullah’ı destekleyen eski Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Raşid Dostum’a mareşal-
lik unvanı verildi.

• Ulusal Yüksek Uzlaşı Konseyi bağımsız büt-
çeye sahip olacak. Bununla birlikte Konsey, 
uluslararası kuruluşlardan yardım toplaya-
bilecek. Konsey başkanı bütçeyle ilgili her 
türlü tasarruf yetkisine sahip olacak.

• Konsey başkanı gerekli gördüğünde Konsey 
ile ilgili ek teşkilatlanmalara gidebilecek.

• Anlaşmanın işleyişini denetlemek için her 
iki tarafın onayıyla uzlaşı heyeti belirle-
necek. Herhangi bir aksaklık yaşanması 
durumda söz konusu heyet ara buluculuk 
görevi üstlenecek.

• Loya Cirge (Büyük Meclis) üyelerinin ta-
mamlanması için en kısa sürede il ve ilçe 
konsey seçimleri yapılacak. Hükûmet sis-
temini değiştirmek için anayasa değişikli-
ği heyeti oluşturulacak. Seçim sisteminde 
reform yapılacak.

Dış Tepkiler

Başta ABD olmak üzere Türkiye, İran, Kana-
da, Hindistan, BM ve NATO’dan anlaşmaya 
yönelik destek açıklamaları geldi. ABD Dışiş-
leri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya he-
sabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Gani 
ile Abdullah arasından sağlanan uzlaşıdan 
memnuniyet duyduğunu belirtti. Konuyla 
ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamada “Afganistan’da 28 Eylül 2019’da 
gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçim so-
nuçlarının açıklanmasıyla başlayan siyasi kri-
zin, tarafların bugün geniş tabanlı ve kapsa-
yıcı bir hükûmet teşkili hususunda uzlaşma-
larıyla sona ermesi memnuniyetle karşılan-
mıştır.” ifadesi yer aldı. İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Gani ve Ulusal 
Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah’ı 
arayarak “millî uzlaşı sürecinde kaydedilen 
ilerlemeyi” memnuniyetle karşıladığını be-
lirtti. Gani ile Abdullah arasında varılan uz-
laşı Afganistan meselesindeki belirleyici dış 
aktörleri büyük ölçüde memnun etmişe ben-
ziyor. Fakat halk bir önceki Gani-Abdullah 
uzlaşı yönetimi deneyiminden yola çıkarak 
bu anlaşmayla ortaya çıkacak olan yönetime 
de şüpheyle yaklaşmaktadır. İ

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
18.05.2020

Afganistan’da  
Siyasi Belirsizlik Sona Erdi
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Asya’nın en stratejik noktalarından birinde 
yer alan ve kuzey-güney, doğu-batı kori-
dorlarında önemli bir kavşak rolü oynayan 
Afganistan son günlerde meydana gelen 
bazı gelişmelerle tekrar uluslararası basının 
dikkatini çekti. Aslında 1979 yılındaki Sov-
yet işgalinden beri küresel siyasette önemli 
bir yer tutan ülke, 11 Eylül Saldırılarından 
itibaren yalnızca sonu gelmeyen iç çatış-
malarla ve dünya uyuşturucu üretimindeki 
payı ile anılmakla kalmamış “küresel terör-
le savaş” konseptinin de bir parçası olmuş-
tur. Son birkaç yıldır özellikle ABD-Taliban 
arasındaki barış görüşmeleri haberleriyle 
gündeme gelen ülke tarafların uzlaşma-
ya varması ile yeniden odak noktası oldu. 
Anlaşma metninde yer aldığı ifade edilen 
bazı maddelerin ABD’nin Taliban’ı ülkenin 
yeni yönetimiymiş gibi muhatap aldığını 
öne süren ülke içindeki kimi çevreler an-
laşmayı eleştirse de siyasi açıdan parçalı ve 
ekonomik açıdan dışa bağımlı ülkenin bu 
anlaşmaya çok fazla karşı çıkması mümkün 
değil. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Muham-
med Eşref Gani liderliğindeki hükûmetin 
tepkisi en fazla anlaşma uyarınca serbest 

bırakılması gereken Taliban mahkûmları-
nın salınmasını geciktirmek ya da birtakım 
diplomatik girişimlerde bulunmaktan iba-
ret kaldı.

Sovyet işgalinin sona ermesinden sonra ik-
tidarı paylaşamayan “mücahit” gruplar ara-
sındaki çatışmalar Pakistan, Suudi Arabis-
tan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı dış 
güçlerin de desteğini alan Taliban tarafın-
dan büyük oranda bitirilmişti. Ancak ülke-
de, etnik-mezhebi farklılıkların üstünde bir 
ulus devlet inşasının başarısız olması, bölge 
ve kimlik siyasetlerinin baskınlığı sebebiy-
le aradan geçen 25 yıl içinde hâlâ güçlü bir 
merkezî yönetim tesis edilememiş durum-
da. İktidarın belli etnik grupların arasında 
paylaşıldığı ve demokratik seçimlerin fazla 
bir anlam taşımadığı sistemde sandıktan 
çıkan sonuçlardan çok etnik grupların nü-
fustaki oranı ile topluluk liderlerinin ülke 
içinde ve dışında geliştirdikleri ilişkilerle 
elde ettikleri güç seviyesi belirleyici oluyor. 
Bunun son örneği her ikisi de cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinden zaferle çıktığını ileri 
süren Abdullah Abdullah ile Eşref Gani ara-
sındaki ihtilafta görüldü. Önceki hükûmet 
döneminde Başbakanlık makamı olarak 
nitelendirilebilecek İcra makamının başın-
da olan ve seçimlerde hile yapıldığını öne 
sürerek kendisini gerçek cumhurbaşkanı 
olarak tanımlayan Abdullah’ın bir ölçüde 
geri adım atmasıyla kriz çözülmüş oldu. 
Uzlaşma uyarınca Abdullah yeni hükûme-
tin %50’sini seçebilecek ve kendisi de MGK 
üyesi unvanıyla Taliban’la yürütülecek mü-
zakereler için kurulmuş olan Ulusal Uzlaşı 

Yüksek Konseyinin tek sorumlusu olarak 

atanacaktır. ABD’nin yoğun baskıları ve 

cömert mali destekleri ile varılan bu anlaş-

madan Cumhurbaşkanı Gani’nin gücünü 

artırarak çıktığını söylemek mümkün.

Hemen her seçimden sonra görülen bu an-

laşmazlıklar şimdilik tatlıya bağlanmış gibi 

görünse de gerek Taliban ile yürütülecek 

barış görüşmelerinin karmaşık yapısı, ge-

rek terör örgütü DEAŞ’ın ülkedeki saldırı-

larını artırması ve buna paralel olarak Fa-

timiyyun gibi Suriye’de İran’a bağlı olarak 

savaşan milis grupların Afganistan içinde 

de silahlı varlık kurmaya çalışması ülkedeki 

belirsizliğin sürmesine neden oluyor. Tali-

ban’ın ABD ile uzlaşmaya varması, yöne-

timde olduğu yılların kötü hatırasının izle-

rini silebilmek için kadınlarla ya da azınlık-

larla ilgili görüşlerinde ve uygulamalarında 

değişikliğe gideceğinin izlenimini vermesi 

makul çoğunluk tarafından olumlu karşıla-

nırken bu tür adımlar geleceklerini savaş-

makta gören alt örgütler ve savaş ağalarının 

nezdinde DEAŞ’ın taban bulmasını kolay-

laştırabilir. Böylesi bir durumda ABD güç-

lerinin de aşamalı olarak çekilmesi ve yine 

başta Pakistan ve İran olmak üzere komşu 

ülkelerin Afganistan ile ilişkilerinin karma-

şıklığı, örneğin toprak iddiaları ve su kay-

nakları üzerindeki anlaşmazlıklar göz önü-

ne alındığında farklı güçlerin desteklediği 

gruplar arasında yaşanacak geniş kapsamlı 

çatışmalar da ülkenin yeniden doksanlı yıl-

lardaki kaos ve çatışma ortamına girmesine 

neden olabilir. İ

Dr. Hakkı Uygur

HABER ANALİZ 
21.05.2020

Afganistan’daki  
Uzlaşının Düşündürdükleri

Bu makale ilk olarak 20.5.2020 tarihinde 
TRT Farsça’da yayımlanmıştır.

https://www.trt.net.tr/persian/br-
nmh-h/2020/05/20/pymdhy-twfqn-
mh-slh-dr-fgnstn-1420629
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100 yılı aşkın bir geçmişiyle İran’ın en eski 
sınır geçişlerinden biri olan Doğarun, son 
zamanlarda çeşitli olumsuzluklarla gün-
deme gelmektedir. Hari Nehri’nde Afgan 
vatandaşlarının boğulması, Yezd eyaletin-
de yasa dışı Afgan göçmenlerinin ölümü, 
Doğarun Sınırı’nda binlerce kamyonun sı-
kışması ve bu kamyonların Afganistan’daki 
İslam Kale’ye gidebilmek için sınırı geçe-
memesi bunlara örnek olarak gösterile-
bilir. Bu yeni süregelen olumsuz olaylar 
İran-Afganistan arasındaki ekonomik iliş-
kileri gölgede bırakmıştır.

13 Haziran’da, İran’daki Horasan-i Reze-
vi Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası 
Ulaşım ve Transit Komisyonu Başkanı Ah-
mad Zamanian Yazdi, olaylar hakkında ter-
minalin kötü yönetimini suçlayarak bin-
lerce kamyonun Doğarun Sınırı’nın İran 
tarafında sıkıştığını söyledi. Ayrıca kam-
yonların Afganistan’a kabulünde yaşanan 
gecikmelerin tüccarlar için kira ve nakliye 
maliyetlerini %60’a kadar artırdığını be-
lirtti. Genel olarak Afgan tüccarlarının 

Pakistan üzerinden taşınması ve tüccarları 
bu geçiş yoluna taşıyan araç akını ile ilgili 
yaşanan zorlukların, Sınır’daki kamyon sı-
kışıklığının ana nedeni olduğu ifade edil-
di. Bu arada Herat Valisi Sözcüsü Ceylani 
Farhad, Afganistan tarafında hiçbir sorun 
olmadığını ve önceki anlaşmalara göre İs-
lam Kale Gümrüğü’nün 500 kamyon kabul 
etmeye hazır olduğunu söyledi.

Trafik sorununun yanı sıra Doğarun ve 
İslam Kale geçitleri; sınır güvenliği açık-
ları, uyuşturucu ve mal kaçakçılığı, kam-
yonların transit geçiş sorunları ve daha 
fazlasından ciddi şekilde mustariptir. 
Afganistan’daki Etilaatroz Raporu, İslam 
Kale gümrük gelirlerinin ortalama olarak 
%70’inin yasa dışı kişilerin zimmetine 
geçtiğini ve çalındığını gösteriyor. Ayrıca 
Bloomberg, ABD’nin 2015 yılında Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) çekilme-
sinden sonra İslam Kale Sınırı aracılığıyla 
günde yaklaşık 5 milyon doların İran paza-
rına kaçırıldığını bildirdi. Buna ek olarak 
Doğarun Sınırı’nda ciddi oranlarda mal 
kaçakçılığı ihbarları da mevcuttur. Örne-
ğin Kasım 2019’da Horasan-i Rezevi Sınır 
Muhafız Komutanı, Pakistan’dan 700 mil-
yon tümen değerindeki kaçak parayla Af-

ganistan’a girileceğinin ortaya çıkarıldığını 
açıkladı. Aynı ay içinde, Horasan-i Reze-
vi’deki Taybad Genel ve Devrim Savcısı da 
İran’dan Afganistan’a geçişi sırasında 500 
ton kaçak polietilen petrokimya ürününün 
ele geçirildiğini belirtti.

İran, 2017-2018 döneminde Afganistan’ın 
en büyük ticaret ortağıydı ve geçen güneş 
yılında (1398), İran’ın Afganistan’a ihraca-

tı 2.361 milyon dolardan fazla olmuştur. 
Bu işlemlerin çoğu Doğarun ve İslam Kale 
Sınırı üzerinden gerçekleşmiştir. Doğarun 
Gümrüğü’nde gerçekleştirilen en büyük iş 
hacmi; Afgan, Pakistan, Hint ve diğer tüc-
carlara ait olan malların Bender Abbas ara-
cılığıyla taşınmasıdır. Ancak şimdiye ka-
dar bu iki sınırın gümrüklerinde modern 
ekipman kullanımının olmaması, bu geçiş 
yollarındaki ana sorunlardan birini teşkil 
etmektedir. Bu durum ise son zamanlarda 
Doğarun Sınırı’nda binlerce kamyonun sı-
kışmasına neden olmuştur. İ

Arife Delibaş
Yasir Rashid

HABER ANALİZ 
14.07.2020

İran-Afganistan Arasında 
Doğarun Gümrüğü Sorunu

Doğarun Sınırı’nda yaşanan olumsuzluklar  
İran-Afganistan ekonomik ilişkilerini olumsuz 
etkilemektedir.
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İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden So-
rumlu Yardımcısı Abbas Arakçi, 15 Tem-
muz Çarşamba günü Afganistan’a resmî bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Kalabalık bir heyetle 
Kabil’e giden Arakçi, üç gün süren ziyare-
ti kapsamında Afganistan Dışişleri Bakan 
Vekili Hanif Atmer, Afganistan Uzlaşı Kon-
seyi Başkanı Abdullah Abdullah da dâhil 
önemli siyasi figürlerle bir araya geldi. Zi-
yaretle ilgili yapılan açıklamalarda ziyaret 
amacının “haziran ayında Tahran’da bir ara-
ya gelen iki ülke dışişleri bakanları arasında 
varılan anlaşmaların takibi ve İran-Afganis-
tan Kapsamlı Stratejik İş Birliği Anlaşma-
sı’nın sonuçlandırılması” olduğu belirtildi.

Yaklaşık 5 senedir iki ülkenin gündeminde 
olan Anlaşma, en son geçtiğimiz haziran 
ayında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili 
Hanif Atmer’in Tahran ziyaretinde gün-
deme gelmiş ve Anlaşma’nın sonuçlandı-
rılması için görüşmelerin hızlandırılması 
konusunda iki tarafın da mutabık kaldığı 
açıklanmıştı. İçeriğine dair ayrıntıların he-
nüz paylaşılmadığı Anlaşma’nın iki ülke 
arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve 

güvenlik alanlarında iş birliğini öngören 

bir dizi anlaşmaya öncülük etmesi bekle-

niyor. Afganistan Stratejik Araştırmaları 

Enstitüsü tarafından düzenlenen “Afganis-

tan-İran İlişkilerine Bakış: Fırsatlar ve En-

geller” konulu bir oturuma katılan Arakçi, 

Anlaşma’ya dair açıklamalarda bulundu. 

Üzerinde müzakerelerin devam ettiği An-

laşma’nın “iki ülke arasında kapsamlı bir 

iş birliği için yol haritası çizdiğini” belirten 

Arakçi, Anlaşma’nın sonuçlandırılması için 

çalışmak üzere ekonomi, kültür, göçmen 

işleri, su ve savunma-güvenlik olmak üze-

re beş ortak komite oluşturulduğunu ifade 

etti. Şu ana kadar ilk üç komitenin çalışma-

ları konusunda uzlaşıya varıldığını aktaran 

Arakçi, ekonomi ve güvenlik konularında 

ise ufak pürüzlerin kaldığını ve bu konuda 

da müzakerelerin devam ettiğini belirtti. 

Arakçi henüz uzlaşı sağlanamayan güven-

lik konusunun “birbirlerinin iç işlerine ka-

rışmama, hiçbir şartta iki devletin egemen-

lik alanlarının birbirlerine karşı üçüncü bir 

devlet tarafından kullanılmasına müsaade 

etmeme ve terörizm, uyuşturucu kaçakçı-

lığıyla ortak mücadele konularını kapsadı-

ğını” aktardı. Barış sürecine işaret ederek 

Afganistan’ın çok hassas bir dönemden 
geçtiğini savunan Arakçi, Anlaşma’nın im-
zalanmasının İran’ın Kabil yönetimine bu 
zorlu süreçte tam destek verdiği anlamına 
geldiğini vurguladı. Arakçi son olarak ta-
rafların en geç 3 ay içerisinde Anlaşma’nın 
imzalanmaya hazır bir hâle getirilmesi ko-
nusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Arakçi’nin Kabil ziyareti geniş bir pers-
pektiften bakıldığında ABD’nin Taliban ile 
anlaşmasından sonra İran’ın Afganistan’a 
yönelik başlattığı diplomasi atağının bir 
devamı niteliğindedir. Bilindiği gibi ABD 
Şubat 2020’de Taliban’la yapılan anlaşma 
gereği Afganistan’dan kademeli olarak çe-
kilmeye başlamıştır. Bu kapsamda geçtiği-
miz günlerde Afganistan’daki 5 askerî üs-
sünü boşalttığını açıklayan ABD, ülkedeki 
asker sayısını da 8 bin civarına indirmiştir. 
ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri ne-
deniyle Trump’ın çekilmeyi beklenenden 
daha erken bir tarihe çekmesi de olasıdır. 
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle olu-
şacak boşluk bölgesel aktörler açısından 
yeni riskler doğurduğu gibi yeni fırsatları 
da beraberinde getirmektedir. İran da bu 
fırsatlardan yaralanmak isteyen ülkelerin 

İran, Kapsamlı Stratejik İş Birliği Anlaşması’yla  
ABD sonrası Afganistan’daki nüfuz ve çıkar alanlarını 
pekiştirmeyi hedeflemektedir.

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
18.07.2020

Abbas Arakçi’nin  
Afganistan Ziyareti
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başında gelmektedir. Tahran yönetimi kap-
samlı stratejik bir anlaşmayla ABD sonrası 
Afganistan’daki nüfuz ve çıkar alanlarını 
pekiştirmeyi hedeflemektedir. Özellikle 
içerideki siyasi kamplaşma, Taliban’ın ar-
tan saldırıları sonucu ülkede güvenliğin 
iyice kötüye gitmesi ve ABD baskıları gibi 
unsurlar nedeniyle Kabil yönetiminin ol-
dukça zayıf bir pozisyonda olması Tahran’ı, 
istediğini alması konusunda cesaretlendir-
mektedir.

Öte yandan Arakçi ziyaretinin halkla iliş-
kiler boyutu da gözlerden kaçmamakta-
dır. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz mayıs 
ayında İran sınırını geçmeye çalışırken 
yakalanan bir grup Afgan göçmen İran gü-
venlik güçlerince nehre atılmıştı. Hemen 
akabinde de İran’ın Yezd kentinde Afgan 
göçmenleri taşıyan bir araca, İran güvenlik 
güçlerince ateş edilmesi sonucu üç Afgan 
göçmen yanarak can vermişti. Bu olayla-
rı takiben Afganistan kamuoyunda İran’a 
karşı büyük bir öfke patlaması yaşanmış, 
İran’dan mal taşıyan tırlar öfkeli kalaba-

lıklar tarafından taşlanmış, yurt içinde ve 
dışında İran temsilcilikleri önünde geniş 
katılımlı protesto eylemleri gerçekleştiril-
mişti. Ziyaret süresinin son zamanlarda 
benzeri az görülmüş bir şekilde üç gün ola-
rak belirlenmesi ve bu sürede Arakçi’nin bir 
dizi önemli siyasi figürle bir araya gelmesi-
nin yanı sıra Afganistan halkına doğrudan 
ulaşabilecek programlara katılması bu 
ziyaretin, siyasi amacının yanında halkla 
ilişkiler boyutunu da gözler önüne sermiş-
tir. Nitekim Arakçi ayağının tozuyla önce 
Afganistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Cavit Ludin’in ev sahipliğinde düzenlenen 
oturuma katılmış ve daha sonra da ülke-
nin en prestijli TV’lerinden birine röportaj 
vererek Afganistan halkına doğrudan hi-
tap etme fırsatı yakalamıştır. Sonuç olarak 
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin gün-
deme gelmesiyle İran’ın Afganistan’a yöne-
lik diplomasi trafiğinde belirgin bir artış 
gözlenmektedir. Tahran’ın hedefi Afganis-
tan’da oluşmakta olan yeni denklemde en 
güçlü şekilde yerini almaktır. İ
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani 10 
Ağustos Pazartesi günü Afganlar arası ba-
rış görüşmelerinin ön şartı olarak kabul 
edilen mahkûm takası kapsamında son 
400 Taliban savaşçısının serbest bırakılma-
sını öngören kararı imzaladı. Böylece en 
azından kâğıt üstünde Afganlar arası ba-
rış görüşmelerinin önündeki son engel de 
kalkmış oldu. 14 Ağustos Perşembe günü 
bir televizyon kanalına röportaj veren Gani 
“Afganistan hükümeti üzerine düşeni yap-
tı. Sıra Taliban’ın verdiği sözü tutmasında” 
dedi. Fakat iki nedene bağlı olarak Afganlar 
arası barış görüşmeleri aşamasına hâlâ ge-
çilemedi.

Birincisi, karar Cumhurbaşkanınca imza-
lanmasına rağmen Taliban mahkûmlarının 
serbest bırakma işlemi hâlâ tamamlana-
madı. Bu durum Almanya, Avusturalya ve 
Fransa’dan Taliban savaşçılarının serbest 
bırakılmasıyla ilgili gelen son dakika itiraz-
larına bağlanıyor. Bu ülkeler ağır suçlardan 
mahkûm oldukları bilenen son 400 kişilik 
grup içerisinde kendi vatandaşlarının öldü-
rülmesinde dahli olan Taliban savaşçıları-

nın serbest bırakılmasına karşı olduklarını 
bildirdiler. Bu yüzden şu ana kadar arala-
rında pek çok yabancı savaşçının da olduğu 
son 400 kişilik gruptan ancak 80’i serbest 
bırakıldı. Taliban tüm mahkûmlar serbest 
bırakılmadan barış görüşmelerine geçile-
meyeceği yönündeki ısrarını sürdürüyor.

Barış görüşmelerine geçilememesinin ikin-
ci sebebi ise Afganistan hükümeti ile Tali-

ban arasında müzakere edilecek öncelikli 
başlıklar konusundaki fikir ayrılığı. Afga-
nistan hükümeti kapsamlı bir ateşkesin ilk 
tur müzakerelerin ajandasında yer almasın-
da ısrar ederken Taliban buna karşı çıkıyor. 
Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin 17 Ağustos’ta 
yaptığı açıklamada Kabil yönetiminin mü-
zakere ajandasının kendilerini ilgilendir-
mediğini, öncelikle yapmak istediklerinin 
ilk tur müzakerelere hangi ülkenin ev sa-
hipliği yapacağı konusunu netleştirmek 
olduğunu kaydetti. İlk tur müzakerelerin 
Katar’ın başkenti Doha’da yapılması plan-
lanıyor. Şu ana kadar Almanya, Çin, Endo-
nezya, İran, Japonya, Katar, Norveç, Özbe-
kistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve 
Türkiye olmak üzere 12 ülke Afganlar arası 

barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya 
hazır olduklarını açıkladılar.

Bu aşamaya nasıl gelindi?

ABD ile Taliban heyeti arasında 18 ay sü-
ren müzakerelerin sonucunda 29 Şubat 
2020’de Katar’ın başkenti Doha’da barış 
anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmaya 
göre ABD Afganistan’daki askeri güçlerini 
kademeli olarak azaltacak ve anlaşmanın 
imzalanmasını takip eden 14 ay içerisinde 
de tamamen çekilmiş olacaktı. Buna karşın 

Taliban ise Afganistan topraklarını ABD ve 
müttefiklerine tehdit oluşturacak el-Kaide 
ve benzeri örgütler tarafından kullanılma-
sına engel olacak ve bu tür gruplara her tür-
lü yardım ve yataklık etmekten kaçınacaktı. 
Ayrıca Taliban Afganistan hapishanelerin-
de tutulan 5 bin savaşçısının serbest bıra-
kılması karşılığında şu ana kadar meşru 
olmadığı gerekçesiyle görüşmeyi reddettiği 
Kabil yönetimiyle masaya oturacaktı.

ABD ile Taliban arasında varılan mutaba-
kata göre anlaşmanın imzalanmasından 
hemen sonra Taliban esirlerinin serbest 
bırakılması sağlanacak ve ilerleyen 10 gün 
içerisinde de Afganlar arası barış görüşme-
leri resmen başlamış olacaktı. Fakat Afga-

Cumhurbaşkanı Gani’nin barış görüşmelerinin ön şartı 
olan mahkum takası kapsamında son 400 Taliban 
savaşçısının serbest bırakılmasını öngören kararı 
imzalamasına karşın barış görüşmeleri aşamasına hâlâ 
geçilemedi.

Rahimullah Farzam

GÖRÜŞ 
19.08.2020

Afganistan’da  
Barış Sürecinin Seyri

Bu makale ilk olarak 18.8.2020 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/afganis-
tan-da-baris-surecinin-seyri/1945252
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nistan cumhurbaşkanlığı seçimini takiben 
yaşanan siyasi belirsizlik ve esir takasında-
ki aksaklıklar nedeniyle Afganlar arası barış 
görüşmeleri üç kez ertelendi. Son olarak 
Cumhurbaşkanı Gani’nin ABD ile Taliban 
arasında yapılan anlaşma kapsamında ser-
best bırakılması öngörülen 5 bin Taliban 
savaşçısının son 400’ünü ağır suçlardan 
hüküm giydikleri gerekçesiyle bırakama-
yacağını, bu kararı ancak Halk Meclisi’nin 
(Loya Cirge) alabileceğini söylemesiyle 
süreç tıkanmıştı. 7-9 Ağustos tarihleri 
arasında başkent Kabil’de toplanan Halk 
Meclisi’nin onay vermesiyle Afganlar arası 
barış görüşmelerinin önündeki son engel 
de kalkmış oldu.

Afganistan kalıcı bir barışa 
ne kadar yakın?

40 yılı aşkın süredir iç savaşın olumsuz 
sonuçlarıyla boğuşan Afganistan halkı ta-
rafından barış yönünde atılan her adım bü-
yük bir ümit ve sevinçle kucaklanıyor. “Ba-
rış” kelimesinin bir kez daha yüksek sesle 
dillendirildiği bugünlerde Afganistan’da 
2001 sonrası gelişmelere bağlı olarak ortaya 
çıkan sistemi temsil eden Kabil yönetimi 
ile bu sisteme karşı başkaldıran Taliban 
arasında ülkede kalıcı barışın tesisi adına 
yeni bir süreç başlamak üzere. “Afganlar 
arası barış görüşmeleri” olarak adlandırılan 
bu sürecin Afganistan halkını yıllardır has-
retini çektiği kalıcı bir barışa kavuşturup 
kavuşturmayacağı herkes tarafından merak 
edilen bir soru.

Burada üzerinde duracağımız birkaç hu-
sus, bu soruya “evet” demenin kolay ol-
madığını gösteriyor. Öncelikle Afganistan 
hükümetini temsilen Taliban’la müzakere 
masasına oturacak heyetin seçimi ve tem-
sil yetkisinden hangi konuların müzake-
re edileceğine kadar barış görüşmeleriyle 
ilgili birçok tartışma ve belirsiz noktanın 
yanı sıra taraflar arasında, ülkenin yönetim 
şekli de dahil olmak üzere, birçok önemli 
konuda ciddi fikir ayrılıkları mevcut. Af-
ganistan’da büyük çoğunluk son 20 yılın 
kazanımlarının korunmasını istiyor. Kabil 
yönetimi Müzakereci Heyeti Başkanı Ma-
sum Stanikzey “Afganistan halkının isteği 

kırmızı çizgimizdir. Afganistan halkı birlik 
ve beraberlik içerisinde demokrasiyle yöne-
tilen bir ülke istemektedir. Ayrıca ülkenin 
kurumsallaşma, demokrasi, eğitim ve öğ-
retim alanındaki gelişmeleri korunmalıdır” 
derken Cumhurbaşkanı Gani 14 Ağustos’ta 
Washington Post’a yayımlanan makalesin-
de “Taliban günümüz Afganistan gerçek-
lerini kabul etmelidir. Son 20 yılda elde 
edilen kazanımları korumalıyız” sözleriyle 
ülkenin yönetim şeklinden taviz verileme-
yeceğini vurguladı.

Fakat Taliban’ın ülkenin yönetim şekli ko-
nusunda nasıl bir tavır takınacağı, İslami 
Emaret hedefinden taviz verip vermeyeceği 
konusu henüz net değil. 2001 sonrası kuru-
lan siyasi sistemin meşruiyetini sorgulayan 
Taliban’ın nihai hedefinin İslami Emaret’in 
tesisi olduğu biliniyor. Geldiğimiz noktada 
Taliban kendisini 20 yıllık savaşın kazanan 
tarafı olarak görüyor ve masaya bu anlayış 
çevresinde oturmak istiyor. Nitekim Tali-
ban sözcüsü Süheyl Şahin 15 Ağustos Cu-
martesi günü İran’ın Hemşehrî gazetesine 
verdiği röportajda Taliban’ın savaşın galibi 
olarak masaya oturacağını vurgulayarak 
nihai hedeflerinin “Afganistan’da İslami bir 
nizam kurmak” olduğunu belirtti.

Bugüne kadar yapılan görüşmelerde Ta-
liban temsilcilerinin önemli konularda 
henüz esneklik göstermedikleri görüldü. 
Gerek yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi 
konusu olsun gerekse esir takası mesele-
si, Taliban duruşundan taviz vermeyerek 
önemli kazanımlar elde etti. Dolayısıyla Ta-
liban’dan bu aşamada da önemli konularda 
taviz beklenmemeli. Bu nedenle uzun yıllar 
birbirleriyle savaşan ve aralarında ciddi fi-
kir ayrılıkları olduğu aşikâr olan grupların 
bir araya geleceği Afganlar arası müzake-
relerden kalıcı bir barışın çıkması uzak bir 
ihtimal olarak görünüyor.

Kalıcı barış için dış 
dinamikler de belirleyici 
olacak

Bunun yanı sıra Taliban ile barış yapmak 
ülkeye barışın hâkim olması anlamına gel-
miyor. Zira özellikle ABD-Taliban anlaşma-

sından sonra giderek canlanan DEAŞ dahil 
ülkede savaşın sürmesinden yana büyük 
veya küçük çapta birçok cihatçı örgüt faali-
yet gösteriyor. Bunlara ek olarak Taliban’ın 
ABD ile anlaşmasına tepki göstererek Tali-
ban’dan ayrılan silahlı gruplar bulunuyor. 
Tüm bunlar dikkate alındığında Taliban’la 
barış yapılsa dahi merkezi hükümete kar-
şı savaşmaktan vazgeçmeyen birçok silahlı 
grubun varlığı kalıcı barışın önündeki en 
büyük engellerden biri olacaktır. Nitekim 
barış görüşmelerinin gündeme gelmesiyle 
Afganistan güvenlik güçlerine yönelik sal-
dırılarda büyük bir artış yaşandı. Afganis-
tan İçişleri Bakanlığından yapılan açıkla-
mada son iki haftada 29 vilayette meydana 
gelen terör saldırılarında 120 sivil hayatını 
kaybederken 330 kişi de yaralandı.

Son olarak modern tarihi boyunca dış mü-
dahalelerin eksik olmadığı Afganistan’da 
kalıcı bir barışın ortaya çıkması komşu 
ülkelerinin çıkarlarıyla uyuşmasına bağlı. 
Afganistan jeopolitik olarak bölgesel ra-
kiplerin savaş alanı olma özelliğine sahip 
bir ülke. Neredeyse 40 yıldır Pakistan-Hin-
distan, İran-Suudi Arabistan, Çin ve Rus-
ya-ABD rekabetinin sahaya yansıdığı bir 
alan olan Afganistan meselesinin sadece 
ülke içi dinamiklerin uzlaşı sağlamasıyla 
çözüleceğini düşünmek aşırı iyimser bir 
beklenti olur. Dolayısıyla Afganistan’da ka-
lıcı bir barışın sağlanmasında iç dinamikler 
kadar dış dinamiklerin de önemli rolü ol-
duğu unutulmamalı. İ
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Taliban yönetimi Afganlar arası barış gö-
rüşmelerinin başlamasına sadece birkaç 
gün kala Müzakere Heyeti’nde önemli de-
ğişiklikler gerçekleştirdi. ABD ile müzakere 
sürecinde ön plana çıkan Molla Abdulgani 
Berader, Abbas Stanikzey ve Suheyl Şahin 
gibi birçok etkili figürün yerine yeni isim-
ler getirildi. Bunlar arasında en dikkat çe-
ken figür, ABD ile yürütülen müzakerelere 
katkı sunması için bizzat Washington’ın 
girişimiyle Ekim 2018’de Pakistan’da tu-
tulduğu hapishaneden serbest bırakılan 
ve Taliban’ın iki numaralı ismi olan Molla 
Abdulgani Berader’in yerine getirilen Şeyh 
Abdülhekim’dir. Hâlihazırda baş yargıç 
olarak görev yapan Şeyh Abdülhekim, dinî 
konularda Taliban içerisinde en üst otorite 
olarak kabul edilmektedir. Taliban’ın ku-
ruluşundan beri birçok üst mevkide kritik 
görevler üstlenen Abdülhekim, gizemli ki-
şiliğiyle bilinmektedir. 25 seneyi aşkın aktif 
görev süresine rağmen şu ana kadar tek bir 
fotoğrafı bile basına yansımamıştır. Fakat 
Şeyh Abdülhekim’i bugün gündeme taşıyan 
onun gizemli kişiliğinden ziyade Taliban’ın 
eski lideri Molla Ahtar Mansur ile olan ya-

kınlığıdır. Taliban’ın kurucu lideri Molla 
Ömer’in vefatıyla yeni lider seçilen Molla 
Mansur, İran’a yakınlığıyla bilinmekteydi. 
Molla Mansur 21 Mayıs 2016 tarihinde Pa-
kistan’ın İran sınırında bulunan Beluçistan 
eyaletinde ABD’nin insansız hava aracıyla 
düzenlediği saldırıda öldürülmüştü. Daha 
sonra Pakistanlı yetkiler tarafından yapılan 

açıklamada Mansur’un Vali Muhammed 
adına düzenlenmiş bir pasaport taşıdığı ve 
İran’a yaptığı ziyaretten henüz yeni dön-
düğü açıklanmıştı. Böylece Afganistan’da 
ABD’ye karşı İran-Taliban iş birliğiyle ilgili 
ortaya atılan iddialar ilk kez somut bir ka-
nıtla doğrulanmıştı. Günümüzde Şeyh Ab-
dülhekim’in hâlâ Taliban içerisindeki Molla 
Mansur grubu tarafından destekleniyor ol-
ması, onun yeni görevinin İran’ın Taliban 
içerisindeki nüfuzuyla ilişkilendirilmesine 
neden olmaktadır. Özellikle Pakistan’ın sı-
cak bakmadığı figürlerden biri olan Molla 
Berader’in yerine getirilmesi ise Şeyh Ab-
dülhekim’in İslamabad-Tahran uzlaşısının 
bir sonucu olarak bu göreve getirildiği izle-
nimi uyandırmaktadır.

Şeyh Abdülhekim’in Taliban Müzakere He-
yeti’nin başkanı olarak atanmasıyla ilgili 
öne çıkarılan bir diğer husus da etnik köke-

niyle ilgilidir. Abdülhekim iki büyük Peştun 

kabilesinden biri olan Durrani kabilesinin 

İshakzey koluna mensuptur. Gılzaylar ile 

başka bir önemli kabile olan Durraniler, ta-

rih boyunca zaman zaman düşmanlık sevi-

yesine kadar ilerleyen çetin bir rekabet içe-

risinde olmuşlardır. Modern Afganistan’ın 

kuruluş tarihi olarak kabul edilen 1747’den 

beri pek çok Peştun hâkimiyeti, söz konu-

su rekabetin sonucu olarak yıkılmıştır. Bu 

tarihsel rekabetin yükünü sırtında taşımak 

istemeyen Taliban yönetimi, iki kabilenin 

de eşit düzeyde temsil edilmesine özen 

göstermektedir. Dolayısıyla aslen Durrani 

kabilesine mensup olan Şeyh Abdülhekim, 

Gılzay kabilesinin ağırlıkta olduğu Taliban 

yönetiminde bir denge unsuru olarak düşü-

nülmüştür. Fakat Taliban’a yakın kaynakla-

ra göre bu değişikliklerin amacı müzakere 

edecek Heyet’in yetkisi ve donanımını ar-

tırmaktır. Taliban Müzakere Heyeti Başkan 

Yardımcısı Abbas Stanikzey, Associated 

Press’e yaptığı açıklamada “Taliban yöneti-

mi, Heyet’in karar alma yetkisini artırmak 

için 13’ü Liderlik Konseyinden olmak üzere 

20 kişilik güçlü bir müzakereci heyet belir-

lediğini” söyledi. Dolayısıyla mevcut Heyet 

önemli konular dâhil Taliban’ın Liderlik 

Konseyine danışmadan karar alma yetki-

sine haiz olacaktır. Yine bu anlamda Şeyh 

Abdülhekim’in Taliban Müzakere Heyeti 

açısından getireceği bir diğer artı da onun 

dinî konulardaki bilgisi ve uzun yıllara da-

yanan tecrübesi olacaktır. Taliban’ın eski 

komutanlarından Seyid Ekber Aga’ya göre 

“Şeyh Abdülhekim’in derin dinî bilgisi ve 

üstün belagati müzakere sürecinde Tali-

ban’ın Afganistan Heyeti’ne karşı en önem-

li kozu” olacaktır. İ

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
10.09.2020

Taliban Müzakere Heyeti’nin 
Yeni Başkanı  
Şeyh Abdülhekim

Durrani kabilesinin İshakzey koluna mensup olan Şeyh 
Abdülhekim, Gılzay kabilesinin ağırlıkta olduğu Taliban 
yönetiminde bir denge unsuru olarak düşünülmüştür.
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Uzun bir bekleyişin ardından, 12 Eylül 
2020’de “Afganlar Arası Barış Görüşmeleri” 
birçok yabancı ülke ve uluslararası örgüt 
temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen 
bir etkinlikle, Katar’ın başkenti Doha’da 
resmen başladı. ABD’nin öncülüğünde 
2001 sonrası oluşturulan siyasal düzeni 
temsil eden mevcut Afganistan hüküme-
tiyle bu sisteme başkaldıran Taliban’ın, ül-
kede barışın tesis edilebilmesi için ilk kez 
aynı çatı altında toplandığı bu etkinliğin 
hemen ardından, müzakere usulü ve ajan-
dasının belirlenmesi için, her iki tarafın eşit 
olarak temsil edildiği 10 kişilik “temas gru-
bu” oluşturuldu. Aradan geçen 15 günlük 
sürede temas grupları arasında gerçekleş-
tirilen birçok toplantıya rağmen müzakere 
usulüne ilişkin bir uzlaşmaya varılamama-
sı nedeniyle, esasa ilişkin genel müzakere 
aşamasına geçilemedi.

Anlaşmazlık noktaları 
neler?

Açılış etkinliğini takip eden ilk hafta, ta-
raflarca belirlenen temas grupları arasında, 

müzakere usulünün belirlenmesi amacıyla 
dört tur görüşme gerçekleştirildi. Bu görüş-
melerde son 20 yılda Afganistan’da cereyan 
eden savaşın isimlendirilmesi, müzake-
relerin hukuki temeli ve geçtiğimiz Şubat 
ayında Taliban ile ABD arasında imzalanan 
Doha Anlaşması’nın statüsü, anlaşmazlık 

noktaları olarak öne çıktı. Taliban heyeti 
son 20 yılda merkezi hükümete karşı yü-
rüttükleri savaşın cihat olarak anılması, 
Sünni Hanefi fıkhının müzakere sürecinde 
tek hukuki dayanak olarak esas alınması ve 
ABD-Taliban barış anlaşmasının Afganlar 
arası barış görüşmeleri için “ana anlaşma” 
olarak kabul edilmesi ve görüşmelerin bu 
çerçevede yürütülmesini talep etmekteydi. 
Temas grupları arasında ikinci hafta de-
vam eden zorlu görüşmelerin ardından, ilk 
iki madde konusunda uzlaşma sağlandığı 
bilgisi basına yansıdı. Taliban’ın 20 yıllık 
mücadelesinin şimdilik gündem dışında 
tutulması konusunda uzlaşmaya varılır-
ken, müzakerelerin hukuki temeline ilişkin 
görüş ayrılığı da, tarafların tutumlarından 
karşılıklı taviz vermeleriyle aşılmış oldu. 
Buna göre müzakere süresince karşılaşılan 

ihtilaflar Hanefi fıkhı ve içtihadına göre çö-
zülecek; fakat bunun dışındaki konularda 
Şiilerin ve diğer dini azınlıkların Afganistan 
anayasasında da tanınan Ahval-i Şahsiye 
hukukuna (doğum, ölüm, ehliyet, velâyet, 
vesâyet, evlenme, boşanma ve mirasla ilgili 
hallerde kendi hukuklarına göre ve cema-

at mahkemelerinde yargılanmaları) riayet 
edilecektir. Taliban’ın Doha Anlaşması’nın 
Afganlar arası müzakerelerde temel alın-
ması yönündeki talebiyle ilgili temas gru-
bu arasında yürütülen müzakerelerden ise 
henüz sonuç alınamadı. Taliban’ın Doha 
Anlaşması’nın “ana anlaşma” olarak kabul 
edilmesi yönündeki talebinin Afganistan 
heyeti tarafından reddedilmesiyle süreç tı-
kanma noktasına gelmiş bulunuyor.

ABD-Taliban anlaşması 
neden önemli?

Hatırlanacağı üzere, ABD ile Taliban dele-
gasyonu arasında 18 ay süren bir dizi görüş-
menin ardından, 28 Şubat 2020’de Katar’ın 
başkenti Doha’da barış anlaşması imzalan-
mıştı. Doha Anlaşması Taliban ile ABD ara-
sında imzalanmasına rağmen, mevcut Af-

Rahimullah Farzam

GÖRÜŞ 
30.09.2020

Afganlar Arası  
Müzakerelerde  
Son Durum Nedir?

Görüşmelerde müzakerelerin hukuki temeli ve 
geçtiğimiz Şubat ayında Taliban ile ABD arasında 
imzalanan Doha Anlaşması’nın statüsü, anlaşmazlık 
noktaları olarak öne çıkıyor.

Bu makale ilk olarak 29.9.2020 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/afgan-
lar-arasi-muzakerelerde-son-durum-ne-
dir-/1989139
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ganistan hükümeti için de bazı yükümlük-
ler getirmekteydi. Bu anlaşmada Afganis-
tan hükümeti ile Taliban arasında karşılıklı 
mahkûm takası yapılması ve ardından da 10 
Mart itibarıyla tarafların müzakere masası-
na oturması öngörülmüştü. Dolayısıyla bu 
kapsamda, Afganistan hapishanelerinde 
tutulan 5 bin Taliban savaşçısına karşılık, 
Taliban nezdinde tutuklu bulunan bin Af-
gan güvenlik gücü serbest bırakıldı. Aynı 
şekilde hâlihazırda Doha’da devam eden 
Afganlar arası müzakereler, yine Doha An-
laşması’nda Taliban’ın üstlendiği yüküm-
lüklerden biri olarak gerçekleştiriliyor. Hal 
böyle olunca, Taliban, Afganlar arası mü-
zakerelerin Doha Anlaşması çerçevesinde 
başladığını, dolayısıyla ABD ile imzaladık-
ları bu anlaşmanın “ana bir anlaşma” ola-
rak kabul edilmesi gerektiğini söylüyor ve 
müzakerelerin de bu anlaşma çerçevesinde 
yürütülmesini talep ediyor. Fakat Taliban’ın 
bu talebi, Afganlar arası müzakerelerin ayrı 
bir süreç olduğu gerekçesiyle, Afganistan 
heyeti tarafından reddediliyor. Zira Afga-
nistan heyeti Taliban’ın bu tutumunun 
altında, müzakerelerin asıl tarafının ABD 
olduğu, Afganistan delegasyonun karar 
alma yetkisine sahip olmadığı mesajının 
yattığına inanıyor. Taliban’ın yıllardır Afga-
nistan hükümetini ABD’nin “maşası” oldu-
ğu gerekçesiyle muhatap almama tutumu 

biliniyor. Taliban mevcut Kabil yönetimini 

“işgale uğramış bir ülkenin sömürge yöneti-

mi” olarak görüyor. Afganistan heyeti üyesi 

Abdul Hafiz Mansur’a göre, Taliban’ın 

Doha Anlaşması’nın temel alınmasında 

ısrar etmesi, mevcut Afganistan hüküme-

tinin meşruiyetini tartışmaya açma amacı 

taşıyor. Uzmanlara göre, Taliban’ın Doha 

Anlaşması’nın temel alınmasında ısrar et-

mesi ise örgütün sadece bu anlaşmanın hü-

kümlerini önemsediğini gösteriyor. Daha 

somut ifade etmek gerekirse, Taliban’ın 

öncelikli hedefi, Doha Anlaşması çerçe-

vesinde ABD güçlerinin Afganistan’ı terk 

edeceğinden emin olmak. Bu anlamda, Ta-

liban’ın Afganistan hükümetiyle yürüttüğü 

barış görüşmeleri, “takvime oynamaktan” 

başka bir şey değil.

Müzakerelerin geleceği

Büyük ümitlerle başlayan Afganlar arası 

müzakerelerde iki haftadan uzun bir süre 

geride bırakılmasına rağmen, somut bir 

ilerleme elde etmek bir yana, hâlâ esasa 

ilişkin müzakere safhasına bile geçileme-

miş olması, sürecin beklenenden zorlu ge-

çeceğini gösteriyor. Müzakere heyetlerinin 

açıklamalarına bakılırsa, taraflar arasında 

ciddi fikir ayrılıkları bulunuyor. Afganistan 

müzakere heyeti üyesi Resul Talib “İki taraf 

henüz birbirini anlamaktan çok uzak bir 
noktada” açıklamasında bulundu. Görüş 
ayrılıklarının basına sızmasının ardından 
konuyla ilgili ilk kez beyanat veren Taliban 
heyeti üyeleri, Doha Anlaşması’nın “ana 
anlaşma” olarak kabul edilmesi yönündeki 
taleplerinden geri adım atmayacaklarının 
altına çizdiler. Taliban heyeti üyesi Molla 
Hayrullah Hayirha “Eğer Doha Anlaşması 
müzakerelerin esası olarak kabul edilmez-
se, görüşmeleri devam ettirmenin bir anla-
mı yok” değerlendirmesinde bulundu. Öte 
yandan, bir taraftan müzakereler sürerken 
diğer taraftan ülkede şiddet olayları da hız 
kesmeden devam ediyor. Afganistan İçişleri 
Bakanlığı’na göre, son bir haftada Taliban 
ülkenin farklı noktalarında 350’den fazla 
saldırı gerçekleştirdi. ABD’nin Afganistan 
Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’a göre, 
Taliban şiddeti bir müzakere aracı olarak 
kullanıyor.

Sonuç olarak, taraflar arasındaki ciddi fi-
kir ayrılıkları ve karşılıklı güven eksikliği, 
müzakere sürecindeki önemli açmazlardan 
biri olmaya devam ediyor. İlk etapta ülke 
genelinde acil bir ateşkes sağlama bek-
lentisi içerisinde masaya oturan tarafların 
müzakere tekniği gibi basit konularda bile 
hâlâ uzlaşma sağlayamamaları, sürecin ge-
leceğiyle ilgili ümitsizliğe sebep oluyor. İ
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Afganistan ve İran arasındaki ilk demir yo-

lunun açılışı 10 Aralık’ta yapıldı. ABD am-

bargoları gölgesinde açılışı yapılan demir 

yolu bağlantısı, taraflar arasındaki ticaretin 

yeni bir dönüm noktası olarak ifade edili-

yor. Yapımı 2007’den beri süren ve tahmi-

ni 700 milyon dolarlık maliyeti bulunan 

Haf-Herat Demir Yolu Projesi’nin, yılda bir 

milyon yolcu ve altı milyon ton mal taşıya-

bileceği belirtiliyor.

Açılış törenine video konferans üzerinden 

bağlanan iki devlet başkanının konuşma-

larının ardından tonlarca tarım ürünü ta-

şıyan bir İran yük treni Afganistan’a doğru 

yola çıktı. Trenin rotası, İran’ın Haf kentini 

140 kilometre uzaklıktaki Afgan kasabası 

Rozanak’a bağlamaktadır. Ancak İran’ın 

doğusundan Afganistan’a uzanan 140 kilo-

metrelik (90 mil) hattın 85 kilometre daha 

uzatılarak Afganistan’ın Herat şehrine 

ulaştırılması planlanmaktadır.

Açılış törenine video konferans yoluyla ka-

tılan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 

Proje’yi “her iki ülkede de ekonomik can-

lanma ve kalkınma için önemli bir adım 

olarak memnuniyetle karşıladığını” dile 
getirdi. Demir yolunun, Asya’ya refahı ya-
yan eski bir ticaret yolu olan İpek Yolu’nun 
restore edilmesine yardımcı olacağını be-
lirten Gani, bu adımı “İran’dan sunulan 
değerli bir hediye” olarak nitelendirdi. İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ikili iliş-
kilerde bu anın “tarihî bir gün” olduğuna 
değinerek Proje’nin uzun vadede her iki 
ülkeye de refah getireceğini ifade etti. “Bu 
demir yolunda İran ve Afganistan’ın refahı-
nı görüyorum.” diyen Ruhani; Afganistan’ın 
gelişimi, güvenliği ve istikrarının, İran’da 
ve tüm bölgede kalkınmaya, güvenliğe ve 
istikrara katkıda bulunacağına değindi. 
Ruhani ayrıca İran’ın; ABD’nin P5+1 ülke-
leriyle 2015’te yapılan Nükleer Anlaşma’dan 
çekilmesinden sonra Trump yönetiminin 
uyguladığı yaptırımlara rağmen hattı kur-
mayı başardığını da sözlerine ekledi.

ABD Ambargoları 
Gölgesinde İran’ın Yatırım 
Çabaları

ABD’nin maksimum baskı ve izolasyon po-
litikasına rağmen açılışı yapılan demir yolu 
birçok anlam ifade ediyor.

Hindistan, Afganistan ve İran arasında 
transit geçişi öngören ve 2016’da imzalanan 
635 milyon dolarlık Çabahar Anlaşması, 
Trump’ın ABD başkanı seçilmesiyle İran’a 
karşı yürürlüğe konulan yaptırımlar netice-
sinde akim kalmıştı. İran’ın Çabahar Lima-
nı Projesi kapsamında Hindistan’a birçok 
açıdan ayrıcalık tanımasının aksine Yeni 

Delhi yönetimi ve bağlantılı özel şirketler, 

yaptırımların kapsamına girmemek adına 

Proje’yi sürekli ertelemek durumunda kal-

mıştı.

ABD, Hindistan’ı Proje’den vazgeçirerek 

İran’ın ekonomik açıdan köşeye sıkışma-

sını sağlamak isterken İran’ın yaptırımlara 

rağmen Haf-Herat Demir Yolu Projesi’nin 

önemli bir kısmını tek başına tamamlaması 

hem yaptırımlara boyun eğen Hindistan’a 

hem de ABD’ye yönelik büyük bir mesaj ni-

teliğinde görülüyor. İran, Proje ile ABD’ye 

sanıldığının aksine ekonomik açıdan çö-

küşte olmadığı mesajını verirken Hindis-

tan’a ise Çabahar Limanı Projesi’ni tekrar 

gözden geçirme fırsatı sunuyor.

Projenin Stratejik Hedefi: 
Orta Asya Pazarı

İran mallarının Afganistan ve Orta Asya 

pazarlarına ulaştırılması açısından kritik 

bir öneme sahip olan bu Proje’nin, denize 

kıyısı olmayan Afganistan’ı; Rusya, Avru-

pa ve Türkiye’ye bağlamada önemli bir rol 

oynaması bekleniyor. Afganistan, bu saye-

de İran limanlarına ve Avrupa demir yolu 

ağlarına erişim sağlayabilecekken İran ise 

yıpranmış ekonomisine rağmen gerçekleş-

tirdiği bu tür projelerle ülkeyi bölgesel bir 

ulaşım merkezine dönüştürmeyi umuyor. 

Bu yolla Afganistan ve karayla çevrili diğer 

Asya ülkelerinin, Basra Körfezi ve Umman 

Körfezi’ndeki İran limanlarına mal taşıma-

sına olanak sağlamaya çalışıyor. İran, bir 

anlamda transit geçiş güzergâhı oluştura-

rak ülke ekonomisinin önündeki engelleri 

kaldırmayı hedefliyor.

Haf-Herat demir yolu ağının daha sonra 

Orta Asya ve Çin demir yolu ağlarına bağ-

lanması planlanıyor. Zira daha önce Tahran 

ve Kabil’in, Çin’den Avrupa’ya giden ve İran 

ile Afganistan’dan geçen uzun bir demir 

yolu geliştirmek için üç ülke (Çin, Kırgı-

zistan, Tacikistan) ile görüşmelerde bu-

lunduğu bilinmektedir. Gerçekleştirilmesi 

hâlinde bu projeler sayesinde İran malları-

nın doğrudan Orta Asya ve Çin pazarlarına 

ulaştırılması sağlanacaktır. İ

Aydın Güven

HABER ANALİZ 
14.12.2020

İran ve Afganistan  
İlk Demir Yolu Ağını Açtı
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Afganistan’da merkezî hükümetle Taliban 

arasındaki barış görüşmelerinin başlama-

sından bu yana Tahran-Kabil hattındaki 

diplomasi trafiğinin yoğunluğu dikkat çe-

kici boyutlara ulaştı. Kabil son bir ayda bir-

biri ardına İran Dışişleri Bakanlığından üst 

düzey diplomatları ağırladı. Önce İran Dı-

şişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 

25 Kasım’da Afganistan’a resmî bir ziyaret 

gerçekleştirdi. Ardından 12 Aralık’ta İran 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi 

Kabil’e geldi. Zamanlama açısından olduk-

ça anlamlı olan bu ziyaretler sırasında her 

iki İranlı diplomat, Afganistan’da üst düzey 

yetkililerle görüştü. Resmî makamlardan 

yapılan açıklamalarda “güvenlik, siyaset ve 

kültürel alanlarda ikili ilişkilerin geliştiril-

mesi” görüşmelerde ele alınan ana başlık-

lar olarak belirtildi. Son olarak 20 Aralık’ta 

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Afganis-

tan’ın önde gelen TV kanallarından Tolo-

news’e Afganistan-İran ilişkilerinde son 

durum üzerine özel bir röportaj verdi.

Tahran bu süreçte bir taraftan Kabil yöne-

timiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürü-

türken diğer taraftan Taliban’la da temas-

larını artırmayı ihmal etmedi. Özellikle 

ABD’nin Taliban’la barış görüşmeleri baş-

latmasından beri Tahran birçok defa Ta-

liban heyetiyle İranlı yetkililer arasındaki 

görüşmelere ev sahipliği yaptı. Son olarak 

İran’ın Doha Büyükelçisi Hamid Dehkani, 

2 Aralık’ta büyükelçilik binasında Taliban 

heyetini ağırladı. İran’ın Afganistan’daki 

barış sürecine müdahil olma çabalarının 

artışına bağlı olarak gerek barış süreci ge-

rekse Taliban’a yönelik yaklaşımında net bir 

değişim gözlendi. Tahran ABD’nin kontro-

lünde yürütüldüğü ve kendisinin dışlanma-

ya çalışıldığı gerekçesiyle Afganistan barış 

sürecine yönelik sürdürdüğü olumsuz tavrı 

bırakarak son haftalarda süreci destekleyen 

açıklamalar yapmaya başladı. Bu çerçevede 

Eylül ayından beri yürütülen müzakerele-

rin ardından Afganistan hükümetiyle Tali-

ban arasında müzakerelerin usulüne ilişkin 

varılan uzlaşı Tahran tarafından “memnu-

niyet verici bir gelişme” olarak nitelendiril-

di. Ayrıca bir süredir İranlı yetkililerin Tali-

ban’a yönelik yaklaşımında da ciddi bir de-
ğişim göze çarpıyor. İranlı diplomatlar artık 
Taliban’ın “Afganistan siyasetinin bir gerçe-
ği olduğunu” çekinmeden dile getiriyorlar. 
İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Bölgesin-
den Sorumlu Genel Müdür Resul Musevi 
İran’ın sınır bölgesinde güvenliği sağlamak 
için Taliban’la işbirliği yaptığını açıklarken 
Arakçi 12 Aralık’taki ziyareti sırasında “Ta-

liban’ın Afganistan’ın gerçeklerinden biri 
olarak kabul edilmesi gerekiyor” dedi.

İran’ın değişen tutumunun 
altında yatan nedenler

Bilindiği üzere bir süredir devam eden 
barış görüşmeleri nedeniyle Afganistan, 
epey kırılgan ve hassas bir süreçten geçi-
yor. Bir taraftan ülkeye barış getirmek için 
Afganistan hükümetiyle Taliban arasında 
müzakereler devam ederken diğer taraftan 
ülkedeki şiddet olayları son yıllarda ben-
zeri görülmemiş biçimde artmış durumda. 
Afganistan’da her geçen gün artan şiddet, 
istikrarsızlık ve buna bağlı olarak barış 
sürecinin geleceğine dair beliren şüpheler, 
başta İran olmak üzere bölge ülkeleri tara-
fından kaygıyla izleniyor. Zira ABD’nin Af-

Rahimullah Farzam

GÖRÜŞ 
24.12.2020

İran’ın Afganistan  
Barış Sürecine Müdahil  
Olma Çabaları

Afganistan’da merkezî hükümetle Taliban arasındaki 
barış görüşmelerinin başlamasından bu yana  
Tahran-Kabil hattındaki diplomasi trafiğinin yoğunluğu 
dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Bu makale ilk olarak 23.12.2020 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-in-af-
ganistan-baris-surecine-mudahil-olma-ca-
balari/2086097



61İRAM BÜLTEN  |  HAZİRAN 2021

ganistan’dan çekilme kararı ve hâlihazırda 
devam eden barış süreci başta İran olmak 
üzere bölge ülkeleri açısından stratejik so-
nuçlara gebe.

İran’ın başlıca çekincelerinden biri, 
ABD’nin çekilmesiyle oluşacak boşluğun 
ülkede DEAŞ ve benzeri radikal unsurların 
yeniden canlanmasına zemin hazırlama 
olasılığı. Nitekim barış görüşmeleri başla-
dığından beri ülkede artan istikrarsızlığa 
bağlı olarak DEAŞ yeniden canlanma sü-
recine girmiş durumda. Bu yüzden Tahran 
ABD’nin Afganistan’daki varlığını bir işgal 
olarak nitelendirmesine rağmen çekil-
menin sorumsuzca olmaması konusunda 
birçok defa uyarıda bulundu. Zarif son 
röportajında da “ABD’nin Afganistan’dan 
çekilmesini istiyoruz fakat bu çekilmenin 
sorumsuzca yapılmaması lazım” diyerek 
İran’ın bu konudaki endişesini bir kez daha 
dile getirdi.

İran’ın çekincelerinden bir diğeri ise Ta-
liban’ın Afganistan siyasetinde yeniden 
belirleyici aktörlerden birine dönüşme 
yolunda olması. Her ne kadar ortak düş-
man ABD ve DEAŞ’a karşı İran ve Taliban 
arasında yıllar boyunca bir işbirliği görülse 
de Taliban’ın Afganistan’da gereğinden faz-
la güç kazanması Tahran tarafından tercih 
edilecek bir durum değil. Çünkü Taliban’ın 
Afganistan’daki siyasi yapıyı değiştirerek 
Sünni İslam hukuk ve ilkeleri temelin-
de bir İslam emirliği tesis etme hedefi ve 
İran’ın geleneksel rakipleri Suudi Arabistan 
ve Pakistan’la olan yakınlığı uzun vadede 
Tahran’ın Afganistan’daki çıkar ve nüfuz 
alanları açısından potansiyel bir tehdit 
oluşturuyor. Ayrıca Afganistan’da olası bir 
Taliban iktidarı veya Taliban’ın dayatma-
sıyla ülkenin anayasal düzeninde gerçek-
leşebilecek muhtemel değişimler, kültürel 
ve mezhepsel yakınlıkları dolayısıyla Tah-

ran’ın doğal müttefik olarak gördüğü Şii 
Hazaralar ile Farsça konuşan Taciklerin yö-
netimden uzaklaştırılmalarını beraberinde 
getirebilir. Bu nedenlerden ötürü Tahran, 
Afganistan’da devam eden barış sürecinin 
muhtemel sonuçlarından endişe duyuyor. 
Nitekim Cevad Zarif söz konusu röporta-
jında Taliban’ın Afganistan hükümetiyle 
yürüttüğü müzakerelerde Sünni fıkhının 
esas alınması için gösterdiği ısrara atıfta 
bulunarak ülkesinin bu konuda endişeli ol-
duğunu dile getirdi. Sonuç olarak özellikle 
son dönemde Afganistan’daki gelişmelerle 
yakından ilgilendiği gözlemlenen Tahran, 
olası yeni senaryolara karşı hazırlıksız ya-
kalanmamak için her iki tarafla ilişkilerini 
iyi tutarak barış sürecinin etkin aktörlerin-
den biri olma çabasında.

Zarif’in özel röportajında 
öne çıkanlar

Son dönemde Kabil-Tahran ilişkilerine 
damgasını vuran İran’ın Taliban’la müna-
sebetleri ve Suriye’de rejim saflarında sa-
vaşmak üzere Devrim Muhafızları Ordusu 
(DMO) tarafından İran’daki Afganistanlı 
mültecilerden oluşturulan Fatımiyyun Tu-
gayları Zarif ’in yaklaşık bir saat süren rö-
portajında öne çıkan başlıklar oldu. Zarif, 
son haftalarda peş peşe Taliban hakkında 
olumlu açıklamalarda bulunan İranlı dip-
lomatların aksine Taliban konusunda tem-
kinli ifadeler kullandı. İran’ın Taliban’la 
temasının çok uzun zaman öncesine da-
yandığını kabul eden Zarif Taliban’a DMO 
tarafından silah ve teçhizat sağlandığı, Tali-
ban savaşçılarının İran’da tedavi edildiği ve 
birçok Taliban komutanının İran’da ikamet 
ettiği yönündeki iddiaları ise kesin bir dil-
le yalanladı. Aynı şekilde Taliban’ın İran’ın 
Meşhed ve Zahidan kentlerinde ofisleri ol-
duğu iddialarıyla ilgili soruları ise “haberim 

yok” diyerek geçiştirdi. “Taliban hâlâ İran’ın 
terör grupları listesinden çıkarılmış değil,” 
dese de hemen arkasından Taliban’ın Afga-
nistan’ın geleceğinin bir parçası olduğunu 
söylemeyi ihmal etmedi. Kısacası Zarif Ta-
liban hakkındaki bir ileri bir geri değerlen-
dirmeleriyle İran’ın son dönemde Afganis-
tan hükümeti ile Taliban arasında izlediği 
denge politikası çizgisini sürdürdü.

Diğer taraftan Zarif İran-Afganistan iliş-
kileri bağlamında sık sık gündeme gelen 
Fatımiyyun Tugayları konusunda ise bu 
kadar temkinli değildi. Zarif, ülkesinin 
Fatımiyyun Tugaylarına yönelik desteğini 
tıpkı İran’ın Suriye iç savaşındaki rolünü 
meşrulaştırmak için kullandığı söyleme 
benzer bir söylemle yani “biz Kabil ve Kan-
dahar’da DEAŞ ile savaşmak zorunda kal-
mak istemeyenleri destekledik” şeklinde 
açıkça savundu. Hatta bir adım ileri giderek 
Fatımiyyun Tugayları’nın terörle mücadele-
de çok tecrübe kazandığını, gerekirse Afga-
nistan milli ordusuna dâhil edilmesi konu-
sunda ülkesinin Kabil yönetimine yardım 
etmeye hazır olduğunu söyledi. Suriye’de 
DEAŞ ve muhaliflere karşı savaşmış olma-
ları dolayısıyla mezhepsel hassasiyetleri bir 
hayli yüksek olan Şii Hazaralardan oluşan 
Fatımiyyun Tugayları’nın gelecekte Afga-
nistan ulusal güvenliği açısından yarataca-
ğı muhtemel tehditler Afgan yetkilileri için 
bir endişe kaynağı olagelmiştir. Dolayısıyla 
Zarif ’in Afgan yetkililerin bu konudaki 
hassasiyetlerini bildiği halde böyle bir ifade 
kullanması ise üstü kapalı bir tehdit olarak 
da yorumlanabilir. Zarif gerek Kabil yöneti-
mi gerekse Taliban’a karşı “gerektiğinde bu 
örgütü kullanmaktan çekinmeyiz” mesajı 
vermek istemiştir. İran tüm eleştirilere rağ-
men Fatımiyyun kartını Afganistan siyase-
tinde önemli bir araç olarak muhafaza etme 
niyetinde. İ
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Taliban Siyasi Ofisi Başkanı Molla Abdulga-
ni Berader başkanlığındaki Taliban heyeti, 
26 Ocak’ta Tahran’ı ziyaret etti. Doha’daki 
Taliban Siyasi Ofisi Sözcüsü Muhammed 
Naim, sosyal medya hesabından “Üst dü-
zey yetkililerden oluşan Afganistan İslami 
Emirlik Heyeti; İranlı yetkililerle iki ülke 
arasındaki ilişkiler, Afgan mültecilerin du-
rumu ve bölgedeki siyaset ve güvenlik me-
seleleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak 
üzere Tahran’a gitmiştir.” açıklamasında 
bulundu. İran’ın daveti üzerine gerçekleşen 
bu ziyaret, Taliban’ın son 2 ayda Tahran’a 
gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olarak kayıt-
lara geçti. Berader, 26 Kasım’da beraberin-
deki heyetle gittiği Tahran’da, İran Dışişleri 
Bakanı Cevad Zarif ile görüşmüştü. Peki 
Taliban’ın Tahran’a davet edilmesi mevcut 
konjonktürde ne anlama geliyor?

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020’de 
imzalanan Doha Anlaşması’na göre Ameri-
kan güçlerinin önümüzdeki mayısa kadar 
Afganistan’dan tamamen çekilmesi ge-
rekmektedir. Fakat Washington’dan gelen 
açıklamalar, Anlaşma’nın revize edilmesi 

veya en azından çekilmenin ileri bir tari-
he ertelenmesi yönündedir. Biden’ın Ulu-
sal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 22 
Ocak’ta Afganistan Ulusal Güvenlik Danış-
manı Hamdullah Muhib ile gerçekleştirdiği 
telefon görüşmesinde Taliban ile yapılan 
Anlaşma’yı gözden geçireceklerini söyledi. 
Bunu Biden’ın Dışişleri Bakanı ve Savunma 
Bakanı’nın benzer açıklamaları takip etti. 
Washington’dan gelen açıklamalar, Biden 
yönetiminin Doha Anlaşması’na uyup uy-
mayacağı konusunda Taliban nezdinde 
soru işaretleri yaratmış durumda. Biden, 
seçim kampanyası süresince birçok defa te-
rörle mücadele amacıyla Afganistan’da kü-
çük de olsa bir Amerikan birliğini muhafa-
za etmekten yana olduğunu dile getirmişti. 
Fakat uzmanlara göre Doha Anlaşması’nın 
ihlali anlamına gelen bu isteğin, Taliban 
tarafından kabul edilme olasılığı oldukça 
düşük görülüyor.

Taliban Sözcüsü Molla Zabiullah Müca-
hit, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada “Biden 
yönetimini ABD’nin en uzun savaşını son 
erdirecek olan Doha Anlaşması’na uyması 
konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz.” 
dedi. Diğer taraftan Taliban’ın, Washin-
gton’ın tavrına tepki olarak son günlerde 
birtakım adımlar attığı görüldü. Yaklaşık 
üç haftalık aranın ardından 6 Ocak’ta ikin-
ci faslı başlayan Afganlar arası müzakereler, 
Taliban heyetinin toplantılara iştirak etme-
mesi nedeniyle durma noktasına geldi. Do-
ha’da Afganistan hükûmetini temsil eden 
heyetin sözcüsü Nadir Nadiri sosyal med-
ya hesabında yaptığı paylaşımda, Taliban 

heyetinin toplantılara 9 gündür iştirak et-
mediğini söyledi. Bu kapsamda Taliban’ın 
ikinci icraatı ise ülke genelinde saldırılarını 
yeniden artırmak oldu. Son haftalarda Tali-
ban’ın, İran sınırında bulunan Herat’ın Obe 
ilçesini ele geçirmeye yönelik başlattığı yo-
ğun saldırılarda çok sayıda Afgan güvenlik 
gücü hayatını kaybetti. Afganistan Parla-
mentosu İç Güvenlik Komisyonu tarafın-
dan 25 Ocak’ta incelemelerde bulunmak 
üzere Herat’a gönderilen heyetin hazırla-
dığı raporda, bölgede artan istikrarsızlıkta 
İran’ın rolüne dikkat çekildi. Heyet Başkanı 
Abdulsattar Hüseyini yapılan araştırmalar 
sonucunda, bölgede faaliyet gösteren 22 
tehlikeli muhalif gruba, İran tarafından 
silah ve finans desteği sağlandığını tespit 
ettiklerini açıkladı. Hüseyini ayrıca He-
rat’ın güvenliğinin kötüleşmesinde İran’ın 
parmağı olduğunu ileri sürdü. Taliban’ın 
saldırılarını artırdığı ve yeni ABD yöneti-
minin Afganistan’a yönelik nasıl bir poli-
tika izleyeceğine dair tartışmaların sürdü-
ğü bir ortamda, Taliban’ın Tahran’a davet 
edilmesi Washington’daki yeni yönetime 
önemli bir mesajdır. Tahran, yeni Washin-
gton yönetiminin Afganistan’da karşı kar-
şıya olduğu çıkmazın farkında. Dolayısıyla 
Biden’ın Nükleer Anlaşma’ya dönmesini 
bekleyen Tahran, Taliban üzerinden Af-
ganistan meselesinde de kilit aktörlerden 
biri olduğu mesajını vermek istiyor. Öte 
yandan Biden’ın Doha Anlaşması’na bağlı-
lığından şüphe duyan Taliban açısından da 
benzer bir durum söz konusudur. Taliban, 
Washington yönetiminin Anlaşma’yı ihlal 
etmesi durumunda müzakere masasını 
terk ederek yeniden savaşmayı göze alacağı 
mesajını vermiştir. İ

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
27.01.2021

Taliban Heyeti  
Tahran’ı Ziyaret Etti



63İRAM BÜLTEN  |  HAZİRAN 2021

Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) savunma 
bakanları, 17-18 Şubat tarihlerinde Belçi-
ka’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. 
Video konferans yöntemiyle gerçekleş-
tirilen toplantının ana gündem madde-
lerinden biri NATO’nun Afganistan’daki 
geleceği oldu. Toplantının ardından basın 
açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’da-
ki misyonunun geleceği hakkında bir karar 
çıkmadığını söyledi. Stoltenberg, ABD’nin 
Taliban ile yaptığı uluslararası güçlerin 1 
Mayıs 2021 itibarıyla Afganistan’ı terk et-
melerini öngören Doha Anlaşması’na atıf-
ta bulunarak müttefikler arasında konuyla 
ilgili yapılacak yakın istişarelerin gelecek 
haftalarda devam edeceğini belirtti. Stol-
tenberg, toplantıdan bir gün önce yaptığı 
açıklamada ise NATO’nun Afganistan’dan 
çekilmesi veya bu ülkede kalmasının “şart-
lı” olduğunu vurgulamıştı.

Hâlihazırda NATO’nun Afganistan’da 
“Kararlı Destek Misyonu” adıyla ABD’nin 
komutası altında Afgan güvenlik güçleri-
ne eğitim hizmeti ve danışmanlık desteği 
sağlayan yaklaşık 10 bin askeri bulunmak-

tadır. ABD 2.500 askerle başı çekerken Al-
manya’nın 1.100, İtalya’nın 895 ve Birleşik 
Krallık’ın 750 askeri bulunuyor. Bir önceki 
ABD yönetiminin 29 Şubat 2020’de Taliban 
ile imzaladığı Doha Anlaşması gereği 1 Ma-
yıs 2021’e kadar tüm uluslararası güçlerin 
Afganistan’dan çekilmesi gerekmektedir. 
Fakat gerek Stoltenberg’ün açıklamaları 
gerekse de toplantıyla ilgili basına yansı-
yan bilgilerden yola çıkılarak NATO üye-
leri arasında Afganistan’daki misyonunun 
uzatılması konusunda genel bir eğilim 
olduğu söylenebilir. Başta Almanya olmak 
üzere bazı üye ülkelerin NATO’nun Afga-
nistan’dan çekilmesi durumunda ülkenin 
yeniden terörist grupların sığınağı hâline 
gelmesinden endişe ettikleri ifade ediliyor. 
Almanya federal hükûmeti, her ihtimale 
karşı Afganistan’daki birliklerinin görev sü-
resini 31 Ocak 2022’ye kadar uzatma kararı 
aldıklarını duyurdu.

NATO’nun Afganistan’daki misyonunu 
uzatma konusundaki olası ısrarı, Doha 
Anlaşması ile çeliştiği gibi barış sürecini 
de sekteye uğratma potansiyeli taşımakta-
dır. Zira Taliban’ın, tüm yabancı askerlerin 
Anlaşma’da belirlenen takvim çerçevesinde 
ülkeyi terk etmemeleri durumunda, çatış-
maların yeniden başlayacağı tehdidinden 
geri adım atması beklenmemekte. Dolayı-
sıyla her ne kadar Stoltenberg, NATO’nun 
Afganistan’dan çekilip çekilmemesi duru-
munu “şartlı” olarak ifade etse de gelinen 
noktada ABD’nin kararına bağlı kalmaktan 
başka pek bir seçeneği bulunmamaktadır. 
Washington’dan gelen açıklamalar, Biden 

yönetiminin belirlenen takvimde Afganis-
tan’dan çekilmek yerine başka bir alterna-
tif arayışında olduğunu gösteriyor. Şu ana 
kadar Biden’ın ekibinden farklı düzeylerde 
gelen açıklamalarda Doha Anlaşması’nın 
gözden geçirileceği vurgulandı. Son ola-
rak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 19 
Şubat’ta düzenlediği basın toplantısında, 
Taliban’ın Doha Anlaşması’ndaki yüküm-
lülüklerini yerine getirip getirmediğini 
kontrol ettiklerini belirterek acele bir çekil-
menin kesinlikle söz konusu olmayacağını 
ifade etti.

Amerikalı yetkililer özellikle Doha Anlaş-
ması’nın imzalanmasından bu yana Afga-
nistan’da artan şiddetten Taliban’ı sorumlu 
tutarak örgütün Anlaşma’ya aykırı davran-
dığını öne sürüyor. Taliban, bu iddiaları 
reddederek ülkede artan şiddetin, yabancı 
güçlerin Afganistan’ı terk etmesini isteme-
yen merkezî hükûmete bağlı güçlerin işi ol-
duğunu savunuyor ve öte yandan olası fark-
lı senaryolara karşı hazırlıklarını da sürdü-
rüyor. Taliban, Doha Anlaşması’yla ilgili 
Washington’dan gelen açıklamalara tepki 
olarak Katar’ın başkenti Doha’da devam 
eden müzakerelere bir süredir katılmıyor. 
Ayrıca Taliban; Biden yönetiminin üzerin-
deki baskıları artırmak amacıyla Pakistan, 
İran ve Rusya gibi Afganistan meselesinde 
kilit aktörler olarak görülen ülkelerle yakın 
temaslarını sürdürmektedir. Sahadan gelen 
bilgiler, Taliban’ın geleneksel hâle getirdiği 
Bahar Operasyonlarına hazırlandığını gös-
teriyor. Sonuç olarak ABD liderliğindeki 
uluslararası güçlerin Afganistan’daki sava-
şının neredeyse 20. yılını geride bıraktığı 
bugünlerde, ülke yeni bir kanlı iç savaşın 
arifesinde bulunuyor. Taliban her geçen 
gün gücünü pekiştirirken merkezî hükû-
met, ABD ve NATO’nun desteği olmadan 
ayakta kalamayacak durumda. Böylesi bir 
ortamda uluslararası güçlerin Afganistan’ı 
terk ederek merkezî hükûmetten desteği-
ni çekmesi, ülkeyi Sovyetler Birliği’nin çe-
kilmesinin ardından yaşadığı felaketin bir 
benzeriyle karşı karşıya bırakabilir. İ

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
01.03.2021

NATO Savunma Bakanları 
Toplantısında Afganistan 
Görüşüldü
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Moskova, 18 Mart Perşembe günü Afganis-
tan barış görüşmelerine ev sahipliği yaptı. 
Bir gün süren zirveye Rusya ile birlikte zir-
venin ana aktörleri olan ABD ve Çin’in yanı 
sıra Pakistan ve Katar’dan temsilciler de iş-
tirak etti. İran, davet edilmiş olmasına rağ-
men zirveye katılım göstermedi. İran Dışiş-
leri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 22 
Şubat’ta ülkesinin Moskova Zirvesi’ne davet 
edildiğini teyit ederek katılıp katılmama 
konusunda henüz bir karar vermediklerini 
söylemişti. Tahran’dan Moskova Zirvesi’ne 
neden temsilci göndermediğiyle ilgili he-
nüz resmî bir açıklama gelmedi. Zirvede 
Kabil yönetimi ve Taliban heyetinin yanı 
sıra Afganistan’ın önde gelen siyasi figür-
leri de hazır bulundu. Zirvenin ev sahibi 
sıfatıyla açılış konuşmasını yapan Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Afganis-
tan’daki güvensizliğin, bölgede uyuşturucu 
kaçakçılığını ve DEAŞ da dâhil olmak üzere 
radikal grupların büyümesini artırarak böl-
ge güvenliğini tehdit ettiğini” söyledi. ABD 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 
ise “Moskova Zirvesi’nin Afgan barış süre-
cini desteklemeye yönelik tüm uluslararası 

çabaları tamamladığı ve uluslararası top-
lumun endişelerini yansıttığı” ifade edildi. 
Zirvede söz alan Afganistan Ulusal Uzlaşı 
Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah “Sa-
vaşın çözüm olmadığını bir kez daha vur-
guluyoruz. Tüm gruplar hesaplarını buna 
göre yapmalılar.” derken Taliban’ın Siyasi 

Bürosu Başkanı Molla Abdulgani Berader 
ateşkesin ancak “yeni İslami bir rejimin” 
iktidara geldikten sonra mümkün olacağını 
söyledi.

Moskova Zirvesi, Joe Biden’ın iktidarı 
devralmasından sonra Afganistan barış 
görüşmelerinin hızlandırılması için atılan 
ilk adım olma özelliği taşımaktadır. ABD 
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Mart’ta 
Afgan liderlere mektup yazarak barış gö-
rüşmeleri konusunda acele etmelerini 
istemişti. Ardından ABD Özel Temsilcisi 
Zelmay Halilzad; Kabil yönetimi, Taliban 
ve Afganistan’ın önde gelen siyasi lider-
leriyle ayrı ayrı görüşerek Washington’ın 
“barış planını” paylaşmıştı. Basına yansıdı-
ğı kadarıyla Washington’ın planı tıpkı 2001 
sonrasında olduğu gibi Afganistan’da üze-
rinde uzlaşılan yeni siyasi yapının belirlen-
mesinden önce tüm cenahların katılımıyla 

geçici bir hükûmetin oluşturulmasını ön-
görmektedir.

Doha Anlaşması gereği ABD’nin 1 Mayıs 
2021’e kadar tüm güçlerini Afganistan’dan 
çekmesi gerekmektedir. Son günlerde 
Amerikan basınında Biden’ın çekilmeyi 
ileri bir tarihe erteleme seçeneği üzerinde 
düşündüğüne dair haberler yer almaktadır. 
Fakat Taliban tarafından kabul edilmesi 
düşük bir ihtimal olan bu seçenek, barış 
sürecini tehlikeye atabilir. Dolayısıyla ABD 
için ilk hedef 20. yılına giren başarısız Af-
ganistan Savaşı’nın ardından “onurlu bir 
çekilişin” koşullarının bir an önce sağlan-
masıdır. Washington, Afganistan sorununu 
bölgesel ve uluslararası aktörlerden oluşan 

Birleşmiş Milletler destekli bir platforma 
havale etmek istiyor.

Zirvenin ardından açıklanan sonuç bildir-
gesinde, Afganistan’da “İslami Emirliğin” 
desteklenmeyeceği vurgulandı. ABD, Çin, 
Rusya ve Pakistan imzası taşıyan bildiride 
“Afganistan’da barışın ancak müzakereler 
çerçevesinde ortaya çıkacak siyasi bir uzla-
şıyla sağlanabileceği” belirtildi. Sonuç ola-
rak kadınlara az yer verildiği, davetli ülke 
listesinin yeterince geniş tutulmadığı gibi 
tartışmaların gölgesinde gerçekleşen Mos-
kova Zirvesi, sembolik bir anlam taşımak-
tan öteye gidemedi. Afganistan’ın siyasi 
geleceğini belirleyen başlıkların önümüz-
deki nisan ayında İstanbul’da başlaması 
planlanan Afganistan barış görüşmelerinde 
ele alınması beklenmektedir. Bu anlamda 
Moskova Zirvesi, İstanbul Zirvesi’nin bir 
provası olarak değerlendirilebilir. İ

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
22.03.2021

Moskova’da  
Afganistan Barış  
Görüşmeleri Yapıldı

ABD, Afganistan sorununu bölgesel ve uluslararası 
aktörlerden oluşan Birleşmiş Milletler destekli bir 
platforma havale etmek istiyor.
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2001 yılında işgal ettiği Afganistan’da iste-
diği başarıyı elde edemeyen ABD, saplan-
dığı bu bataklıktan uluslararası itibarını da 
zedelemeden çıkmak için zorlu rakibi Tali-
ban ile uzlaşma yolunu seçti. Taraflar ara-
sında 18 ay süren çetin görüşmelerin ardın-
dan 29 Şubat 2020 tarihinde Katar’ın baş-
kenti Doha’da barış anlaşması imzalandı. 
Doha Anlaşması olarak bilinen bu anlaşma 
çerçevesinde Taliban, tüm yabancı güçlerin 
ülkeden çekilmesi ve tutuklularının ser-
best bırakılması karşılığında Afganistan 
hükûmetiyle müzakere masasına oturmayı 
kabul etti. Bu kapsamda Taliban ile Afga-
nistan hükûmeti, 19 yıllık kanlı çatışmala-
rın ardından ilk kez 12 Eylül 2020 tarihinde 
Doha’da müzakere masasına oturdu. Büyük 
umutlarla başlayan görüşmeler; taraflar ar-
sındaki ciddi fikir ayrılıkları ve ülkede şid-
detin giderek ivme kazanması gibi neden-
lere bağlı olarak birçok kez tıkanma nokta-
sına geldi. Ocak ayında ABD’de gerçekleşen 
iktidar değişikliği zaten ağır aksak ilerleyen 
barış görüşmelerini durma noktasına ge-
tirdi. Joe Biden’ın Beyaz Saray’a gelişiyle 
Washington’dan gelen Doha Anlaşması’nın 

gözden geçirileceğine dair açıklamaların 
ardından Taliban, müzakere masasını fiilen 
terk etti. Böylece beş ay süren Afganlar arası 
müzakereler 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 yaza-
rak Washington’ın Afganistan konusun-
da bundan sonra izleyeceği yol haritasını 
paylaştı. Diplomatik teamüllere uymayan 
bir üslupla yazılan mektupta Blinken, Af-
gan liderleri “kapsayıcı yeni bir hükûme-
tin” oluşturulması için bir araya gelmeye 
çağırıyordu. Blinken ayrıca ilerleyen gün-
lerde Türkiye’de Birleşmiş Milletler (BM) 
gözetiminde; Çin, İran, Rusya, Hindistan 
ve Pakistan gibi Afganistan sorununa etki 
edebilecek ülkelerin katılımıyla uluslara-
rası bir konferans düzenleneceğini bildiri-
yordu. ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zel-

may Halilzad’ın daha sonra Afgan liderlerle 
paylaştığı Washington’ın taslak planında 
Blinken’ın mektubunda geçen “kapsayı-
cı yeni bir hükûmet” ifadesiyle bir geçiş 
hükûmeti kurulmasının kastedildiği an-

laşıldı. Taliban’ın devrilmesinin ardından 
Kasım 2001’de Almanya’nın Bonn kentinde 
BM tarafından düzenlenen toplantıda tüm 
Afgan politik grupların katılımıyla bir geçiş 
hükûmeti kurulmuştu. ABD tıpkı 2001’de 
olduğu gibi ilk etapta tüm grupları kapsa-
yan bir geçiş hükûmetinin oluşturulmasını 
istiyor. Bu anlamda İstanbul Zirvesi ikinci 
Bonn olarak değerlendirilebilir.

İstanbul Zirvesi’nde Hangi 
Konular Tartışılacak?

Yukarıda da işaret edildiği üzere ABD’nin 
“barış planı” çerçevesinde Afganistan’da bir 
geçiş hükûmetinin kurulması, İstanbul Zir-
vesi’nin öncelikli maddelerinden biri ola-
caktır. Henüz ayrıntılarının basınla payla-
şılmadığı geçiş hükûmeti konusunda Afga-
nistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani dışında 
hemen hemen bir uzlaşı olduğu söylenebi-
lir. Gani şu ana kadar çeşitli platformlarda 
yaptığı açıklamalarda geçiş hükûmetine 
ilişkin muhalefetini birçok kez dile getirdi. 

Rahimullah Farzam

GÖRÜŞ 
02.04.2021

Doha’dan İstanbul’a  
Afganistan  
Barış Görüşmeleri

Türkiye, bulunduğu konum ve uluslararası ilişkileri 
nedeniyle Afganistan barış sürecine katkı sağlayabilecek 
tüm niteliklere sahiptir.
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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 tari-
hine kadar Afganistan’dan tamamen çekil-
mek zorunda. Amerikalı askerî uzmanlara 
göre Biden’ın 1 Mayıs’a kadar çekilme emri 
vermesi pek olası gözükmüyor. Nitekim 
Biden, 25 Mart’ta düzenlediği basın top-
lantısında Doha Anlaşması’nda belirlenen 
takvime uymanın zor olduğunu söyledi. 
Amerikan medyasına göre Biden, çekilmeyi 
altı aylığına uzatmak veya zamana yayılan 
bir çekilme gibi seçenekler üzerinde du-
ruyor. Washington’ın öncelikli hedefi Tali-
ban’ı çekilmenin ileri bir tarihe ertelenmesi 
için ikna etmek. Biden yönetimi, Taliban’ın 
hâlâ Afganistan hapishanelerinde tutulan 
tüm savaşçılarının serbest bırakılması ve 
Taliban yöneticilerinin BM’nin kara liste-
sinden çıkarılması gibi tavizler karşılığında 
Doha Anlaşması’nda belirlenen takvimin 
esnetilmesini isteyecektir. Fakat Taliban’ın 
bu senaryoya evet demesi düşük bir ihtimal 
olarak görülüyor. Nitekim Biden’ın sözle-
rine Taliban’dan tepki gecikmedi. Taliban 
Sözcüsü Zabiullah Mücahit “ABD’nin Doha 
Anlaşması’nda belirlenen takvim çerçe-
vesinde Afganistan’ı terk etmemesi duru-
munda savaşın devam edeceği” tehdidinde 
bulundu. Hemen ardından Taliban; Kanda-
har, Host, Helmend gibi büyük şehirler ve 
50 ilçeyi kapsayan yıkıcı 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 
niteliklere sahiptir. Türkiye bugüne kadar 
gerek ikili gerekse BM ve NATO çerçeve-
sinde Afganistan’da çeşitli alanlarda bü-

yük katkılarda bulunmuştur. Türkiye’nin 
Afganistan’a yaptığı katkılar başta merkezî 
hükûmet olmak üzere bu ülkedeki yerel 
aktörler ve Afganistan halkı tarafından tak-
dirle karşılanmaktadır. Türkiye bu özelli-
ğinden ötürü Afganistan’da etnik veya mez-
hep farkı gözetmeksizin bütün gruplarla 
diyalog kurabilmektedir. Bu da Türkiye’yi 
Afganistan’da barışın yeniden tesisine kat-
kı sunabilecek nadir ülkelerden biri olarak 
öne çıkarmaktadır. Türkiye’nin tercih edil-
mesinin bir başka nedeni de Pakistan ile 
olan yakın ilişkileridir. Afganistan ile yakla-
şık 2.400 km ortak sınırı paylaşan Pakistan, 
Afganistan meselesinde en kilit ülkelerden 
biri olarak kabul edilmektedir. Pakistan’ın 
özellikle askerî ve istihbarat birimlerinin 
Taliban’ın üzerinde ciddi bir nüfuzu bu-
lunmaktadır. Birçok uzmana göre Pakis-
tan’ın rızası olmadan Afganistan’da kalıcı 
bir çözüme ulaşmak mümkün değildir. Bu 
da Türkiye’nin Pakistan ile olan ilişkileri-
ni önemli hâle getirmektedir. Bu açıdan 
Ankara ile İslamabad arasındaki stratejik 
ilişkiler, Afganistan’da istikrar ve barışın 
tesisi için fark yaratabilir. Son olarak Tür-
kiye, nüfusunun büyük bölümü Müslüman 
olan tek NATO üyesidir. Bu da Türkiye’yi 
Afganistan’da gözlemci sıfatıyla askerî güç 
bulundurması en kabul edilebilir ülke yap-
maktadır. ABD veya herhangi başka bir ül-
kenin askerî güç bulundurmasını kesinlikle 
kabul etmeyen Taliban veya diğer muhalif 
gruplar, Türkiye’nin öncülüğünde oluştu-
rulan barışı koruma görev gücüne itiraz 
etmeyebilir. Tüm bu bileşenler, Türkiye’nin 
Afganistan barış sürecinde çok etkin bir rol 
üstlenebileceğini göstermektedir.

İstanbul Zirvesi’nin  
Türkiye İçin Önemi Nedir?

Türkiye’nin Afganistan barış sürecinde ak-
tif bir rol üstlenmesi Ankara-Washington 
ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilir. Hâliha-
zırda Afganistan sorunu Biden yönetiminin 
acil olarak ilgilenmesi gereken dış politika 
maddelerinin başında yer alıyor. Yukarıda 
da işaret edildiği üzere ABD, Doha Anlaş-
ması ile 1 Mayıs 2021 tarihine kadar Afganis-
tan’dan çekilmeyi taahhüt etmiş durumda. 

Dolayısıyla Biden yönetimi zaman sıkışık-
lığından ötürü Afganistan konusunda acil 
adım atmak zorunda. Bu nedenle İstanbul 
Zirvesi kritik öneme sahiptir. Zirvenin ev 
sahibi sıfatıyla Türkiye’nin bu konudaki 
yapıcı rolü, Washington-Ankara ilişkilerine 
olumlu yansıyacaktır. Türkiye, İstanbul Zir-
vesi’ndeki 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.” açıklama-
sında bulundu. Muhalif liderlerden İslami 
Parti Başkanı Gülbeddin Hikmetyar, İstan-
bul Zirvesi’ni “Afganistan’da barışa giden 
yolda önemli bir fırsat” olarak değerlen-
dirdi. Tüm bu faktörler, Türkiye’nin Afga-
nistan barış sürecindeki rolünün önemini 
ortaya koymaktadır. Ankara bu fırsatın 
farkında olarak hareket etmelidir. Doha 
Barış Görüşmeleri sadece Afganlara bıra-
kılan görüşmelerin zor ilerlediğini ortaya 
koymuştur. Dolayısıyla Türkiye sadece gö-
rüşmelere ev sahipliği yapmakla kalmayıp 
gerektiğinde inisiyatif alarak bir ara bulucu 
rolüyle hareket edebilir. 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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Sosyoloji alanında akademik bir çalışma ni-

teliğinde olan İran’da Türk Milliyetçiliği Du-

ruşu Traxtor İsyanı adlı eser, yazar İbrahim 

Ramazânî’nin tek eseridir. Aynı zamanda bir 

sosyolog olan yazar, çalışmasında akademik 

analizlerinin yanı sıra saha gözlemleri ve 

kişiler ile görüşmelere yer vererek İran’daki 

Türklerin milliyetçilik eğilimlerinin Traxtor 

adlı futbol kulübü aracılığıyla yansımalarını 

aktarmıştır.

Esere adını veren Traxtor (Far. تیراختور; ayrıca 

Tractor Sazi, Tractor, Traktör, Tıraxtur gibi 

yazımları da mevcuttur.) 1970 yılında Teb-

riz’de kurulmuş, İran’ın en üst düzey futbol 

liginde 2009’dan beri mücadele eden bir 

futbol kulübüdür. Kulüp, Tebriz başta ol-

mak üzere İran’daki Türkler tarafından des-

teklenmekte ve kulübün yaklaşık 35 milyon 
taraftara sahip olduğu tahmin edilmekte-
dir. Ek olarak en deneyimli Türk teknik di-
rektörlerden biri olan Mustafa Denizli, 2019 
yılında yaklaşık 6 aylığına bu kulüpte görev 
yapmıştır. Kulüp, “Hazfi Kupası” adıyla oy-
nanan resmî ulusal turnuvada 2013-2014 ve 
2019-2020 sezonlarında olmak üzere iki kez 
şampiyonluk almış, ulusal ligde ise henüz 
şampiyonluk kazanamamıştır.

Ramazânî, eserinin başlangıcında “Önsöz” 
ve “Giriş” bölümleri ile futbolun günü-
müzdeki durumuna değinmiş; çalışmasına 
dayanak oluşturduğu sorulara yer vererek 
okuru bilgilendirmiştir. Bu bağlamda Trax-
tor’un, İran’daki Türklerin millî kimlik olu-
şumuna etkisi ile -yazarın deyişiyle- İran’ın 
asimilasyon ve ayrımcılık politikalarının 
karşısındaki birleştirici rolüne değinen so-
rularla çalışma kapsamını belirlemiştir. Ya-
zar ayrıca verilerini elde ettiği kişileri grup-
layarak tanıtmıştır.

Ramazânî, kitabın “Kavramsal Bakış” adlı 
birinci bölümünde ele aldığı konu kapsa-
mındaki terim, kavram ve olguları sosyo-
loji literatürü bakış açısıyla irdelemiştir. Bu 
kapsamda, kimlik konusu sosyolojik ve psi-
kolojik çerçeveden incelenmiş; millî kimlik 
ve millî kimliği belirleyen unsurlar okura 
sunulmuş, bu kavrama yönelik farklı yak-
laşım ve tanımlamalar karşılaştırılmıştır. Ek 
olarak etnik kimlik, milliyetçilik türleri gibi 
konular da bu incelemenin boyutlarını ge-
nişletmiştir. Yazar, kitabının adında kullan-
dığı “Türk milliyetçiliği” ile kastını ise Türk 
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kimliğini irdeleyerek ifade etmiş; “Türk” ile 
etnik veya dinsel ayrımlara başvurmadığını 
aktarmıştır. Bu bağlamda geçmişten bu-
güne milliyetçiliğe değinerek millet olma 
bilincini ön plana alan yazar; kültürde ve 
duygulardaki ortaklığı, bu çerçevede ise ana 
dilini vurgulamıştır. Yazar; bu bölümde asi-
milasyon, azınlık ve çoğunluk kavramları ile 
etnisiteye değinerek Türklerin, İran’da dış-
landığı söylemini ve milliyetçilik eğilimleri-
nin fikrî zeminini aktarmıştır. Bu kapsamda 
“biz” ve “öteki” öne çıkan kavramlar olurken 
“biz” kavramını; İran’ın Şiilik aracılığıyla 
oluşturma çabasında olduğu, Türklerin ise 
dil ve kültür olarak dışlanması nedeniyle dil 
çevresinde yarattığı yorumu yapılmıştır. Bu 
bölümde ek olarak farklı sosyoloji kuramla-
rının sporu -ve/veya futbolu- ele alış biçim-
leri anlatılmıştır.

Kitabın “İran İslam Cumhuriyeti’ne Genel 
Bakış” başlıklı ikinci bölümünde, İran hak-
kında coğrafi ve demografik bilgilere yer 
verilmiştir. İran’ın resmî kaynaklarından 
derlenen verilerin yanında, demografik in-
celeme kapsamında İran’da yaşayan farklı 
etnik gruplara dair de bilgi verilmiştir. Buna 
göre Fars, Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Lur, 
Beluç gibi grupların adı verilen bölümde, 
toplam nüfusu yaklaşık 80 milyon olan 
ülkedeki Türk nüfusunun 14 ila 35 milyon 
aralığında olduğunu ifade eden farklı araş-
tırmaların sonuçlarına değinilmiştir. Ay-
rıca Türkçe konuşan nüfus oranının, %18 
ila %24 dolaylarında olduğunu ifade eden 
araştırma sonuçları da aktarılmıştır. Yazar 
bölümü, Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
yerleri, haritalarını da ekleyerek zenginleş-
tirmiştir. Bu bölümde ayrıca İran’ın siyasi 
tarihi ve yönetim şekli ile Türklerin kimlik 
algısı ve uğradığı asimilasyon uygulamala-
rına da sosyolojik ölçütler çerçevesinde yer 
verilmiş; Türklerin kimlik arayışının 1940’lı 
yıllara rastladığını ifade etmiştir.

Kitabın “İran’da Türklerin Asimilasyona 
Karşı Tepkileri ve Türk Kimliğine Tarihî 
Bakış” adlı üçüncü bölümünde, Türklerin 
geçmişten bugüne içinde bulunduğu bazı 
olaylar anlatılmıştır. Bu kapsamda krono-
lojik olarak Hiyabani Ayaklanması (1920), 
Millî Hükûmet (1945-1946), İran İslam Dev-

rimi (1979), 1996 Meclis Seçimleri, Babek 

Kalesi (2000), Karikatür Olayı (2006) ve 

Traxtor’un 2009’da en üst lige yükselmesi 

anlatılmıştır.

Hiyabani Ayaklanması, demokratik reform 

taraftarlarının Muhammed Hiyabani lider-

liğinde başlattığı bir ayaklanmadır. Ayak-

lanma, Nisan-Eylül 1920 arasında faaliyet 

gösteren ve merkezi Tebriz olan Azadistan 

Devleti’nin kurulmasına önayak olmuştur.

II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği 

ile Birleşik Krallık’ın İran’ı işgali sonucun-

da siyasi boşluk meydana gelmiş ve merkezî 

devlet anlayışı zayıflamıştır. Ayrıca İran’da-

ki Türklerin gördüğü baskılar sonucun-

da milliyetçi akımlar güçlenmiş ve Güney 

Azerbaycan Millî Hükûmeti kurulmuştur. 

1945-1946 yıllarında etkin olan ve o süreçte 

birçok reform gerçekleştiren Millî Hükû-

met; İran’ın, işgalin üstesinden gelmesi ile 

son bulmuştur. Ramazânî, dönemi aktara-

rak bu hükûmetin, Türk milliyetçiliğinin 

gelişimi yönünde önemli adımlar attığını 

ifade etmiştir. Yazar, sosyal devlet anlayışı-

nın gelişmesinin yanı sıra Türkçe eğitim için 
çalışmalar yapıldığını aktarmıştır.

Ramazânî, 1979 İslam Devrimi’ni; farklı bir 
boyutuyla değerlendirip o dönemde etnik 
kökeni esas alarak örgütlenen siyasi kuru-
luşları anlatmıştır. Bu kapsamda, birçok et-
nik gruba çağrı yapılsa da daha ziyade Türk-
ler arasında yankı bulan Müslüman Halkın 
Cumhuriyetçi Partisi ile Ayetullah Şeriatme-
dari liderliğinde kurulan Müslüman Halk 
Partisi ele alınmıştır. Yazar, bu partilerin 
“Azerbaycan millî dili ve kültürü”nün tanın-
ması, Türkçe eğitim ve kitle iletişim araçla-
rının kurulması ile birtakım idari taleplerle 
Tahran yönetiminden özerklik talep ettiğini 
belirtmiştir. Devamında, Kum’da ikamet 
eden Şeriatmedari’nin evine baskın düzen-
lenmiş; bunun üzerine Tebriz’de çıkan halk 
ayaklanmasının kan dökmeye varabilecek 
sonuçları olduğunu gören Şeriatmedari, bu 
ayaklanmanın son bulmasını istemiştir.

Yazar, 1996 Meclis Seçimleri döneminde 
seçimlere katılan ve Tebrizli gençler arasın-
da ilgi uyandıran akademisyen Mahmudali 
Çehregani’ye de yer vermiştir. Seçimlerde 
yaklaşık 600 bin oy alan Çehregani’nin İran 
yönetimi tarafından engellenmesi protesto-
larla karşılanmış; o dönemde yüzlerce Türk 
tutuklanmıştır. Bölümde ayrıca IX. yüzyılda 
Abbasilere karşı bir direniş hareketi başla-
tan Babek ile günümüzde Türkler arasında 
her yıl belirli bir dönemde gerçekleştirdiği 
yürüyüşlere ve kültürel etkinliklere ev sa-
hipliği yapan Babek Kalesi1 ele alınmıştır. 
Başlarda öğrenci hareketi olarak başlayan 
etkinlikler, sonrasında toplumsal harekete 
dönüşmüş; İran yönetimi ise bu etkinlikle-
re katılıma şiddetle karşı çıkmıştır. Yazara 
göre Babek Kalesi’nde yapılan etkinlikler, 
Azerbaycan-Türk kimliğini esas alan bir 
Türk milliyetçiliği olarak değerlendirilebilir. 
Bu mekân ve Babek, aynı zamanda Azer-
baycan-Türk kimliğinin tarihî hafızasında 
işgal karşıtlığı ve millî kurtuluş hareketinin 
sembolüne dönüşmüştür. Kitabın bu bölü-
münde, 12 Mayıs 2006 tarihinde bir devlet 
gazetesinde yayımlanan ve Türkleri hamam 

1 Konu hakkında daha fazlası için bk.  İran Türk-
lerinde Babek ve Babek’i Anma Törenleri
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böceği olarak tasvir eden karikatürün ar-
dından meydana gelen ve Karikatür Olayı 
olarak tanımlanan protestolara da yer veril-
miştir. Bu karikatüre gelen tepkiler, Tebriz 
merkez olmak üzere ülke geneline yayılmış; 
bu protestolarda, polisin halka ateş açması 
sonucu en az 50 göstericinin hayatını kay-
bettiği, yüzlercesinin ise yaralandığı akta-
rılmıştır.

Ramazânî, İran’daki Türklerin kimlik mü-
cadelesi konusunda Traxtor’un 2009 yılında 
İran’ın en üst düzey futbol ligine yükselme-
sini bir dönüm noktası olarak değerlendir-
miştir. Traxtor taraftarları, 2009-2010 sezo-
nunda ligin seyirci rekorunu kırmış ve gerek 
Tebriz’de gerekse takımlarının oynadığı di-
ğer şehirlerde tribünlere giderek takımlarını 
desteklemişlerdir. Taraftarlar, en büyük ra-
kip olarak ise Tahran takımları olan Estegh-
lal ve Persepolis’i görmektedir. Yazar, bunun 
nedeni olarak ise bu kulüplerin İran yöne-
timine yakınlığını göstermektedir. Kadınla-
rın stadyuma girişinin yasak olduğu İran’da, 
Traxtor birçok maçta yalnızca erkek taraf-
tarlarıyla stadyumunu doldurabilmektedir. 
Maçları izlemek üzere stadyuma giremeyen 
kadın taraftarlar; çözümü, stadyumun çev-
resindeki tepelere giderek maç izlemekte 
bulmuş fakat bir süre sonra bu tepelere yer-
leştirilen askerlerle karşılaşmışlardır.

Kitabın dördüncü bölümü “Güney Azerbay-
can Millî Hareketi ve Traxtor Futbol Takımı” 
başlığına sahiptir. Bu bölümde, futbolun 
tarihine yer verilmiş; futbol takımlarının 
farklı coğrafyalarda belirli kimlikler taşı-
dığına değinilmiştir. Meslek, etnik köken, 
mezhep gibi özellikler kimi takımlarla öz-
deşleşmiş; ilgili kulüplerin taraftarlarınca 
kimliklerinin yansıması olarak addedilmiş-
tir. Ramazânî bu bağlamda futbol, kimlik ve 
milliyetçilik kavramlarını ilişkilendirmekte 
ve futbolun, taraftarlara iktidarın siyasi veya 
iktisadi arenada dile getiremediklerini ak-
tarma olanağı tanıdığını ifade etmektedir. 
Bu durum, dolaylı olarak taraftar kimliğini 
meydana getirmekte ve bu, kişide bir gruba 
ait olma duygusunu tatmin etmektedir. Ta-
raftar kimliği, Traxtor için ise temel olarak 
taraftarlığın ötesindedir. Yazar, bu kapsam-
da Traxtor taraftarlarının maç esnasında 

stadyumda yaptıkları tezahüratlarının ge-
nellikle takıma yönelik olmadığını, doğru-
dan Güney Azerbaycan millî değerleriyle 
ilgili olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda 
stadyumun, söylenemeyeni söyleme alanı 
olduğu ifade edilebilir.

Yaygın bir görüş, futbolun (veya farklı 
ögelerin) toplumları uyuşturmak ve/veya 
oyalamak için bir araç olduğu yönündedir. 
Yazar, bu görüşe farklı bir yorum getirerek 
baskı dönemlerinde futbolun, kitleleri kör-
leştirmek için araç olabileceği gibi muhalif-
lerin yeraltından çıkıp toplumsallaşmaları-
na ve propaganda yoluyla muhalif hareketi 
toplumsallaştırabilmelerine imkân verdiği-
ne değinmiştir. Bu bağlamda stadyum, top-
lumsal hürriyet arzularının ifade edildiği 
bir mekândır. Ayrıca tribünlerde siyasileşen 
ifadeler farklı çatışmaları da meydana getir-
miştir. Traxtor taraftarlarının Azerbaycan 
lehine tezahüratları karşısında rakip takım 
taraftarlarının Ermenistan bayrağı açtığı 

gözlemlenmiştir. Traxtor tribünleri, bunun 
yanı sıra yapılan barajlar nedeniyle kuruma-
ya başlayan Urmiye Gölü’ne dikkat çekmek 
amacıyla da İran Meclisi aleyhine tezahü-
ratlar yapmıştır.

Kitabın “Verilerin Analizi ve Sonuç” baş-
lıklı beşinci bölümünde, görüşme yapılan 
kişilerin özellikleri aktarılmıştır. Ramazânî, 
taraftarların kulübe bağlılığını yaptığı gö-
rüşmeler ile göstermiştir. Yer yer taraftarla-
rın sözlerine de yer verilen bölümde dikkat 
çeken bir husus; Traxtor takımı çevresinde 
toplanma nedeninin genel itibarıyla Türk 
takımı olması şeklinde gerekçelendirilme-
sidir. Bazı taraftarlar, Farslara karşı olma 
güdüsüyle Traxtor taraftarı olmuş; taraftar 
olmayı ise Türkçülük ile denk tutmuştur. 
Bunun yanı sıra taraftarlardan biri; önem-
li olanın dil ve toprak olduğunu, maçı ka-
zanmak ya da kaybetmenin ikinci planda 
kaldığını ifade etmiştir. Bu bağlamda yazar, 
Traxtor’un bir milliyetçilik okuluna dönüş-
tüğünü belirtmiştir.

Kitabın sonunda üç adet ek bölümü bu-
lunmaktadır. Ek 1, Ramazânî’nin görüştüğü 
kişilere sorduğu soruları içermektedir. Ek 2, 
Traxtor taraftarlarının stadyumlarda söyle-
diği tezahüratları barındırmaktadır. Bunlar 
arasında, alışılagelmiş biçimde takımı des-
tekleyici, motive edici tezahüratlar bulun-
masının yanı sıra çok sayıda siyasi veya pro-
testo içerikli tezahürat da bulunmaktadır. 
Ek 3’te ise çoğu, Traxtor’un stadyumu olan 
Sehend Stadyumu tribünlerini gösteren fo-
toğraflar bulunmaktadır.

Kitap, İran’daki Türklerin geçmişten bugü-
ne yaşadığı sorunlara da değinerek bu so-
runların yansımalarını Traxtor takımı ve ta-
raftarlarının penceresinden göstermektedir. 
Gelinen sosyal ve siyasi ortamda ülkedeki 
Türklerin tepkilerinin daha net anlaşılması 
adına yararlı bir çalışma olarak değerlendi-
rilebilir. Aynı zamanda yazarın, araştırma-
sını akademik bakış açısıyla ve kuramlara 
dayalı biçimde aktarması, çalışmasına ver-
diği ilgiye dair fikir vermektedir. Bu eser; 
İran toplumuna, İran’daki Türklere, futbola 
ve tribün kültürüne ilgi duyan okurlar için 
bilgilendirici bir nitelikte olacaktır. İ
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MEDYA

19.06.2021

İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç, A Haber’de 
katıldığı Ajans Haftasonu programında İran’daki 

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve İbrahim Reisi dönemi 
politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

18.06.2021

İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç İran’daki 
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Bloomberght’de 

değerlendirdi.

20.06.2021

İRAM Başkanı Dr. Hakkı Uygur, TRT Haber’de katıldığı 
Haftanın Z Raporu programında Antalya Diplomasi 

Forumu’nda öne çıkan başlıkları değerlendirdi.

18.06.2021

İRAM Güvenlik Koordinatörlüğünden Hadi Atay, 
İran’daki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Azerbaycan’ın 

ARB24 kanalında değerlendirdi.
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MEDYA

21.06.2021

İRAM Başkanı Dr. Hakkı Uygur, İbrahim Reisi döneminde 
Türkiye-İran ilişkilerini, Antalya Diplomasi Forumu’nda 
Cevad Zarif’in verdiği mesajları ve Nükleer Anlaşma’nın 

geleceğini Tvnet’te değerlendirdi.

20.06.2021

İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç, İran’ın 
8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde 
yaşanabilecek iç ve dış politik gelişmeleri  

Sahar TV’de değerlendirdi.

21.06.2021

“Reisi Dönemi İran Dış Politikası” başlıklı çevrim içi panel,  
21 Haziran’da düzenlendi.
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01.06.2021-24.08.2021

İRAM İstanbul tarafından düzenlenen Dr. Ali Rıza 
Mukaddem moderatörlüğündeki “İran Düşünce Dünyası II” 

atölyesi haftada üç saat şeklinde planlanmıştır.

/iramcenter

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

Bir Var İdi, Bir Yok İdi! 
Tebriz Türk Masalları Üzerine Bir İnceleme

02.06.2021

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İstanbul tarafından çevrim içi 
olarak gerçekleştirilen kitabiyat sunumlarının dördüncüsünde, 

Dr. Seçkin Sarpkaya’nın doktora tezinin kitaplaştırılmış hâli 
olan “Bir Var İdi, Bir Yok İdi! Tebriz Türk Masalları Üzerine Bir 

İnceleme” başlıklı çalışması konuşuldu.

 2021

YAZ
DÖNEMİ

Çevrim İçi

Farsça Seminerleri
31 Mayıs-29 Ağustos

Başvuru: 20-25 Mayıs

iSTANBUL

31.05.2021-29.08.2021

İRAM İstanbul tarafından 31 Mayıs-29 Ağustos 2021 
tarihleri arasında Farsça Seminerleri ve Konuşma Kulübü 

düzenlenmektedir.
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3 Haziran 2021 - Ekonomi

*Resmî döviz kuruna göre.

/iramcenter

İbrahim
Reisi

Aday Tarafından Vurgulanan
Ekonomik Sorunlar 

Aday Tarafından Vadedilen 
Ekonomi Politikaları 

İran’da 18 Haziran 2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adayları, 
ekonomi konusundaki görüşlerini bildirdi. 

Muhsin Rızai 
Mir Kaid 

Yolsuzluk, yaptırımların baskısı, likidite 
büyümesi, verimsiz bankacılık, düşük 
ücretler, ücret ayrımcılığı.

Direniş ekonomisi, yoksulların refahının 
artırılması, imalat sanayi gibi yüksek 
katma değerli sektörlerin desteklenmesi. 

Emir Hüseyin 
Kadızade Haşimi

Cumhurbaşkanı Adaylarının 
Ekonomik Sorunlara Çözüm Önerileri

Said 
Celili

Ali Rıza 
Zakani 

Muhsin Mihr 
Alizade

Abdulnasır 
Himmeti

Yolsuzluk, ayrımcılık, fakirlik, üretimde 
sorunlar, yaptırımların baskısı, işsizlik, 
sektörel (tarım, bankacılık ve sanayi) 
sorunlar, çevre sorunları. 

Direniş ekonomisi, sorunları çözmek 
için kapsamlı bir planlamanın 
yapılması ve politikaların 
oluşturulması. 

Yolsuzluk, ekonomik istikrarsızlık, borsa 
ve diğer finansal piyasalarda aşırı 
oynaklık, yoksulluk ve diğer refah 
sorunları, çiftçi ve diğer tarımsal sorunlar. 

Direniş ekonomisi, ekonomik istikrar, 
yerel politikalar, 40 milyon yoksula 
sosyal transfer ödemesi 
(her biri için 107$*).

Yoksulluk, fakirlik ve düşük refah, 
konut sorunu, borsalarda aşırı 
oynaklık.

Direniş ekonomisi, her yıl bir milyon konut 
inşaatı, finansal (sermaye) piyasalardaki aşırı 
oynaklığın çözülmesi, genç çiftlere transfer 
ödemesi yapılması (aile başına 120$*).

Enflasyon, yoksulluk, işsizlik, borsa, 
tümenin devalüasyonu.

Direniş ekonomisi, yoksulluğu ve 
ayrımcılığı azaltıcı politikalar. 

Enflasyon, işsizlik, sektörel 
problemler, devletin aşırı 
müdaheleciliği.

Piyasa ekonomisi ile uyumlu reformlar ve 
“sosyal ekonomi” modelinin uygulanması,   
bankacılık reformları. 

Yolsuzluk, kötü yönetişim, refah 
sorunları, bitmek bilmeyen politik 
çekişme (iki başlılık). 

Piyasa ile uyumlu çözümler, büyümeyi 
destekleyici politikalar, finansal 
piyasalarda etkinlik arttırıcı tedbirler. 

4

5

1

2

3

6

7

Aday İsmi

MUHAFAZAKÂR REFORMCU ILIMLI
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11 Haziran 2021 - İç Politika

Kaynak: ISPA (@ispa_polling)

/iramcenter

İran’da 18 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 
yapılan son anketin (8-10 Haziran) verileri:

Katılım oranının metropollerde %30’un altında kalması 
bekleniyor.

Devrim’den sonra en düşük katılımlı Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 
1993 yılında Haşimi Rafsancani’nin ikinci kez cumhurbaşkanı 
seçildiği döneme ait.

İran Cumhurbaşkanlığı 
Seçimleri

Ülke Genelinde Beklenen Katılım Oranı: %41

Oyların Dağılımı

Seçime katılmaya karar vermiş olanların %68,3’ü oy vereceği ismi 
belirlemişken %31,7’si henüz kararsız.

MUHAFAZAKÂR REFORMCU ILIMLI

Said Celili

%3,4

Muhsin Rızai Mir Kaid 

%6,9

Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

%2,8

Ali Rıza Zakani 

%2

Muhsin Mihr Alizade

%0,7

Abdulnasır Himmeti

%2,8

Cevapsız

%15,6

%65,8
İbrahim Reisi

?

%41

%30 

%31,7

%68,3

?
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19 Haziran 2021 - İç Politika

Kaynaklar: EtemadOnline, Tasnim, İMNA

/iramcenter

MUHAFAZAKÂR ILIMLI
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19 Haziran 2021 - İç Politika/iramcenter

������������
�������������������

���������������������������
����������������
���
	�������������������
���	�	�	�	��������	���	�	��������������
�����
�������������������
���������
���������	�������������������
����������
	���������� ������������������
�����������������	�����
������
����������	�������
�������������
�������������������������������������������������������������������
������

�������������
����������������


����������	�����
�����������	��������
�����������������
����������
�	�������	�	�������
��������������
�����������������������������������
���	�	�����������
���������������

������������������	������
����������
����������
�
��������� ����������
���������
��������������	�	�������
����������
��
�������������������������������
�������

	�����������
����������
�����	������������


��
����������	�	��������	����
���
	�
���	�	�	����������� 
����������������
�������������������� ����	���
�������������
���������������������
������������
���������������
�������������������������
�����
	�	��������	�	����������������
���������������	����	�����������������������
��������������

����	�������	�	���
������������
�����������������
��������� ����������
��������������������
����
������
����

 ��������������	�
������
������������
��������������������
����	��������������������� ����
��������������������������������	�	�
����������������
�������������

	�������
���
�����������
�����


 ��������	�	���������������������������
��
���
	����	�	�	������������������
���������������� ��������	�	����
�������
����������	�	������������������������
���������������������
�������������
	��
�����
������	�	��������������������
����	��������������������
	�	�
������������������������������������������������
������������

����������
������
�������������


��������
����������
�����������
�����


����������������
�����������
�����������
�����






80 İRAM BÜLTEN  |  HAZİRAN 2021

Reklam ve iş birliği fikirleriniz için 
info@iramcenter.org  

adresine e-posta gönderebilirsiniz.



BÜLTEN HAZİRAN 2021 ÖN KAPAK İÇİ

Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde 
bandrol taşıması zorunlu değildir.



BÜLTEN HAZİRAN 2021 ÖN KAPAK

İRAN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Oğuzlar Mah. 1397. Sok. No: 14, 06520 
Balgat/Çankaya/Ankara

Tel: +90 (312) 284 55 02-03  
Faks: +90 (312) 284 55 04  
e-posta: info@iramcenter.org 

www.iramcenter.org

İRAN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İSTANBUL

Üst Zeren Sok. No: 40, 34330 
Levent/Beşiktaş/İstanbul

Tel: +90 (212) 264 35 81 
Faks: +90 (212) 264 35 18  
e-posta: iramistanbul@iramcenter.org

www.iramcenter.org

İRAM HAKKINDA

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

HAZİRAN 2021

          SAYI  

09

Ahmed Ferdid:
İran’da Batı Karşıtlığının
Teorisyeni  
s. 11

İran Seçimlerinde
Farklı Olan Ne?  
s. 19

İran Kanopus-V Keşif  
ve Gözlem Uydusunu 
Neden Önemsiyor?  
s. 23

Reisi ve Yeni İran  
s. 29

A F G A N İ S TA N 
—— Ö Z E L ——  

s . 3 1


