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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 18. sayısı ile 
karşınızdayız.

Mart sayımızda; “Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali ve İran Nükleer Krizi, 
Küresel Petrol Piyasasının Yönü Nereye Gidiyor?, İran’da Yeni 
Casusluk Tartışması: Catherine Shakdam Olayı, Son Gelişmeler 
Işığında Nükleer Müzakereler, İran, Suudi Arabistan’la Görüşmeleri 
‘Geçici Olarak’ Askıya Aldı, İran’da İmalat Sanayisinde Çalışan 
Beyaz Yakalıların Ücretleri, Abdullahiyan’ın Rusya Ziyareti ve Son 
Gelişmeler, Ukrayna ile Viyana arasında İran, İran’daki Düşünce 
Kuruluşlarının Rusya-Ukrayna Savaşı’na Bakışı, Tahran ve Londra 
Arasında Para ve Tutuklu Değiş Tokuşu, Reisi Hükûmeti İlk 200 
Gününü Doldurdu, Ünlü Edebiyatçı Rıza Beraheni Hayatını Kaybetti, 
İran-Azerbaycan-Gürcistan-Karadeniz-Avrupa Koridoru” başlıklı 
yazılar yer almaktadır.

Kurumumuzun analiz, perspektif, rapor gibi daha kapsamlı 
çalışmalarına ve yabancı dillerdeki araştırmalarımıza 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 Devrim Rehberi Hamenei, televizyonda yayımlanan 
konuşmasında; ABD’yi, Ukrayna’nın işgali konusunda 
eleştirdi. “ABD rejimi birçok kriz yaratıyor, kriz ile 

geçiniyor ve dünyadaki birçok krizden besleniyor. Ukrayna bu 

politikanın bir diğer kurbanı.” ifadelerini kullanan Devrim Rehberi 

Hamenei, aynı zamanda ABD’yi “mafya benzeri bir rejim” olarak 

tanımlayarak çeşitli ülkelerde çatışma yaratmakla itham etti. 

02 Tanker izleme verilerini alıntılayan Reuters, Çin’in 
İran’dan aldığı petrolün son aylarda rekor seviyeye 
ulaşarak 2017’de henüz ABD yaptırımları yokken 

ulaştığı zirveyi geçtiğini bildirdi. Üç tanker takipçisinin tahminlerine 

göre Çin ithalatı, Ocak 2022 için günde 700.000 varili geçerek Çin 

gümrükleri tarafından 2017’de kaydedilen günde 623.000 varillik 

zirveyi aştı.

03 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı 
Muhammed bin Abdurrahman es-Sani ile bir 
telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yetkililer, Viyana 

görüşmeleri de dâhil olmak üzere ikili ilişkileri değerlendirerek 

bölgesel ve uluslararası son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde 

bulundu.

04 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İrlandalı 
mevkidaşı Simon Coveney ile telefonda görüşerek 
Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirdi. 

Abdullahiyan; görüşmede, krizin kaynağı olarak NATO’nun 

bölgedeki yayılmacı militarizminin görmezden gelinmemesi 

gerektiğini söyledi. 

05 Rusya, Washington’dan KOEP’in canlandırılmasına 
yönelik yazılı garanti talep etti. Financial Times’ın 
haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov; Moskova’nın, Washington’dan Rusya’ya uygulanan ABD 

yaptırımlarının İran’la ticaret yapma kabiliyetini engellemeyeceğine 

dair yazılı garanti istediğini söyledi.

06 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın 
işgali sebebiyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların 
olası bir nükleer anlaşma ile herhangi bir ilgisinin 

olmadığını söyledi. Reuters’ın haberine göre Blinken, “Bunlar 

tamamen farklı meseleler ve şu an itibarıyla hiçbir şekilde birbirine 

bağlı değil. Alakasız olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. 

07 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), F-35 hayalet 
jetlerinin geçen yıl İsrail topraklarına doğru ilerleyen 
en az iki adet İranlı Şahid 197 isimli drone’u 

vurduğunu söyledi. Açıklama, herhangi bir ülkenin F-35’lerinin 

havadaki tehditleri yok ettiğinin doğrulandığı ilk örneği teşkil ediyor.

08 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile 
bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, 

Ukrayna’nın işgali de dâhil olmak üzere ikili ilişkileri değerlendirerek 

bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeler üzerine fikir 

alışverişinde bulundu.

09 DMO, yaptığı açıklamada; DMO yetkilileri Murtaza 
Saidnejad ve İhsan Kerbelayipur’un İsrail tarafından 
Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen 

hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi. DMO, kutsal türbenin 

koruyucuları olarak nitelendirdiği üyelerinin 7 Mart 2022 Pazartesi 

günü öldürüldüklerini doğruladı.

10 Reuters’ın haberine göre Batılı güçler; Rusya’yı, 
ABD’nin ve İran’ın Nükleer Anlaşma’ya geri dönmesini 
sağlayacak neredeyse tamamlanmış bir anlaşmayı 

bozmaması konusunda uyardı. Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya 

(E3) yaptığı ortak açıklamada, “Fırsat penceresi kapanıyor. Tüm 

tarafları bu anlaşmayı tamamlamak için gerekli kararları almaya ve 

Rusya’yı bu anlaşmaya gereksiz koşullar eklememeye çağırıyoruz.” 

ifadelerini kullandı.

11 AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi 
Borrell, Rusya’nın yeni taleplerine ilişkin olarak “Dış 
faktörler sebebiyle Viyana görüşmelerine ara verilmesi 

gerekiyor.” dedi. Borrell, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Aslında nihai 

metin hazır ve masada.” ifadelerini kullandı. 

12 İran’ın resmî haber ajansı IRNA; İran’ın, ülkenin 
savunma birimleri tarafından hassas bölgeleri korumak 
üzere kullanılacak “Sateb” isimli bir lazer silah 

ürettiğini duyurdu. IRNA, Sateb’in lazer ışınlarıyla hava hedeflerini 

vurabildiğini belirterek İran’ın şu anda dünyada bu tür silahları 

üretebilen birkaç ülke arasında yer aldığını iddia etti.

13 İran’ın üst düzey güvenlik organına bağlı bir web sitesi 
olan Nor News, gerekçe göstermeden İran’ın Suudi 
Arabistan ile görüşmeleri askıya aldığını bildirdi. Tahran 

ve Riyad arasındaki beşinci tur müzakerelerin Mart 2022’nin üçüncü 

haftasında Irak’ın Bağdat şehrinde başlaması bekleniyordu.

MART 2022
KronolojİSİ
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14 ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Irak’ın 
dış hesapların görüleceği bir sahne hâline gelmemesi 

gerektiğini söyledi. Erbil’de üst düzey Kürt yetkililerle toplantı yapan 
Kazımi, DMO’nun füze saldırısının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret 
etti. IKBY Yüksek Yargı Konseyi, İran’ın Erbil’de gerçekleştirdiği 
füze saldırısıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine 
(BMGK) şikâyette bulunulması çağrısında bulundu.

15 İran haber ajansı IRNA’nın haberine göre DMO, 
ülkenin nükleer tesislerini korumakla görevli bir nükleer 
komuta merkezi kurdu. Habere göre İsrail’in gizli servisi 

MOSSAD tarafından Fordo Nükleer Tesislerine sabotaj eylemi 
gerçekleştirmek üzere görevlendirilen bir ekip, DMO İstihbarat 
Teşkilatı ve Nükleer Komuta Merkezi tarafından tutuklandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov 
ile Moskova’da görüşerek bölgesel meseleleri ve Viyana 
görüşmelerindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya Dışişleri 
Bakanı, İranlı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından, KOEP’i 
canlandırmak için Rusya açısından herhangi bir engel olmadığını 
ifade etti. Lavrov ayrıca “Yazılı garantiler aldık ve bunlar, KOEP’i 
canlandırmaya ilişkin anlaşmanın metninde yer alıyor.” dedi.

16 Gözaltına alınan İngiliz-İran çifte vatandaşları Nazenin 
Zageri-Ratcliffe ve Enuşe Aşuri, Londra’nın Tahran’a 
olan 530 milyon dolarlık borcunu ödemesinin ardından, 

İran’daki hapishaneden serbest bırakılarak İngiltere’ye geri döndü. 
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Zageri-Ratcliffe ve Aşuri’nin 
serbest bırakılmalarının, İngiltere’nin İran’a olan borcunu ödemesiyle 
herhangi bir ilgisinin olmadığını söyledi.

17 ABD merkezli Axios haber sitesinin üç İsrailli yetkili ve 
iki ABD kaynağından aktardığına göre Biden yönetimi, 
İran’ın bölgedeki gerilimi düşürme taahhüdü karşılığında 

DMO’yu yabancı terör örgütlerinin yer aldığı kara listeden çıkarmayı 
düşünüyor. Axios’a göre ABD, İran›ın bölgedeki gerilimi azaltma 
taahhüdünü yerine getirmediğine kanaat getirirse DMO’yu yeniden 
listeye alma hakkını saklı tutuyor. DMO, 2019 yılında Donald Trump 
yönetimi tarafından yabancı terör örgütü ilan edilmişti.

18 AP Haber Ajansının, UAEA’dan aktardığına göre İran, 
yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir 
kısmını kanser ve diğer hastalıkları tespit etmek için 

hayati önemi olan bir malzemeye dönüştürdü. İran, Isfahan’daki bir 
tesiste sözde “yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum hedeflerini” 
üretmek için %60 oranında zenginleştirilmiş uranyumunun 2,1 
kilogramını kullanmıştı. UAEA bu “hedeflerin”, Tahran araştırma 
reaktöründe ışınlanacağını ve daha sonra Molibden-99 üretmek 
için kullanılacağını söyledi. Mehr Haber Ajansı, ismi belirtilmeyen 
iki yetkiliye atıfta bulunarak “hedefe dönüştürülen materyallerin 

ışınlandığını, yayılma tehlikesi olmadığını ve Batılı ülkelerin İran’ı 

bu konuda eleştiremeyeceklerini” belirtti.

19 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Rusya’yı 
cezalandırmak için İran ve Venezuela üzerindeki 
baskıları, petrol piyasalarına dönmelerine izin vermek 

suretiyle hafifletmeyi planladığını söyledi. Lavrov, Rusya’nın 

KOEP’i canlandırmak ve İran’ın petrol piyasasına dönmesi gibi 

konularda “ABD’nin aksine bencil çıkarlar peşinde koşmadığını” 

ve Moskova’nın, İran ve Venezuela gibi siyasi dostlarına ihanet 

etmediğini vurguladı.

20 Suudi Arabistan başkanlığındaki koalisyonu 
alıntılayan Al Jazeera, İran destekli Yemenli Husi 
isyancılarının Suudi Arabistan’a yönelik drone ve füze 

saldırıları düzenlediğini söyledi. Habere göre grup, sıvılaştırılmış 

doğal gaz (LNG), desalinasyon, petrol ve elektrik santrali gibi çeşitli 

tesisleri hedef aldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmazken bölgedeki 

sivil araç ve evlerde hasar meydana geldi. Husi isyancılarının askerî 

sözcüsü Yahya Seri, fazla detay vermeden grubun, Suudi Arabistan’ın 

derinliklerine geniş ve büyük bir askerî operasyon gerçekleştirdiğini 

söyledi. Petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından Suudi 

Arabistan, herhangi bir küresel petrol arzı kıtlığından sorumlu 

olmayacağını ifade etti.

21 İranlılar, Nevruz’u ve 1401 yeni yılını kutladılar. İran 
Devrim Rehberi Hamenei, televizyon yayınında yeni 
yılı kutlayarak 1401 senesinde “üretimin bilgiye dayalı 

olması ve istihdam yaratması gerektiğini” vurguladı. ABD Başkanı 

Biden da dâhil olmak üzere çeşitli ülkelerden birçok devlet başkanı 

Nevruz’u kutladı.

22 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Iraklı mevkidaşı 
Hüseyin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, 
KOEP’in canlandırılması üzerine devam eden Viyana 

görüşmeleri de dâhil olmak üzere bölgesel ve uluslararası son 

gelişmeleri değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Tacikistanlı 

mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile telefonda görüşerek Çin’de 

gerçekleşecek olan Afganistan zirvesi ile ilgili fikir alışverişinde 

bulundu. 

23 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı 
es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek 
ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri değerlendirdi. 

Yetkililer ayrıca Viyana görüşmeleri de dâhil olmak üzere bölgesel ve 

uluslararası son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.



Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Avrupa’nın  

2. Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaştığı en 

önemli güvenlik meydan okuması olurken 

İran’ın dünya güçleri ile Viyana’da gerçekleş-

tirdiği nükleer görüşmelerin sekizinci turu, 

kritik bir eşiğe vardı. Rusya’nın bu iki konu-

daki rolü son derece merkezîdir. Uluslararası 

sistem perspektifinden bakıldığında, her iki 

krizin de etki kapsamının çok önemli olduğu 

aşikâr. Bir yandan Rusya, NATO genişlemesi 

karşısında güvenlik ve savunma stratejisinin 

bahanesi ve gerekçesiyle Ukrayna işgalini 

başlatmış; öte yandan, Güvenlik Konseyinin 

daimî üyesi olarak İran nükleer meselesinde 

bariz bir rol oynamıştır. Aslında Rusya hem 

İran nükleer altyapısının inşasına doğrudan 

müdahil olması hem de İran ile Batı arasın-

daki müzakerelerde ara buluculuk yapması 

dolayısıyla İran nükleer meselesinin ana ak-

törlerinden biridir. Analitik bir perspektiften 

bakıldığında görünürde ayrı gibi duran bu 

iki kriz, ortak bir zemini ve bağlantıyı pay-

laşmakta ve özellikle şu soruyu ortaya çık-

maktadır: Rusya, Ukrayna’da kendi yayılmacı 

gündemini ileriye taşımak için özellikle 2014 

sonrasında, İran nükleer sorunundaki güçlü 
rolünü nasıl araçsallaştırdı?

Rusya’nın Uluslararası Güç 
Statüsüne Dönüşü

İran’ın nükleer programının gelişimi ve 
İran-Batı ilişkilerinde bir krize dönüşmesi, 
Moskova’ya nükleer silahların yayılması-
nın önlenmesi noktasında Batı tarafından 
bir müttefik olarak tanınma fırsatı sağladı. 
Rusya bu arada İran’da stratejik ortak olarak 

İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokuyla 

ilgili anlaşmazlık üzerine müzakerelerin 

çıkmaza girmesinden sonra Rusya, İran’ın 

ürettiği ve nükleer silah yapımında kullanılan 

uranyumu alıp sadece Buşehr Reaktörü’nde 

kullanılabilecek nükleer yakıta dönüştürme 

teklifinde bulundu. Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin 2014’te ABD’nin Barack 

Obama yönetimini Ukrayna sınırındaki Rus 

askerî varlığını görmezden gelmeye ikna 

etmek için bu kozu kullandı. “Rusya’nın 

İran nükleer sorununun çözümünde dün-

ya barış ve güvenliğinin sağlanmasında 

oynadığı yapıcı rol” öylesine öne çıkarıl-

dı ki Temmuz 2015’te Obama, Putin’e İran 

Nükleer Anlaşması’ndaki önemli rolü için 

övgüde bulundu. Keza Kremlin, İran nükleer 

sorununun çözülmesinin nükleer silahların 

yayılmasını önleme rejiminin güçlendiril-

mesine ve Orta Doğu’da gerginliklerin azal-

tılmasına yardım edebileceğini ifade ederek 

Moskova’nın yeniden uluslararası bir güç 

statüsünü haiz olduğunu vurguladı. Ancak 

Kremlin bölgesel barışa katkı sağladığını 

iddia etse de dönemin Devrim Muhafızları 

Hadi Atay

GÖRÜŞ 
04.03.2022

Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali ve 
İran Nükleer Krizi

“Nükleer bir İran” Moskova’nın çıkarlarıyla çelişiyor 
olabilir ancak “İran’ın nükleerleşmesi tehdidi”, 
Rusya’nın Batı’ya karşı kaldıraç olarak kullanabildiği bir 
kriz yaratmıştır.

nüfuzunu artırıp kendini sürekli Tahran’ın 
karar verici çevrelerinde Batı’ya karşı bir 
dengeleyici aktör olarak konumlandırdı. 
Moskova’nın son yıllarda özellikle İran’ın 
güvenlik ve askerî bürokrasisinde nüfuzunu 
pekiştirmesi ve İran’ın güç/iktidar yapısın-
daki çatlaklardan faydalanması; nükleer so-
rununa Moskova müdahil olmadıkça çözüm 
bulunmasının neredeyse imkânsız olduğu 
kanısını yarattı. 

Moskova Kasım 2014’te, 45.000’den fazla Rus 
askeri Ukrayna sınırlarına konuşlandırırken 
ve ayrılıkçıları silahlandırırken The New York 
Times, Rusya’nın nükleer müzakereleri iler-
letmedeki kilit rolünü gündeme taşıyordu. 

Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım 
Süleymani ile bir araya gelmesinin ardından 
Putin, Rusya’nın bölgedeki ve Suriye’deki 
konumunu güçlendirmek için İran’a bağlı 
Şii milisleri kara gücü olarak kullanma yo-
luna gitti.

Yaptırım Karşıtı Strateji 
ve Yaptırım Rejimlerinin 
Başarısızlığının Ortaya 
Koyulması

Putin’in Ukrayna’daki jeopolitik yayılmacı-
lığına hizmet eden enstrümanlarından biri 
yaptırımlara karşı hükûmetinin yıllardır 
uygulamakta olduğu stratejidir. Ekonomi 
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analistleri Rusya’nın mali politikası ve yap-
tırımlarla mücadele stratejisine atıfta bulu-
nurken “Rusya Kalesi” ifadesini kullanmak-
tadır. Moskova’nın stratejisi; süt sanayisi-
nin geliştirilmesinden finansal mesajlaşma 
sisteminin ilerletilmesine, Rusya’nın askerî 
harekâtının sonucu olarak karşılaşabileceği 
mali şokların absorbe edilebilmesi için mer-
kez bankasının altın ve döviz rezervlerinin 
artırılmasına kadar bir dizi ekonomik tedbir 
içermektedir. İlginçtir ki Kırım’ın işgalinden 
sonra Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 
Rus Dış Ticaret Akademisi uzmanlarının 
yardımıyla yaptırım mekanizmalarının son 
70 yılda dünya çapında nasıl uygulandığı-
nı analiz etmeye karar verdi. Söz konusu 
araştırmada yaptırım mekanizmasının ve 
İran modeli üzerindeki sonuçlarının çalı-
şılmasının Rusya için büyük önem taşıdığı 
sonucuna varıldı. Bunun nedeni; birincisi, 
İran’a en ağır yaptırımların uygulanması ve 
ikincisi, Rus ve İran ekonomilerinin hidro-
karbon ihracatlarına epey bağımlı olmasıdır. 
Dolayısıyla Rusya’ya yaptırım uygulanması-
nın sonuçları Çin ve Küba’dan ziyade İran 
örneği üzerinden daha iyi öngörülebilir. 
Buna uygun olarak Rusya, İran’ın yaptırım-
lara direnme biçiminden dersler çıkarıp 
kendi yaptırım karşıtı tedbirlerini geliştir-
mek için onlardan yararlandı.

Dahası Moskova İran’a karşı uygulanan 
yaptırım politikasının etkili görünmesi 
hâlinde Batı’nın Moskova’yı izole etmek 
için Rusya’yı hedef almaya karar vermesi 

durumunda benzer bir politika setini kul-
lanabileceğini kaydetti. Böylece Rusya, İran 
kartını Batı ile kendisi arasındaki siyasi ve 
güvenlik etkileşimlerinde pazarlık aracı ola-
rak kullanırken ve İran nükleer programına 
karşı yaptırımları veto etmezken Tahran’a 
yönelik yaptırım rejimini zayıf latmaya ve 
engellemeye çalışmıştır.

Enerji Güvenliği ve Avrupa 
Gaz Arzı Üzerinde Tekel

Putin yıllar içinde bir taraftan Rusya’nın 
ekonomisini Ukrayna’da Batı ile askerî bir 
karşılaşma için hazırlarken diğer taraftan 
Avrupa enerji piyasası üzerindeki tekelini 
sürdürmeye ve Avrupa ülkelerinin Rus ga-
zına bağımlı kalmalarını sağlamaya çalıştı. 
Nitekim Avrupa uzun süredir Rus gazına 
bağımlılığını azaltmaya çare aramaktadır. 
Ruslar da İran nükleer sorununun çözül-
mesinin ve İran’ın, Avrupa ile ilişkilerinin 
normalleşmesinin Avrupa’nın aradığı çö-
züm için gerçek bir fırsat olabileceğinin 
çok iyi farkındadır. İran üzerindeki nükle-
er yaptırımların kaldırılması, İran’ın petrol 
ve gaz piyasasına serbest girişi, Avrupa gaz 
arzı üzerindeki Rus tekeline meydan oku-
makla birlikte küresel piyasalarda petrol 
ve gaz fiyatlarını düşürecektir. Gaz rezerv-
leri bakımından İran, Rusya’nın ardından 
ikinci sırada yer almaktadır; bu rezervler 
34 trilyon metreküptür ve dünya toplam 
rezervinin %17’sini oluşturmaktadır. Rusya 
Federasyonu Hükûmeti Analitik Merkezi 

tahminlerine göre İran’a uygulanan yap-
tırımların kaldırılmasının Rus ekonomisi 
üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. 
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkanı 
Konstantin Simonov Avrupa’nın gaz alım-
larını ekonomik endişelere değil siyasi he-
saplara dayandırdığı ve bu anlamda İran’ın 
Rus gazı için gerçekten tehlikeli bir rakip 
olduğu görüşünü dile getirdi. Dolayısıyla 
İran’ın nükleer programı üzerinde İran ile 
Batı arasında varılacak anlaşmanın parçası 
olarak İran’ın enerji ihracatına uygulanan 
yaptırımlar/kısıtlamalar kaldırılırsa İran ga-
zının Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçişine 
ilaveten Katar ve İspanya ile sıvılaştırılmış 
doğal gaz (LNG) alanında yapılacak iş bir-
liği, Rusya’nın Avrupa üzerindeki kozunu 
zayıflatacaktır.

Dönemin İran Dışişleri Bakanı Muhammed 
Cevad Zarif ’in Moskova’nın nükleer müza-
kerelerdeki engelleyici rolüne ilişkin sızdı-
rılan mülakatının ayrıntıları, Batı ile İran 
arasındaki gerginlik hâlinin sürmesinin 
Rusya için en uygun ve pragmatik senaryo 
olduğu görüşünü güçlendirmektedir. Bu 
yüzden nükleer anlaşmazlığın çözümünün 
en kritik ve zorlayıcı günlerinde Moskova bu 
bağlamda gerekli önlemleri alacaktır.

Son olarak “nükleer bir İran” Moskova’nın 
çıkarlarına aykırı olabilirken “İran’ın nükle-
erleşmesi tehdidi”nin bölgesel ve uluslarara-
sı bir krize dönüşmesi, Rus-Batı ilişkilerinde 
Rusya’ya etkin bir kaldıraç sunmuştur. Fakat 
Batı’da Rusya’nın Ukrayna’yı işgali o den-
li bir meydan okuma olarak algılanmıştır 
ki Batı dünyası ivedilikle aldığı yıpratıcı 
yaptırım kararlarının yanında yeni bürün-
düğü halet-i ruhiye ile artık İran nükleer 
krizini, ikincil bir kriz olarak görmektedir. 
Dolayısıyla son haftada yaşanan gelişmeler-
de görüldüğü gibi Viyana görüşmelerinde 
Batı cenahı daha fazla taviz vermeye hazır 
görünmektedir. Ancak sürecin gidişatına 
yön verecek kritik sorulardan birisi nükle-
er görüşmelerin hâlâ merkezinde yer alan 
Rusya’nın, yeni gelişmelere nasıl bir tavır ta-
kınacağı olurken diğeri ise İran’ın Rusya’ya 
rağmen Batı’yla uzlaşmaya ne derece gönül-
lü olacağıdır. İ
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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya askerî 
müdahele başlatmasının hemen ardın-
dan Batılı ülkeler ve gelişmiş “G7” ülkele-
ri tarafından bü ülkenin enerji ve finans 
sektörüne yönelik yeni ve daha etkili yap-
tırımlar uygulanmaya başlandı. Bu yeni 
yaptırımlardan sonra Rusya ekonomisine 
uygulanan toplam yaptırım sayısı 5.000’i 
geçti ve bu göstergeye göre Rusya, İran’ın 
da önüne geçerek dünyada ilk sıraya yük-
seldi. ABD Başkanı Joe Biden’ın 8 Mart’ta 
imzaladığı kararname (executive order) 
ile Rusya’dan ham petrol, petrol ürünle-
ri, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kö-
mür ithalatı yasaklandı. Buna ek olarak 
ABD’li gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
Rusya’nın enerji sektörüne yeni yatırımla-
rın yapılması, bu ülkenin enerji sektörüy-
le ilgili herhangi bir operasyonun finanse 
edilmesi, kolaylaştırılması veya herhangi 
bir şekilde garanti sunulması da yasaklan-
dı. Rusya’nın enerji sektörünü hedef alan 
daha önceki ABD yaptırımları; (1) derin 
sularda, Arktik bölgede, kaya petrolü ve 
kaya gazı rezervlerine sahip bölgelerde 
petrol ve doğal gaz arama ve üretimi için 

kullanılacak teknolojilerin ve ekipmanın 

Rusya’ya ihracatının; (2) ham petrol ra-

finerileri tarafından petrol ürünlerinin 

üretiminde kullanılan kimyasalların ve 

teknolojilerin Rusya’ya ihracatının ve (3) 

Rusya Devleti’ne ait Gazprom ve diğer pet-

rol, doğal gaz ve madencilik şirketlerinin 

hissedarı olmanın önüne geçmişti.

Bu “nokta atışı” yaptırımlar, Rusya’nın Batı 

Sibirya’daki petrol ve gaz rezervlerinin 

kondensat ihracatı ile dünyanın en büyük 
petrol ihracatçısıdır. Potansiyel olarak kü-
resel petrol piyasasında Rusya’ya alternatif 
ülkeler gibi görülerek müzakereler yapı-
lan İran’da petrol üretimi Ocak 2022 için 
OPEC verilerine göre günlük 2,5 milyon va-
ril, Venezuela’da ise günlük 0,7 milyon va-
rildir. İran, Rusya’nın küresel petrol piyasa-
sına yönelik günlük petrol arzının şimdilik 
sadece üçte birini karşılayabilir. Ancak 
İran’ın ve Venezuela’nın petrol rezervle-
rinin üretim ve ihracat potansiyeli, bu iki 
ülkenin birlikte Rusya’ya rakip olarak gö-
rülmesini sağlıyor. Suudi Arabistan’ın ba-
şını çektiği OPEC’de ise Libya gibi bazı üye 
petrol üreticisi ülkelerin petrol üretiminde 
güvenlik ve teknik nedenlerle düşüş yaşa-
nıyor. ABD bir taraftan kendi petrol üreti-
mini artırmayı planlarken diğer taraftan da 
Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) üye olan 
büyük petrol tüketicisi ülkeler ile birlikte 
petrol piyasasındaki arz ve talep dengesini 
olumlu etkilemek için toplamda 60 milyon 
varil stratejik petrol rezervi kullanmayı ta-
ahhüt etti.

Kenan Aslanlı

GÖRÜŞ 
09.03.2022

Küresel Petrol Piyasasının Yönü 
Nereye Gidiyor?

İran gibi alternatif ülkelerden sunulacak ilave arzın, ne 
kadar süre içinde piyasadan çıkan Rusya petrolünün 
yerini alacağı gerçeği, petrol piyasasında belirsizliği 
azaltacak etkenlerden biri olacaktır.

azaldığını, ülkenin orta ve uzun vade-
de petrol üretimini artırmak için kuzeye 
(kıta sahanlığı ve Arktik bölge) ve Doğu 
Sibirya’ya doğru yavaş yavaş yöneldiğini 
göz önünde bulundurularak (böyle yap-
tırımlar ile ilgili “akıllı yaptırımlar” veya 
“smart sanctions” ifadesi kullanılıyor) 
tasarlandı. Bu yaptırımlar, kaldırılmazsa 
belki 2022 yılında değil ama önümüzde-
ki yıllarda Rusya petrol üretimi üzerinde 
olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Rusya 
ocak ayı itibarıyla günlük 11 milyon varil-
den fazla petrol üretimi ile ABD ve Suudi 
Arabistan’dan sonra dünyanın en büyük 
üçüncü petrol üreticisi ve günlük 7,8 mil-
yon varil ham petrol, petrol ürünleri ve 

ABD’nin Rusya’dan yaptığı aylık ham 
petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2021’de 
ortalama 20 milyon varil olmuştur. ABD, 
Rusya’dan 2021 yılında günlük yaklaşık 0,7 
milyon varil ham petrol ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri ithal etti ki bu da ABD’nin 
toplam ham petrol ve petrol ürünleri itha-
latında Rusya’nın payını %8 yaptı. ABD’ye 
ihraç edilen ham petrol ve petrol ürünleri, 
Rusya’nın ihracatının %9’una eşittir. Yani 
şimdilik Rusya’nın toplam petrol ihracatı-
nın sadece bir kısmı yaptırım riski altında-
dır. Rusya’nın petrol ihracatının yaklaşık 
%50’sinin yöneldiği AB ülkeleri bir nok-
tadan sonra yaptırımlara katılsa dahi (al-
ternatif kaynakların kesintisiz tedarikine 
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tam olarak kanaat getirdikten sonra), pet-
rol ihracatının %30’unun yöneldiği Çin’in 
yaptırım meselesinde kolayca topa girme-
yeceği tahmin edilebilir. Rusya 2021 yılın-
da Çin’e günde 1,6 milyon varil ham petrol 
sattı ve bu da Çin’i, Rusya ham petrolünün 
ülke bazında en büyük alıcısı hâline ge-
tirdi. Her hâlükârda ithalat ambargosu, 
Rusya’yı yıllık milyarlarca dolarlık gelirden 
mahrum bırakacaktır. Petrol gelirleri aza-
lacağı için zaten durağan bir seyir izleyen 
ekonomik büyümesinin de bu yaptırımlar-
dan çok ciddi darbe alacağı söylenebilir.

Rusya, 2021 yılında yaklaşık 262 milyar do-
lar değerinde fosil yakıt ve diğer enerji tür-
leri (ham petrol, petrol ürünleri, doğal gaz, 
LNG, kömür, elektrik) ihraç etmiştir ki bu 
rakam, toplam yıllık ihracatının %53’üne 
tekabül ediyor. Rusya, 2021 yılında 110 mil-
yar dolar petrol geliri ve 60 milyar dolar-
dan fazla doğal gaz geliri elde etmiştir. Bu 
gelirler, yaptırım nedeniyle petrol ihraca-
tının ne kadar azalacağına ve petrol fiyat-
larının seyrine bağlı olarak değişicektir. 
Bazı uzmanlar Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan 
sonra Rusya’nın piyasaya arz ettiği ham 
petrolden günlük yaklaşık olarak 2-3 mil-
yon varili için müşteri bulunamadığını ile-
ri sürüyor. Bir taraftan petrol satışlarında 
ortaya çıkacak sorunlar, diğer taraftan ise 
yaptırımlar nedeniyle finansman ve ileri 
teknolojiye ulaşım sıkıntısı, Rusya’nın işini 
daha da zorlaştırabilir. Rusya’nın dışarıya 
yatırım ve teknoloji açısından bağımlılığı 
olduğu gibi ona yaptırım uygulayan ülke-
lerin üzerinde de yüksek petrol fiyatları 
(özellikle varil başına 150 doların üzerin-
de) ve onun etkisiyle büyüyen enflasyonist 
baskı gibi bir kısıtlama vardır.

Tahminler, petrol yasağı ve yaptırımların 
tam olarak uygulanması hâlinde 2022 yılın-
da petrol fiyatlarının varil başına 150-200 
dolar arasında dalgalanabileceğini göste-
riyor. Hatta petrol fiyatlarının varil başına 
200 doları geçeceği yönünde de öngörüler 
yapılmaktadır. Rusya tarafı, bu ülkenin 
petrolünün ithal edilmemesinin dünya 
petrol piyasası için ağır sonuçlara yol aça-
cağını ve fiyatların varil başına 300 dolara 

ulaşacağını iddia etmektedir. Yaptırım 
uygulanan ihracatçılar petrolü genelde 
indirimli olarak satarlar. Örneğin 2021’de 
İran petrolü Çin’e “Brent” ve “Oman” pet-
rolünün ortalama piyasa fiyatından 5-7 
dolar daha ucuza satılmıştı. Ama 2022 yı-
lında petrol fiyatları 100 doların üzerinde 
kaldığı sürece Rusya’nın potansiyel müşte-
rilere indirim önermesi sorun olmayacak-
tır. Avrupa pazarındaki Rusya petrolünün 
hacminin hızlı bir şekilde değiştirilmesi 
bir yıldan fazla sürecektir ve bu durum-
da piyasalarda orta vadeli dalgalanmalar 
kaçınılmaz olacaktır. Petrol fiyatlarının 
yanında doğal gaz fiyatları da özellikle 
Avrupa’da tarihî rekor düzeylere ulaşmıştır 
(1.000 metreküp için 3.600 ABD doları). 
Doğal gazda Rusya’ya yaptırım özellikle 
AB ülkeleri için petrol kadar kolay olma-
yacaktır. AB, dışarıdan ithal ettiği gazın 
%40’ını Rusya’dan alıyor ve bu gazın değe-
ri günde yaklaşık 118 milyon dolar. Rusya, 
Ukrayna’ya askerî müdahaleyi planlarken 
küresel petrol piyasasındaki ve Avrupa 
doğal gaz piyasasındaki mevcut durumu 
mutlaka dikkate almıştır. Rusya’nın doğal 
gaz ile ilgili alıcı ülkelere baskı yapmak im-
kânı daha fazla ama Rusya ekonomisi için 
gelir açısından petrol daha önemlidir.

Küresel petrol piyasasının 2022 yılı boyun-
ca yönünü belirleyecek faktörler şöyle sıra-
lanabilir: (1) alternatif ülkelerden gelecek 
olan kaynakların Rus petrolünün yerini ne 
kadar hızlı alabileceği; (2) yaptırımların 

uzun vadeli uygulanmasında ortaya çıkan 
boşluklar (loopholes); (3) Rusya tarafının 
İran gibi ülkelerden yaptırımları delme-
nin profesyonel yöntemlerini öğrenmesi 
ve uygulaması ile ilgili riskler (örneğin, 
Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri ve hatta 
yeni dönemde İran üzerinden); (4) Çin ve 
Hindistan gibi büyük enerji tüketicilerinin 
Rusya petrolüne yönelik yaptırımlarla ilgi-
li tutumu; (5) Rusya petrol ve doğal gazına 
yaptırım uygulayan “koalisyon”un büyük-
lüğü; (6) küresel petrol piyasasında ticaret 
yapan aktörlerin psikolojik davranışları 
ve panik kararları; (7) İran ve Venezuela 
ile yürütülen petrol odaklı müzakerele-
rin sonuç şartları; (8) “OPEC+” formatın-
da petrol arzı ile ilgili yürütülen Suudi 
Arabistan-Rusya iş birliğinin geleceği.

Rusya’nın sadece bir enerji üreticisi ol-
madığı aynı zamanda kendisine manevra 
alanı sağlayan çeşitli küresel, bölgesel ve 
tematik platformlarda (İran ile nükleer 
müzakerelerden “OPEC+” çerçevesindeki 
müzakerelere kadar) aktif bir katılımcı 
olduğunun unutulmaması gerekmektedir. 
Buraya, Rusya’nın Avrupa ülkelerindeki 
lobi gücü ve örgütsel ağları da eklenebilir. 
Bu açıdan baktığımızda, Rusya’nın farklı 
platformlardaki temsiliyet gücü ve ülke 
lehine çalışan politik ve ekonomik ağları 
zayıflatılmadan, bu ülkenin en azından 
küresel enerji denkleminden çıkarılması 
veya İran gibi izole edilmesi çok daha zor 
olacaktır. İ
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Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud 
Ahmedinejad’a yakın Salat adındaki bir 
Telegram kanalının şubat ayının son gün-
lerinde yaptığı bir paylaşım, birkaç gün-
dür şiddetle Catherine Perez-Shakdam 
ismi üzerine dönen büyük tartışmaların 
fitilini ateşlemiştir. Söz konusu paylaşımı 
10.000’den fazla kişi görmüş ve paylaşı-
mın yayılmasının hemen ardından, gözler 
Shakdam’ın İran içindeki faaliyetlerine çev-
rilmiştir. Shakdam’ın The Times of Israel’e 
yazdığı bir blog yazısını merkeze alan tar-
tışmalarda, özetle kendisinin İran içeri-
sine sızmış bir ajan olabileceğine yönelik 
açıktan veya dolaylı savlar ortaya atılmıştır. 
Tartışmaların merkezindeki blog yazısı, 
esasında Kasım 2021’de kaleme alınmış olsa 
da tartışmalar söz konusu Telegram payla-
şımı sonrasında yükselmiştir. 

Bir dönem İran devlet medyasında olduk-
ça aktif olan Fransız asıllı Yahudi gazeteci 
Shakdam, bir Yemenliyle evlendikten sonra 
Şii Müslüman olmuş ve sekiz yıl boyun-
ca İran’a seyahatler gerçekleştirmiştir. Bu 
süre zarfında İran siyaseti ve bürokrasisi 
içerisinden birçok üst düzey isimle ilişkiler 

kurmuştur. Mehr News, Tasnim News, 
Press TV, Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi, 
Tehran Times, IRIB, Majalla, Foreign Policy 
Association, Yemen Post, Yemen Today, 
The Oslo Times, Your Middle East, The 
Guardian, The Huffington Post ve The 
Independent gibi birçok kurumun çatı-
sı altında yazıları yayımlanmıştır. Ayrıca 

söylemek gerekirse benim gibi analistler 

İran’a çok şey borçlular. 1979’da İran hal-

kının direnci olmasaydı görünmez engel-

ler kırılmaz ve zalimlerin zulümlerinden 

kendimizi kurtaramazdık. Hâlihazırda esas 

odak noktam gayrimüslimlerle Şii İslam’ı 

tanıştırmak. (…) İslam, Allah’ın mükemmel 

kıldığı bir din olduğu için hiçbir şekilde 

onun hakikatini sulandırmadan öğretile-

rine uymakla yükümlüyüz. İnanıyorum 

ki 1970’lerde tüm Müslümanları şiddete 

Oral Toğa

GÖRÜŞ 
14.03.2022

İran’da Yeni Casusluk Tartışması: 
Catherine Shakdam Olayı

Catherine Shakdam olayının, Fahrizade suikastından 
Natanz’a kadar birçok noktada İran’da yaşanan 
psikolojik yenilgiyi körüklediği yorumu yapılabilir.

2015-2018 yılları arasında Devrim Rehberi 

Ali Hamenei’nin web sayfasında da yazıla-

rına yer verilmiştir. Özellikle muhafazakâr 

cenahla yakın ilişkileri bulunan Shakdam’ın 

İran içerisinde yayımlanmış bütün yazıları, 

söz konusu iddiaların ardından bu yazıları 

yayımlayan kurumlar tarafından apar topar 

kaldırılmıştır.

Shakdam, Müslüman olduğu süre boyunca 

devamlı olarak Devrim ve İran’ın savundu-

ğu değerler lehine söylemlerde bulunmuş 

ve samimi bir Müslüman portresi çizmiştir. 

2018 yılında Defa Press’e verdiği röportajın-

da “İran hepimizin altında toplanıp otur-

duğu, güvende ve emniyette hissettiği tek 

bayraktır. Kaos dolu bir dünyada istikrarlı 

kalan tek ülkedir. Bana tüm içtenliğiyle 

kız kardeşim dendiği için gurur duyuyo-

rum.” demektedir. Aynı röportajda “Açık 

başvurmadan Aşura’nın mesajını canlan-

dırmak, saygı göstermek ve hakikatin yeni-

den konuşulabilir olması için zulme karşı 

insanları şiddete başvurmadan kıyama 

çağıran İmam Humeyni’dir. Ancak İmam 

Ali’nin dediği gibi doğruyu söylemek insanı 

yalnız bıraksa da gerçek, yalın bir şekilde 

söylenmelidir.” demiştir. Bu röportajda da 

görülebileceği üzere Shakdam, Devrim re-

toriğini ve İran’ın siyasasını inşa ettiği söy-

lemi oldukça yakından bilmekte ve özüm-

semiş gözükmektedir. Nitekim Devrim’i ve 

Devrim değerlerini bu derece özümsemiş 

bir yabancı gazetecinin (üstelik Yahudi kö-

kenlere sahip bir gazeteci), müesses nizam 

açısından gerek İran toplumuna gerek dün-

yaya karşı bir propaganda aracı olarak gö-

rülmesi ve devlet medyasında görünür bir 

yüz olarak vitrine çıkarılması anlaşılmaz 
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değildir. Esasında bir yerde bu konu, İran 
müesses nizamının en önem verdiği konu-
lardan biri olan propaganda silahının ma-
nipüle edilerek kendi aleyhine nasıl çevrile-
bileceğine de örnek oluşturmaktadır. 

2021 yılının ortasından itibaren bir süre ses-
sizliğe bürünen Shakdam, 25 Kasım’da The 
Times of Israel’deki blogunda yayımladığı 
yazısında gerek üslup gerek içerik açısından 
oldukça ilginç bir tavır ortaya koymuştur. 
Shakdam özetle Fransız pasaportuna sahip 
olmasının kendisine kapıların açılmasın-
da oldukça faydalı olduğunu, Yemenli bir 
Müslüman ile evlenmiş olmanın ona diğer 
Müslüman ülkelere giriş ve olaylara birin-
ci elden tanıklık için avantaj sağladığını, 
İslam’da kadının kocasının şahsında tanım-
landığı ve bir kimliğinin olmayışının onun 
kişisel geçmişini (Yahudi kökenini) baştan 
başa temizlediğini belirtmiştir. Alaycı bir 
dille “Halkımdan nefret edildiğinde ise… 
Ah Tanrım kayınvalidem bana bu nefre-
ti ne sıklıkla hatırlatmış olursa olsun, dış 
dünya beni hâlâ kesinlikle herhangi bir 
tehdit yaratmayacak Müslüman bir ada-
mın karısı olarak görmekteydi. Ne de olsa 
uymamı istedikleri kalıbın şeklini almış-
tım. Bu mantıksal çelişkiyi hiçbir zaman 
anlayacağımı zannetmiyorum. Ama neyse.” 
demektedir. Görüldüğü üzere Shakdam, 
yazısında alaycı bir dille açıkça içinde bu-
lunduğu cemiyeti manipüle ettiğini belirt-
mektedir. Nitekim casusluk iddiası da bu 
alaycı dilden ve açıklıktan ileri gelmektedir. 
Yoksa ne Shakdam’ın ne de başka bir çev-
renin doğrudan verdiği bir bilgi bulunma-
maktadır. Müesses nizamla bu derece te-
ması olabilmiş birinin “Aslında ben herkesi 
manipüle ettim, hiçbir şey gerçek değildi.” 
şeklinde bir analiz yazması, bütün tartış-
maların temelini oluşturmaktadır.

Bu noktada Shakdam’ın neden böylesine 
bir manipülasyona kalkıştığı sorusu günde-
me gelmektedir. Eldeki kısıtlı bilgilerle bir 
sonuca varmak oldukça zor olsa da birkaç 
ihtimal üzerinde durulabilir. Olayın gün-
deme gelmesinden hemen sonra Shakdam 
önce BBC’ye, ardından iki gün sonra VOA’ya 
(Voice of America) iki röportaj vermiş ve 

her ikisinde de ajan olmadığını, bir analist 
olduğunu, İsrail’e hiçbir şekilde bilgi ver-
mediğini ve İsrail’le bir temasının olmadı-
ğını söylemiştir. Ayrıca Yahudi geçmişine 
ve atalarına da hiçbir şekilde ihanet etme-
diğini de vurgulamıştır. Shakdam; İran’a 
gidiş sebebinin, bu ülkede İsrail hükûme-
tine veya Yahudilere karşı bir nefret olup 
olmadığını merak ettiği için olduğunu be-
lirtmiştir. VOA’daki röportajında Devrim 
Rehberi’nin web sitesi için yazdığı maka-
lelere de değinen Shakdam, sadece birkaç 
makale yazdığını, onları da ideolojilerine 
göre değiştirip manipüle ederek yayımla-
dıkları için yazmayı bıraktığını söylemiştir.

Verdiği son iki röportajdaki ifadelerin ışı-
ğında, Shakdam’ın İran’da kaldığı süre içe-
risinde İran’a angaje olmadığını anlatma 
çabası da gözle görünür biçimde hissedil-
mektedir. Bir başka konu ise Shakdam’ın 
yazılarından eşinden ayrılmış olduğunun 
anlaşılmasıdır. Kayınvalidesine karşı ta-
kındığı alaycı tutum ve külli bir taarruza 
geçmiş olması, yaşadığı dönüşüm ve deği-
şimin kişisel meselelerden kaynaklanabile-
ceğini de düşündürebilir. Ayrıca konunun 
Shakdam’ı daha da ön plana çıkardığı ve 
özellikle diasporadaki İranlılar olmak üzere 
birçok yerde spotları kendi üzerine çekti-
ği de ortadadır. Dolayısıyla bu söylemleri, 
kişisel ihtirası ve hesaplaşması için de ger-
çekleştiriyor olma ihtimali göz ardı edilme-
melidir. Artık İran’dan ve bölgeden alacağı 
bir şey olmadığına karar verip geri dönmek 
için bu söylemlerde bulunma ihtimali de 
bulunmaktadır. Hikâyedeki “Ben Devrim 
propagandasına maruz kaldım.” söylemi ve 
“Yahudi geçmişime ve atalarıma asla ihanet 
etmedim.” vurgusu da bir mağduriyete işa-
ret etmektedir.

Ancak yapılan imaları bir an göz önüne 
alıp Shakdam’ın istihbarat faaliyetleri için 
bu çalışmaları yürüttüğü savı düşünül-
düğünde şu noktalar öne çıkmaktadır. 
Öncelikle Shakdam’ın eşi hemen her kay-
nakta “Yemenli Müslüman” olarak zikredil-
mektedir. İsmi ve kişisel bilgileri hakkında 
en ufak bir detaya ulaşmak mümkün de-
ğildir. Bölgeyi bilenlerin iyi bildiği üzere 

Yemen’de, adlarına Temani denilen çok 

ciddi ve köklü bir Yahudi nüfus bulun-

maktadır. Röportajlarında mütemadiyen 

Yahudilik vurgusu yapan ve Yahudi kökle-

rine hiçbir zaman ihanet etmediğinin altını 

çizen Shakdam’ın eşinin Yahudi olması da 

oldukça olasıdır.

Konuyla ilgili taraflardan birinin görüşüne 

göre Shakdam’ın bir anda böyle öne çık-

ması (ya da çıkarılması) bir projeksiyon 

çalışması olabilir. Buna göre esas istihbara-

tı sağlayan eleman kendisi değildir. Başka 

biri üzerinde İran istihbaratının yaptığı bir 

çalışma yahut bir acil kaçış durumu gibi 

bir durum söz konusu olduysa dikkatle-

ri dağıtmak veya başka yöne çekmek için 

Shakdam kendisini ortaya atmış olabilir. 

Bu kişi eşi veya bir başkası olabilir. Eğer bu 

kişi eşiyse bu hikâyede eşi de mağdurdur. 

Kandırılan sadece müesses nizam değil, 

aynı zamanda Shakdam’ın eşidir. Değilse 

dahi Shakdam; eşinden boşanmış, bütün 

her şeyi analizleri için tezgâhlamış bir figür 

olarak varlık gösterirken diğer taraftan esas 

haber elemanı yahut istihbarat memuruna 

zaman kazandırmaktadır. 

Bir diğer ihtimal ise Shakdam’ın gerçekten 

gazeteci olarak girişkenliği ile bu bağlantı-

ları kurmasıdır. Bu hâlde dahi sahip olduğu 

bütün bilgilerle dün değilse bile bugün çe-

şitli taraflar tarafından bilgisine başvurula-

cak bir isim olduğu ortadır. Ayrıca İsrail’in 

“Her Yahudi MOSSAD’ın gönüllü elemanı-

dır.” prensibi gereği bu temas, olayın çok 

öncesinde dahi gerçekleşmiş olabilir.

Her ne kadar bazı çevreler konuyu “yeni bir 

Eli Cohen vakası” olarak görmeye meyilli 

olsa da konu hakkında kesin yargılara var-

mak için yeterli bilgi ve belge mevcut olma-

dığından her ihtimal ortada yalnız olarak 

durmaktadır. Şu an bu konu hakkında yapı-

labilecek en elle tutulur yorum; bu gelişme-

nin, Fahrizade suikastından Natanz’a kadar 

birçok noktada İran’da yaşanan psikolojik 

yenilgiyi körükleyen bir etkisi olduğudur. 

Nitekim tartışmalar da bu havada cereyan 

etmektedir. İ
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KOEP’in (Kapsamlı Ortak Eylem Planı, Nükleer 
Anlaşma) kurtarılması için P4+1 ve ABD arasın-
da 6 Nisan 2021 tarihinde Viyana’da başlatılan 
nükleer müzakereler on birinci ayını doldurdu. 
Taraflar, en son 11 Mart 2022 tarihinde bir araya 
gelmiş ve görüşmelerin sekizinci turuna ara 
verme kararı almıştı. Görüşmelerin yeniden ne 
zaman başlayacağı ise belirsizliğini korumak-
tadır. Sekizinci tur müzakerelerine ara verilme 
kararından sonra taraflardan gelen son değer-
lendirmelere göre Nükleer Anlaşma’nın tam ve 
etkili şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 
ihtilaflı taraflar (ABD ve İran) arasında nihai 
bir metne ulaşıldığı bilinmektedir. Nükleer 
müzakerelerde sona yaklaşılırken müzakere-
lerle ile ilgili üç kritik husus öne çıkmaktadır. 
Yazıda bu üç hususa değinilecektir. 

Rusya’nın Son Dakika Talebi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 
müzakerelerdeki duraklamayla ilgili, “Dış 
faktörlerden dolayı Viyana müzakereleri-
ne ara vermek gerekiyor.” açıklamasında 
bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Said Hatipzade müzakerelerde duraklama 

kararının alınmasından sonra Twitter hesa-

bından, “Müzakerelerin başarılı bir şekilde 

sonuçlandırılması hepimizin ana odak noktası 

olacak. Hiçbir dış faktör bu ortak iradeyi et-

kilemeyecek.” ifadelerini kaydetti. Ne Borrell 

ne de Hatipzade “dış faktör” sorununu açık-

ça dillendirdi ancak müzakereleri kritik bir 

noktaya getiren “dış faktörün” Rusya olduğu 

kavramamıza yardımcı olacaktır. Bu noktada 

sorunun çözümü için ya Rusya garanti tale-

bini geri çekerek iş birliğine devam etmeli 

ya da Batı ülkeleri Rusya’nın yerini alacak 

bir ülke bulmalıdır. Nitekim 13 Mart Pazar 

günü bir üst düzey ABD yetkilisi, ABD’nin 

Moskova’ya yazılı garanti talebini geri çekmek 

için bir hafta tanıdığını aksi takdirde Rusya 

olmadan İran ile alternatif bir anlaşma için 

çalışacaklarını açıkladı. Rusya’nın yerini alacak 

alternatif bir ülke bulmak ya da İran’ın zengin-

leştirilmiş uranyumunu, Uluslararası Enerji 

Ajansının (UAEA) himayesinde 2019 yılında 

Kazakistan’da faaliyete geçmiş uranyum ban-

kasına satma olasılığı seçenekler arasındadır. 

Bu tür yeni düzenlemelere girişilmesi en iyi 

ihtimalle nihai anlaşmaya ulaşılmasını önemli 

ölçüde geciktirecektir. 

ABD İran’a Taviz mi Veriyor?

6 Nisan tarihinde başlayan müzakereler-

de; ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların 

Emine Gözde Toprak

GÖRÜŞ 
14.03.2022

Son Gelişmeler Işığında Nükleer 
Müzakereler

ABD’nin, İran’a verdiği iddia edilen tavizler ve 
UAEA’nın son raporunu görmezden geldiği düşünülürse 
Biden yönetiminin ne pahasına olursa olsun Nükleer 
Anlaşma’yı canlandırmak istediği söylenebilir.

bilinmektedir. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov 5 Mart Cumartesi günü yaptığı açık-
lamada Rusya’nın, Ukrayna işgali nedeniyle 
ülkesine uygulanan yaptırımların Moskova-
Tahran arasındaki ekonomik, ticari ve askerî 
alandaki iş birliğine zarar vermeyeceğine dair 
yazılı bir garanti istediğini belirtti.

Rusya, İran nükleer faaliyetlerinin KOEP 
sınırları içerisinde ilerletilmesi hususunda 
aktif bir rol oynamaktadır. Örneğin Rusya, 
İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uran-
yumunun tahliye edilmesi ve bazı nükleer 
tesislerin sivil amaçlar için çalışan bir yapıya 
dönüştürülmesi hususunda KOEP çerçeve-
sinde görevlendirilmiştir. Rusya’nın KOEP 
gereği faal bir görev yürüttüğünü bilmek, 
onun nükleer müzakerelerdeki hayati rolünü 
anlamamıza ve yaşanan sorunun büyüklüğünü 

kaldırılması, İran nükleer programının ye-

niden Anlaşma’ya uygun hâle getirilmesi ve 

tarafların atacakları adımların senkronizas-

yonu konularında görüşüldüğü bilinmektedir. 

Gelinen noktada tüm bu hususlarda anlaş-

maya varıldığı belirtilmiştir. Açık kaynaklar-

dan edinilen bilgilere göre ABD’nin tüm bu 

hususlarda İran’a taviz verdiği iddia edilmiştir. 

Nükleer müzakerelerdeki Rus temsilci Mikhail 

Ulyanov konuya ilişkin 5 Mart Cumartesi günü 

IRNA Haber Ajansına verdiği özel röportajda, 

“İran, millî çıkarları için aslanlar gibi savaştı. 

Anlaşmadaki her virgül her kelimenin peşine 

düştü. Sizi temin ederim ki İran, bu müzake-

relerde beklediğinden çok daha fazlasını aldı.” 

şeklinde konuştu. Örneğin müzakerelerin 

başladığı aylarda Joe Biden yönetimi, yaptı-

rımlar konusunda KOEP ile tutarsız olan tüm 
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yaptırımların kaldırılmasına sıcak baktığını 

belirtmişti. Ancak Viyana’daki müzakere 

heyetinde olduğu bilinen ve ismi açıklan-

mayan üst düzey bir ABD’li yetkilinin açık 

kaynaklara sızdırdığı bilgilere göre ABD’nin, 

Devrim Rehberi Ofisi ve bu ofisle bağlantı-

lı insan hakları ihlalleriyle anılan isimlere, 

Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO), İran 

nükleer ve balistik programında önde gelen 

yetkililere ve yolsuzluklarla anılan vakıflara, 

birçok kilit ekonomik kurum ve kuruluşlara 

yönelik yaptırımların kaldırılmasını kabul 

ettiği iddia edilmektedir. Kısaca ifade etmek 

gerekirse ABD, sadece nükleer yaptırımların 

değil, terörizm ve insan hakları ihlallerine 

ilişkin uygulanan yaptırımların kaldırılma-

sına da yeşil ışık yakmıştır. Dahası bunun 

karşılığında İran’ın, nükleer faaliyetlerine 

yönelik KOEP çerçevesi dışında yeni bir taviz 

vermediği iddia edilmektedir. 

UAEA, Lavizan-Şian 
Soruşturmasını Kapatıyor 
mu?

Rusya’nın son dakika talebi ve ABD’nin özellik-

le yaptırımlar konusunda İran’a verdiği tavizler 

kadar gündeme gelmese de UAEA’nın İran’da 

NPT Güvenlik Denetimi Anlaşmalarının 

(Safeguards Agreement) uygulanmasına 

ilişkin yayımladığı 5 Mart 2022 tarihli raporun 

altının çizilmesi gerekmektedir. Ajans söz 

konusu raporda, İran’ın 2003 yılında “Konum 

2” olarak bilinen bir site olan Lavizan-Şian 

Fizik Araştırmaları Merkezinde uranyum 

metali bulundurarak ve bu materyali işleyerek 

NPT Güvenlik Denetim Anlaşmalarından 

kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getir-

mediğini bildirmiştir. Fakat UAEA, raporun 

ilerleyen kısımlarında bu tesisle ilgili “Konum 

2 (Lavizan-Şian tesisi) bu aşamada artık öne 

çıkan bir husus değildir.” ifadelerini kullan-

mıştır. Diğer bir ifadeyle UAEA, Lavizan-Şian’a 

yönelik soruşturmasına şimdilik son verdiğini 

belirtmiştir. UAEA’nın 7 Eylül 2021 tarihli bir 

diğer İran nükleer raporuna göre İran, Konum 

2 ile ilgili soruşturmayı kapatmak için Ajansa 

deklare edilmiş bir diğer nükleer tesiste (ismi 

zikredilmiyor) ek doğrulama faaliyetleri yü-

rütülmesi önerisinde bulunmuştur. 

UAEA’nın Lavizan-Şian’a yönelik soruşturması 

yukarıda belirtilen tarihten de anlaşılacağı 

gibi yeni bir soruşturma değildir. Söz ko-

nusu tahkikat, 2003 yılında UAEA tarafın-

dan İran nükleer faaliyetlerinin olası askerî 

boyutunun (Possible Military Dimension-

PMD) araştırılmasıyla başlamıştır. KOEP’in 

imzalanmasından önce PMD soruşturması 

UAEA tarafından kapatılsa da İran’ın nükleer 

faaliyetleri ile ilgili bazı ihtilaflı konuların 
cevapları hâlâ belirsizliğini korumaktadır. 
Şunu da belirtmek gerekir ki İran, 2004 yılında 
tesisi imha etmiştir. 

UAEA’nın Lavizan-Şian tesisinde 2002-2003 
yılları arasında bulunduğu/işlendiği tespit 
edilen ve nükleer silah geliştirme ile doğrudan 
alakalı olduğu değerlendirilen metal disk 
şeklindeki doğal uranyum (natural uranium 
in the form of metal disc) ile alakalı soruştur-
mayı geçici de olsa kapatması özellikle ABD 
ve İsrail’deki siyasi ve akademik çevrelerde 
tartışmaları tetiklemiştir. UAEA’nın Lavizan-
Şian soruşturmasını şimdilik bırakmasına 
ilişkin nükleer müzakere masasındaki üst 
düzey yetkililerden herhangi bir açıklama 
gelmemiştir. 

KOEP’in canlandırılması Biden yönetiminin 
önde gelen dış politika hedeflerinden biri 
olmaya devam etmektedir. ABD’nin, İran’a 
verdiği iddia edilen tavizler ve UAEA’nın son 
raporunu görmezden geldiği düşünülürse 
Biden yönetiminin ne pahasına olursa olsun 
Nükleer Anlaşma’yı canlandırmak istedi-
ği söylenebilir. Fakat Viyana’dan gelen son 
değerlendirmeler, Anlaşma’nın geleceğinin 
Rusya’nın müzakerelerdeki iş birliğinin devam 
edip etmeyeceğine bağlı olduğunu göster-
mektedir. İ
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Bölgesel rakipler olan İran ve Suudi 
Arabistan, bir süredir diyalog yoluyla sorun-
ları çözmeye ve bölgesel gerilimi azaltmaya 
çalışmaktadır. Irak’ın ara buluculuğunda 21 
Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen dör-
düncü tur görüşmelerin devamının gele-
ceğinin sinyali, geçtiğimiz aylarda çeşitli 
kanallar aracılığıyla yetkililerce verilmişti. 
Müzakerelerin devamlılığına ilişkin son ola-
rak Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 11-13 
Mart tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilen 
Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF 2022) 
yaptığı açıklamada; 16 Mart Çarşamba günü 
Bağdat’ın beşinci tur müzakerelere ev sahip-
liği yapacağını duyurmuştu. Ancak 13 Mart’ta 
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağ-
lılığı ile bilinen Nournews sitesinin; İran’ın, 
çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen 
Suudi Arabistan ile görüşmeleri tek taraf-
lı olarak askıya aldığı iddiası ile dikkatler 
taraflara çevrilmiştir. Herhangi bir gerekçe 
gösterilmeden yapılan bu açıklamada, yeni 
bir müzakere turu için belirli bir tarih de 
belirtilmemiştir. 

İlgili haberin yayımlanma tarihi, küresel ve 
bölgesel hareketliliğin yaşandığı gelişmeler 

ile paralel olması sebebiyle önemlidir. Haber; 

11 Mart’ta Viyana görüşmelerinin sekizin-

ci turuna ara verilmesi kararı, 12 Mart’ta 

Suudi Arabistan’ın çeşitli suçlardan yargı-

lanan 81 kişinin idam edildiğini açıklama-

sı ve 12 Mart’ı 13’üne bağlayan gece Irak’ın 

Erbil kentine düzenlenen ve İran Devrim 

Muhafızları Ordusunun üstlendiği füze 

Arabistan ile diyaloğunu “olumlu ve yapıcı” 
olarak nitelendirmiş yakında diplomatların, 
Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatındaki (İİT) 
İran temsilciliğine döneceğini ifade etmişti. 
Bunun ardından üç İranlı diplomatın altı yıl 
içinde ilk kez İTT’de Tahran’ın misyonunu 
temsil etmek üzere Suudi Arabistan’a geldiği 
bildirildi.

Yaklaşık bir ay önce Almanya’da gerçek-
leştirilen Münih Güvenlik Konferansı’nda 
(MSC 2022) iki ülkeden de görüşmelere 
dair olumlu açıklamalar gelmişti. Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan 
el-Suud, şu ana kadar kayda değer bir iler-
leme olmamasına rağmen ülkesinin İran ile 
görüşmeye hâlâ istekli olduğunu ve beşinci 
tur görüşmeleri planlamak istediğini belir-
tirken Tahran’ı davranışını değiştirmeye ça-
ğırmıştı. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan 
da aynı konferansta Riyad yönetimi ile gö-
rüşmeleri sürdürmeye hazır olduklarını 
ancak bunun her şeyden önce karşı tarafın 

Arife Delibaş

HABER ANALİZ 
16.03.2022

İran, Suudi Arabistan’la 
Görüşmeleri ‘Geçici Olarak’ 
Askıya Aldı

İran-Suudi Arabistan arasında bu hafta gerçekleşmesi 
beklenen görüşmelerin son gelişmelerden dolayı 
İran tarafından geçici olarak askıya alındığı iddia 
edilmektedir.

saldırısının hemen ardından gerçekleşmiştir. 
Askıya alınan görüşmelere ilişkin henüz iki 
ülkeden de resmî bir açıklama gelmemiştir. 
Fakat İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said 
Hatipzade, 41’inin Şii mezhebine bağlı kişiler 
olduğu açıklanan toplu infazlara tepki olarak 
bu hareketin, insan hakları ve uluslararası 
hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu, 
insani ilkeleri ve kabul edilen yasal prosedür-
leri ihlal ettiğini ve adil yargı gözetilmeksizin 
gerçekleştirildiğini ifade etmiştir.

Suudi Arabistan şimdiye kadar gerçekleşen 
ikili görüşmeleri samimi ancak henüz ke-
şif aşamasında olarak nitelendirirken İran, 
uzun bir mesafe kat edildiğini vurguluyor-
du. Dördüncü turun ardından İran Dışişleri 
Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ocak 
ayındaki bir röportajında; İran’ın Suudi 

iradesine bağlı olduğunu ifade etmişti. 

Son olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi 

Muhammed bin Selman the Atlantic’e verdi-

ği röportajda; İran ile ilgili olarak komşuluk 

ilişkilerini işaret etmiş ve sorunu çözmenin 

ve bir arada yaşamanın yollarını aramanın 

gerekliliğini vurgulamıştı. Bunun ardından 

Abdullahiyan, bin Selman’ın İran ile ilgili 

açıklamalarını olumlu olarak değerlendir-

miş ve diyalog yönteminden memnuniyet-

lerini dile getirmiştir. Sonuç olarak İran 

ve Suudi Arabistan arasında doğrudan bir 

iletişim kanalı açması beklenen görüşme-

ler, çeşitli tarihler ve platformlarda her iki 

ülkeden de gelen üst düzey açıklamalar ile 

olumlu seyrini sürdürürken küresel ve böl-

gesel gelişmeler, ilişkilerin kırılganlığını bir 

kez daha hatırlatmıştır. İ
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Giriş 

Bireylerin emek süreçleri karşılığında 
kazandıkları ücretlerin konuşma konusu 
olması gerek Türk toplumunda gerekse de 
diğer toplumlarda tabu hâline gelmiş bir 
konudur. Bu tabuyu ifade etmek için fark-
lı kültürlerde yerleşik olan birçok özdeyiş 
ve atasözü bulunmaktadır. Ancak bu söz-
lü toplumsal sınırlamalara rağmen yine 
de insanlar başka bireylerin elde etmiş 
oldukları ücretleri merak edegelmişlerdir.

İran’da ücretler konusu da toplumsal an-
lamda ciddi merak uyandıran konulardan 
bir tanesi. Bu motivasyonla, 2020 Haziran 
ayında İran’ın en önde gelen ekonomi 
gazetesi olarak görülen İktisat Dünyası 
(Donya-e Eghtesad) tarafından hazırla-
nan ve imalat sanayisinde çalışan beyaz 
yakalıların ücretlerine ilişkin araştırma, 
bu yazının temel referansı olarak kulla-
nılacaktır. Anlamlı karşılaştırma yapa-
bilmek için 2020 yılında diğer ülkelerde 
beyaz yakalıların ücretlerine ilişkin ista-
tistikler de derlenmiştir. Bu istatistikle-
rin de kullanılması ile bu yazının amacı, 

İran’da beyaz yakalı çalışanların ücretleri 

ile diğer ülkelerde benzer işleri yapanla-

rın ücretlerinin karşılaştırılması şeklinde 

özetlenebilir.

yönetici ve üst düzey yöneticilerin her bir 

ülkede aldıkları ücretlerin elde edilmesi ile 

oluşturulmuştur. İlgili sitede verilerin o ül-

kenin kendi ulusal para birimi cinsinden 

sunulmasından dolayı bu ücretler serbest 

piyasa kuru kullanılmak suretiyle ABD do-

larına çevrilmiştir. Ücretler tecrübe ve diğer 

Dr. Murat Aslan

GÖRÜŞ 
17.03.2022

İran’da İmalat Sanayisinde 
Çalışan Beyaz Yakalıların 
Ücretleri

İran ile diğer ülkeler karşılaştırıldığında, İran’da 
beyaz yakalıların ücretlerinin oldukça düşük olduğu 
anlaşılmaktadır.

Grafik 1: Ülkeler Arası Ücret Karşılaştırması

ABD Kanada İngiltere Almanya İtalya Azerbeycan Irak Mısır
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1. Bazı Ülkelerde İmalat 
Sanayisindeki Beyaz Yakalı 
Ücretleri 

İran’da bireylere ödenen ücretlerin anlaşıl-

masına yardımcı olacağı düşünülerek, diğer 

ülkelerde beyaz yakalı çalışanların ücretleri 

hakkında istatistikler sunulmuştur. Grafik 

1’de kullanılan veriler salaryexplorer.com 

adresinden alınmış ve mühendis, orta düzey 

karakterlere göre değişmekle birlikte mü-

hendis ücretleri ABD, Kanada ve İngiltere’de 

birbirlerine yakın bir seviyededir. Ortalama 

mühendis aylık ücreti, bu ülkelerde 6.500 

ABD doları düzeyindedir. Avrupa Birliği 

(AB) ülkesi olan Almanya ve İtalya’da mü-

hendis ücretleri yine birbirine oldukça yakın 

seviyededir. Bu iki ülkede ortalama ücret 

3.500 ABD doları civarındadır. Azerbaycan 

ve Irak’ta mühendis ücretlerinin 1.000-1.500 
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ABD doları bandında olduğu gözlemlen-
miştir. Mısır’da mühendis ücretleri son de-
rece düşüktür. Ortalama olarak mühendis 
ücretleri Mısır’da 500 ABD dolarının biraz 
altındadır.

Orta düzey yönetici ücretleri ABD, Kanada ve 
İngiltere’de 10.000 ABD doları civarındayken 
AB ülkelerinde bu ücret ortalama 6.000 ABD 
dolarının biraz altındadır. Üst düzey yöneti-
ci ücretleri bakımından ABD açık ara önde 
gözükmektedir. Üst düzey yönetici ortalama 
ücreti aylık 45.000 ABD doları düzeyindedir. 
Kanada ve İngiltere’de üst düzey yönetici üc-
retleri 16.000 ABD doları civarındadır.

2. İran’da İmalat Sanayisinde 
Beyaz Yakalı Ücretleri 

İktisat Dünyası tarafından yayımlanan ana-
liz, imalat sanayisinde faaliyet gösteren fir-
malarda çalışan yaklaşık 35.000 beyaz yakalı 
çalışan ile yapılan anket verilerine dayan-
maktadır. Bu yazıda, bu anket çalışmasında 
elde edilen verilerin bir kısmı kullanılacak-
tır. Bu bağlamda, İran’da imalat sanayisinde 
faaliyet gösteren firmalarda çalışan 3 tip be-
yaz yakalı tipolojisi temel alınmıştır: 

1. mühendis/uzmanlar,
2. orta düzey yöneticiler, 
3. üst düzey yöneticiler. 

Genel ücret verilerinin yanında bu kadro-

larda çalışan bireylerin ücretlerinin tecrü-

be ve ayrıca yabancı dil düzeyleri ile olan 

ilişkisi ortaya konulacaktır. Diğer ülkelerde 

de olduğu gibi ücretlendirme ile cinsiyet 

arasındaki farklılık, İran’da da gözlemlen-

mektedir. Ayrıca yabancı firmalarda ya-

pılan ödemelerin yerli firmalarda yapılan 

ödemelerden belirli oranda fazla olduğunu 

söyleyebiliriz. 

İran’da imalat sanayisinde çalışan beyaz 

yakalı uzman, orta kademe yönetici ve üst 

düzey yöneticilerin ortalama ücretleri ile 

ilgili olarak aşağıdaki tablolar (Tablo 1 ve 

Tablo 2) hazırlanmıştır. Bu çalışmada kul-

lanılan ücret verileri, işletmeler tarafından 

çeşitli isimlerle beyaz yakalı personele ve-

rilen ilave ödemeleri ve para dışı imkânla-

rı (kâr payı, ikramiye, konut, harcırah vb.) 

kapsamamaktadır.

Yukarıda diğer ülkelerle ilgili ücret bilgileri 

verilirken de bu ilave ödemelerin hesapla-

maya dâhil edilmediğini belirtmekte fayda 

vardır. Tablo 1 dikkate alındığında İran’da 

verilen ücretlerin yukarıda zikredilen ülke-

lerdeki ücretlere nazaran son derece düşük 

seviyede olduğu gözlemlenmektedir. İran’da 

imalat sanayisinde üniversite mezunu olan 

ve iş tecrübesi bağlamında sınırlı bir tecrü-

beye sahip mühendis ya da uzmanların üc-

retleri 3,7 milyon tümen düzeyindedir. 1398 

yılı (Miladi: 2019) döviz kuru ile bu ücret 

seviyesi yaklaşık olarak 350 ABD doları dü-

zeyindedir. Resmî kur dikkate alındığında 

dahi İran’da ücret seviyesi 900 ABD doları 

düzeyinde kalmaktadır. Bu seviye, Mısır dı-

şındaki diğer ülkelerin oldukça gerisindedir. 

İmalat sanayisinde sınırlı seviyede tecrübe-

ye sahip orta düzey yöneticilerin ortalama 

aylık ücretleri, 4,9 milyon tümen ya da piya-

sa kuru dikkate alındığında 450 ABD doları 

düzeyindedir. Sınırlı düzey tecrübesi olan 

üst düzey yönetici ücret ortalaması ise 6,4 

milyon tümen ya da piyasa kuruna göre 600 

ABD dolarının biraz altındadır.

Tablo 1: İş Tecrübesi ve İmalat Sanayisindeki Beyaz Yakalı Ücretleri

 

 Düzey

Tecrübe (Yıl)

3-6 7-14 15+ 

 

Ücret 
(Tümen)

Mühendis 3.900.000 4.500.000 5.100.000

Orta Düzey Yönetici 4.900.000 6.600.000 7.600.000

Üst Düzey Yönetici 6.400.000 9.500.000 13.400.000

 

Ücret  
(ABD$) (1)

Mühendis 345 410 465

Orta Düzey Yönetici 445 600 695

Üst Düzey Yönetici 595 965 1.220

 

Ücret  
(ABD$) (2)

Mühendis 995 1.070 1.215

Orta Düzey Yönetici 1.165 1.570 1.810

Üst Düzey Yönetici 1.525 2.260 3.190

Kaynak: İktisat Dünyası

Notlar: 
(1) 1398 yılı serbest piyasa kuru olan 1 ABD $=11.000 tümen dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
(2) Resmî döviz kuru olan 1 ABD $=4.200 tümen dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
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Ortalama ücretler, tecrübe arttıkça cid-

di anlamda artış göstermektedir. Tablo 

1’e göre 7-14 yıl tecrübesi olan mühendis, 

daha az tecrübeli meslektaşına göre %20 

daha fazla ücret geliri elde ederken, ol-

dukça tecrübeli bir mühendisin ücreti 

başlangıç seviyesindeki meslektaşından 

%35 daha fazladır. 15 yılın üzerinde tecrü-

besi olan bir mühendisin ücreti ortalama 

olarak 5,1 milyon tümen ya da 1398 piyasa 

kuru dikkate alındığında 465 ABD doları 

düzeyindedir. Uluslararası muadillerine 

göre İran’da çalışan mühendislerin ücret-

lerinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. 

Orta düzey yöneticiler için de tecrübe ile 

ücret arasında pozitif ilişki göze çarp-

maktadır. 3-6 yıl arasında tecrübeye sahip 

bir orta düzey yönetici 4,9 milyon tümen 

kazanırken, 15 yıldan fazla tecrübeye sa-

hip bir orta düzey yöneticinin ücreti 7,6 

milyon tümendir. Üst düzey yöneticiler 

için tecrübe arttıkça ücretlerin de arttığı 

gözlemlenmektedir. Nispeten az tecrübeli 

bir üst düzey yöneticinin ücreti 6,4 milyon 

tümen olurken, 15 yıldan daha fazla tecrü-

beye sahip bir üst düzey yöneticinin ücreti 

13,4 milyon tümen düzeyindedir. 

Türkiye’de de olduğu gibi yabancı dil ge-

rek istihdam ve gerekse de iş terfilerinde 

önemli bir parametredir. Örneğin orta 

düzey İngilizce bilen bir mühendis ya da 

uzmanın ücreti 3,6 milyon olurken, iyi dü-

zey İngilizce bilen bir uzmanın ücreti 4,2 

milyon tümen düzeyindedir. Orta düzey 

yöneticiler için de durum benzerlik gös-

termektedir. Orta düzey yabancı dil bilen 

ara kademe yöneticilerin ortalama ücret-

leri 5,2 milyon tümen olurken, iyi düzeyde 

dil bilen ara kademe yöneticilerin ortala-

ma ücretleri 7,7 milyon (%50 daha fazla) 

tümen düzeyindedir. Bu durum, üst düzey 

yöneticiler arasında da oldukça ciddi ücret 

farklılığı yaratmaktadır.

Orta düzey İngilizce bilen bir üst dü-

zey yöneticinin ücreti 8,8 milyon tümen 

olurken, iyi derecede yabancı dil bilen 

bir üst düzey yöneticinin ücreti %40 ora-

nında daha fazla olup 14,5 milyon tümen 

civarındadır. İran’da tecrübe ve yabancı 

dil bilgisinin özellikle orta kademe ve üst 

düzey yönetici ücretlerinin ciddi anlam-

da farklılaşmasına neden olan iki önemli 

parametre olduğu anlaşılmaktadır. İmalat 

sanayisi şirketlerinin büyük bir kısmı yerli 

olmakla birlikte bu sektörde yabancı fir-

malar da faaliyet göstermektedir. Bu ça-

lışma kapsamında yapılan anketlere göre 

toplam şirketlerin %94’ü yerliyken, %6’sı 

ise yabancı firmalardır. Yabancı firmalar-

da çalışan orta düzey yöneticiler ile yerli 

firmalarda çalışanların ücretleri arasında-

ki makas, yine anlamlı düzeyde farklılık 

göstermektedir. 

Bu çalışmada detaylı bir şekilde sunul-

mamakla birlikte; İktisat Dünyası gaze-

tesince sunulan istatistiklere göre İran’da 

bulunan yabancı şirketler, yerli firmalara 

göre tüm seviyelerde %10-20 civarında 

daha fazla ücret ödemektedir. İmalat sa-

nayisi şirketlerinde çalışan beyaz yakalı 

erkek ve kadınların kazandıkları ücretler 

arasında da önemli farklılıklar bulunmak-

tadır. Orta düzey yönetici kademesinde 

erkek ve kadın yöneticilerin ücretleri ara-

sında %6-8 arasında bir fark gözlemlenir-

ken, üst düzey yöneticilerde bu fark %28 

düzeyindedir.

Ücretlerle ilgili İran özelindeki veriler, 

diğer ülkelerle oldukça paralellik arz et-

mektedir. Tecrübe ve yabancı dil bilgisi, 

ücretlerin belirlenmesinde kritik bir öne-

me sahiptir. Diğer ülkelerde de gözlemlen-

diği gibi tüm alt kategorilerde erkeklere 

yapılan ücret ödemeleri kadınlara yapılan 

ücret ödemelerine nazaran daha yüksektir.

3. Genel Değerlendirme 

İran ile diğer ülkeler karşılaştırıldığında, 

İran’da ücretlerin oldukça düşük olduğu 

anlaşılmaktadır. Ülkede ekonomik yap-

tırımlar ve kötü ekonomik yönetim ne-

deniyle büyüyememe sorunu gözlemlen-

mektedir. Yeterince yatırımın yapılama-

dığı ülkede, verimlilik ve dolayısıyla ücret 

artışları son derece güdük kalmıştır. Bu 

bakımdan, orta kesimin satın alım gücü-

nün reel olarak gerilediği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan analize konu olan birey-

ler, temel olarak İran’ın orta sınıfını oluş-

turmaktadır. Ücretlerin düşük olmasının 

yukarıda zikredilen ekonomik yönünün 

yanında, sosyoekonomik yönde etkileri 

de bulunmaktadır. Bu bakımdan, araştır-

maya konu olan bireylerin bu denli düşük 

ücretlerden memnun olmadıklarını söyle-

yebiliriz. İ

Tablo 2: Yabancı Dil Bilgisi ve İmalat Sanayisindeki Beyaz Yakalı Ücretleri

 

 Düzey

Dil Seviyesi

Orta İleri

 

Ücret (Tümen)

Mühendis 3.600.000 4.200.000

Orta Düzey Yönetici 5.200.000 6.600.000

Üst Düzey Yönetici 9.900.000 14.500.000

 

Ücret  
(ABD$) (1)

Mühendis 330 395

Orta Düzey Yönetici 475 700

Üst Düzey Yönetici 900 1.320

 

Ücret  
(ABD$) (2)

Mühendis 860 1.000

Orta Düzey Yönetici 1.240 1.835

Üst Düzey Yönetici

Kaynak: İktisat Dünyası

Notlar: 
(1) 1398 yılı serbest piyasa kuru olan 1 ABD $=11.000 tümen dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
(2) Resmî döviz kuru olan 1 ABD $=4.200 tümen dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir 
Abdullahiyan, 15 Mart Salı günü Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüş-
mek üzere Rusya’ya gitti. İki bakan ara-
sında yapılan görüşmede; Kapsamlı Ortak 
Eylem Planı (KOEP, Nükleer Anlaşma) mü-
zakereleri başta olmak üzere ikili ve bölge-
sel meseleler ele alındı. Abdullahiyan, gö-
rüşmede iki ülke ilişkilerinde kaydedilen 
ivmeye değinerek söz konusu iş birliğini 
devam ettirme vurgusu yaptı. Lavrov ise 
iki ülke arasında son yıllarda ticaret hac-
minde büyük artış olduğunu dile getirerek 
iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmek için 
önemli belgelerin hazırlandığını vurgula-
dı. Rusya-Ukrayna Savaşı da iki dışişleri 
bakanı tarafından ele alınan konular ara-
sındaydı. İran’ın savaşı herhangi bir kriz 
veya anlaşmazlığın çözümü olarak gör-
mediğini ve buna karşı olduğunu vurgula-
yan Abdullahiyan, Tahran’ın Rusya’ya tek 
taraflı yaptırım uygulanmasına da karşı 
olduğunu, bu tür eylemlerin uluslararası 
hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. 

Diğer taraftan ziyaretin temel nedeni 
ve görüşmenin en önemli konusu hiç 

şüphesiz ki Viyana görüşmelerinde ya-
şanan son gelişmelerdi. Zira Rusya’nın 
Ukrayna’ya savaş açması ve akabinde Batılı 
ülkelerin Rusya’ya çok boyutlu yaptırım-
lar uygulayacağını söylemesi, Rusya’nın 
müzakereler bağlamında yeni taleplerde 
bulunmasına yol açmıştı. Lavrov, 5 Mart 
Cumartesi günü “Ukrayna’dan dolayı 

garanti taleplerinin ABD tarafından kar-

şılanmayacağı düşünülürken İran’da 

Rusya’ya güvenilmemesi gerektiğini be-

lirten söylemlerin artması, aynı zamanda 

İran’ın son zamanlarda ön plana çıkarma-

ya çalıştığı “Doğu’ya bakış” politikasının 

da eleştirilmesine yol açtı. Dolayısıyla 

Rusya’nın, KOEP müzakerelerini baltala-

mak istediği yönünde eleştiriler artarken 

Abdullahiyan’ın Rusya’ya gitmesi olduk-

ça dikkat çekti. Zira Rusya’nın, ABD’den 

Aydın Güven

HABER ANALİZ 
17.03.2022

Abdullahiyan’ın Rusya Ziyareti 
ve Son Gelişmeler

Abdullahiyan, İran’ın Rusya ile ilişkilerinin geliştirilmesi 
sürecinin, uluslararası gelişmeler ve Viyana’daki 
görüşmelerin sonucundan bağımsız olarak devam 
edeceğini belirtti.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların, İran’ın 

nükleer programına ilişkin KOEP’te belir-

tilen ticaret, ekonomik ve yatırım bağları 

rejimini hiçbir şekilde etkilemeyeceğine 

dair garantilere ihtiyacımız var.” demiş ve 

bu durum, görüşmelere ara verilmesine 

neden olmuştu. Rusya’nın taleplerine yö-

nelik açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri 

Bakanı Antony Blinken ise Rusya’nın ta-

leplerinin alakasız olduğunu vurgulayarak 

Ukrayna’nın işgalinden sonra uygulanan 

yaptırımların “İran Nükleer Anlaşması’yla 

hiçbir ilgisi olmadığını” söyledi. 

Böylesi bir ortamda Viyana görüşmelerine 

ara verilmesi ile sonuçlanan tartışmalar 

gerek diğer katılımcılar arasında gerekse 

İran içerisinde Rusya’ya yönelik eleşti-

rilerin artmasına neden oldu. Rusya’nın 

garanti alamayacağı Beyaz Saray tarafın-

dan açıklanınca İran’ın, Moskova’yı na-

sıl ikna edeceği tartışma konusu oldu. 

Dolayısıyla Abdullahiyan’ın, bu ziyaret 

ile Rusya’yı bir nebze olsun rahatlatmak 

adına yaptırımlara rağmen Rusya ile iş bir-

liğini devam ettireceğini açık bir şekilde 

beyan etmek zorunda kaldığını söylemek 

mümkündür. Abdullahiyan’ın görüşme-

de; “İran’ın Rusya ile ilişkilerinin gelişti-

rilmesi sürecinin, uluslararası gelişmeler 

ve Viyana’daki görüşmelerin sonucundan 

bağımsız olarak devam edeceğini” ifade 

etmesi de bu durumu açıklamaktadır. 

Bu ziyarete, Rusya’nın, Viyana görüşme-

leri kapsamındaki garanti talepleri bağ-

lamında bakıldığında ise Moskova’nın 

bu konuda net bir tutum takınamadığını 
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söylemek mümkündür. Nitekim düzenle-

nen ortak basın toplantısında gazetecile-

rin; “Rusya’nın Viyana’daki görüşmelerde 

İran ile ilişkilerine yönelik ABD’den yazılı 

garantiler talep ettiğine ve söz konusu ta-

leplerin Viyana’daki anlaşmayı engelleyip 

engellemeyeceğine” yönelik sorusunu 

cevaplayan Lavrov, ABD’den bu konuda 

yazılı garanti aldıklarını belirtti. Ancak 

Lavrov’un, ABD’den garanti aldıklarını 

belirtmesi kısa sürede tartışmaları bera-

berinde getirince yapılan açıklamalarda 

durumun yanlış yorumlandığı ileri sürüle-

rek söz konusu garantilerin, İran ve Rusya 

arasındaki nükleer iş birliği ile ilgili oldu-
ğu söylenildi. Ayrıca Abdullahiyan’ın, gö-
rüşmelere ara verilmesinin Rusya’dan de-
ğil ABD’den kaynaklandığını ifade etmesi 
üzerine Lavrov da “Rusya’nın, ABD’nin id-
dialarının aksine Viyana’da anlaşmaya gi-
den yolu tıkamayacağını ve kolektif çaba-
lar çerçevesinde yapıcı yaklaşımını sonuna 
kadar sürdüreceğini” belirtti.

Sonuç olarak Rusya’nın, Ukrayna mesele-
sinden dolayı uğradığı yaptırımları baha-
ne ederek görüşmeleri sabote ettiği düşü-
nülürken Abdullahiyan’ın meseleyi doğru-
dan görüşmek üzere Rusya’ya gitmesi ile 

soruna çözüm aranmaya çalışıldığı söyle-

nebilir. Ancak Abdullahiyan’ın, görüşmede 

Rusya’nın nükleer müzakereler bağlamın-

daki tutumunu olumlu gördüklerini ifade 

etmesine rağmen Rusya’nın görüşmelerin 

yeniden başlaması hâlinde nasıl bir tutum 

takınacağı merak uyandırmaktadır. Öte 

yandan Rusya’ya uygulanan yaptırımla-

rın özellikle doğal gaz alanında İran için 

yeni fırsatlar yaratacağı ve “İran üzerinden 

Batı’nın, Rusya’ya bağımlılığını azaltabile-

ceği” tartışmalarının da Rusya’nın Viyana 

görüşmelerindeki tutumunu etkileyeceği-

ni söylemek mümkündür. İ
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Rusya’nın 24 Şubat’ta gözlemcileri şaşırta-
rak Ukrayna’da kapsamlı bir işgal hareketi-
ne girişmesi, iki ülke arasında son yıllarda 
süregelen ve daha çok sınır bölgesi Donbas 
ile ayrılıkçılar ekseninde şekillenen kriz sa-
vaşa dönüşerek küresel gündemin birinci 
maddesi haline geldi. Savaşın ne kadar sü-
receği, krizin nereye evrileceği gibi sorular 
an itibarıyla henüz yanıt bulmamış olsa da 
bugüne kadar yaşananlar konunun birçok 
açıdan milat kabul edilmesini gerektiriyor. 
Bu gelişmelerin başında ise Ukrayna ulusal 
kimliğinin ve milliyetçiliğinin hiç olmadığı 
kadar güçlenmesi; enerji fiyatlarındaki aşırı 
yükseliş ve gıda güvenliğindeki kırılganlık-
ların artması; Batı ittifakı olarak nitelendi-
rilse de Japonya ve Güney Kore gibi doğulu 
ülkelerin de dahil olduğu ittifakın ciddi bir 
toparlanma sürecine girmesi; Almanya ve 
İsviçre gibi ülkelerin 2. Dünya Savaşı’ndan 
beri titizlikle izledikleri stratejileri bırakarak 
yeni döneme uygun açıklamalar yapmaları; 
Atlantik İttifakı’nın ataletini terk edip Rus 
saldırganlığını kullanarak uluslararası sah-
neye yeniden ve daha güçlü biçimde dönme 
isteği gibi gelişmeler yer alıyor.

İran’daki Rus etkisi

1979 devriminden beri özelikle de Sovyetler 

Birliği’nin çöktüğü 1991’den bu yana Rusya ile 

yakın ilişkiler geliştiren, Arap Baharı devrim-

lerinin Suriye’ye ulaşmasından sonra tarih-

sel hafızasındaki tüm olumsuz çağrışımlara 

rağmen askeri üslerini Rus savaş uçaklarına 

Şemhani’nin “Bazı ülkelerin olumsuz açıkla-

maları anlaşılabilir. Kendi ulusal çıkarlarını 

korumaya çalışıyorlar” mealindeki ifadesi ise 

güvenlik bürokrasisinin Rusya ile ne kadar 

yakın olduğunu bir kez daha gözler önüne 

serdi. Fransa Rusya’nın bu tavrını “nükleer 

görüşmeleri rehin alma girişimi” şeklinde 

nitelendirirken, imza arifesindeki anlaşma 

tekrar donduruldu ve taraflar “istişareler 

için” başkentlerine döndüler.

İran lideri Hamaney’in de “Rusya” ve “işgal” 

kelimelerini kullanmadan yaptığı değer-

lendirme, İran devletinin aslında doğrudan 

kendisini ilgilendirmeyen bu krizde taraf 

olduğunu düşündürüyor. Devletin hassas 

kurumlarındaki Rusya etkisi, İran’ın Viyana 

görüşmelerinden kapsamlı ve uzun vadeli 

beklenti içinde olmaması ve yakın gelecekte-

ki potansiyel krizlerde Rus desteğine ihtiyaç 

duyulacak olması Tahran’ın bu siyasetinde 

etkili olmuşa benziyor.

Dr. Hakkı Uygur

GÖRÜŞ 
18.03.2022

Ukrayna ile Viyana Arasında İran

Birçok uzman savaş nedeniyle riske giren Rus 
kaynaklarına alternatif olarak İran doğal gazını 
vurgulasa da böyle bir durum gerçekçi değil.

Bu yazı ilk olarak 17.03.2022 tarihinde Anadolu 
Ajansı’nda yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ukrayna-ile-
viyana-arasinda-iran/2537950

açacak kadar Moskova ile sıcak ilişkiler içi-
ne giren Tahran yönetimi krize hazırlıksız 
yakalanan ülkeler arasında. Son bir yıldır 
dikkatini Viyana’dan çıkacak yeni nükleer 
anlaşmaya teksif eden İran, anlaşmanın imza 
arifesinde basın üzerinden haberdar olduğu 
yeni Rus şartı ile şaşkınlığa uğradı. Dışişleri 
Bakanı Sergey Lavrov, ardı ardına yaptırım-
lara uğrayan ülkesinin İran ile ticaretinin ke-
sintiye uğramaması için Viyana Anlaşması 
kapsamında garanti alınması gerektiğini 
ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığının tepkisini çeken 
bu açıklama karşısında Bakanlık Sözcüsü 
Rusya’nın taleplerini resmi kanallardan 
ulaştırmasını beklediklerini; Bakan Emir 
Abdullahiyan da hiçbir dış faktörün müza-
kereleri engellemesine izin vermeyeceklerini 
söyledi. Ertesi gün MGK Genel Sekreteri Ali 

“Doğuya Bakış” öncelikli

Tahran’ın neden Moskova’ya bu denli yakın 

durduğu hususundaki gerekçelere biraz daha 

yakından bakmakta fayda var. Öncelikle 

Reisi hükümeti kendisinden önceki birçok 

seçilmiş kanat temsilcisinden farklı olarak 

“Doğuya Bakış” politikalarını önceliyor. İran 

devletinin farklı katmanlarında her zaman 

güçlü olan bu anlayışı temsil eden grup son 

cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ülkede rakip-

siz konum elde etmiş durumda. Bu anlayışa 

göre İslam Cumhuriyeti mevcut niteliklerini 

koruduğu müddetçe Batı ile anlamlı uzun 

vadeli bir uzlaşma mümkün değil; Obama 

dönemindeki Nükleer Anlaşma da bunun en 

belirgin göstergesi.

Bu kesimlere göre, mevcut konjonktür ve 

özellikle enerji piyasalarındaki fırsat İran için 
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önemli bir mali kazanca yol açabilir. Ancak 
Rusya ile yakın ilişkiler, özellikle Rusya’nın 
bu kadar sıkıştırılmış olduğu bir ortamda 
çok daha değerli. Ayrıca Biden yönetiminin 
göz yummasının da etkisiyle İran’ın resmi 
olmayan petrol satışı ciddi boyutlara ulaştı. 
Halihazırda elde edilen gelir bile son birkaç 
yıldır ağır yaptırımlar altında bunalan yöneti-
me yeterli can suyunu sağlıyor. Dolayısıyla bu 
ortamda Rusya’yı karşısına alarak bir Nükleer 
Anlaşma imzalamak İran için öncelik değil. 
Reisi hükümeti bu çerçevede Ruhani’nin yap-
tığı “yanlışı” tekrarlamamak için “Doğu’ya 
rağmen” Batı ile büyük bir anlaşma yapma-
ya karşı çıkıyor. Hatırlanacak olursa Ruhani 
2015 yılındaki anlaşmadan sonra Batılı şirket-
leri büyük projelere davet etmiş, bu durum 
Rusya ve Çin’in büyük tepkisini çekmişti.

Erbil saldırısı neden önemli?

Doğrudan İran toprakları üzerinden ger-
çekleştirilen son Erbil füze saldırısı, Suudi 
Arabistan ve BAE’ye yönelik saldırılarla bazı 
benzerlikler ve farklılıklar gösteriyor. İran’ın 
tehdit hissettiği ya da sesli bir mesaj vermek 
istemesi durumunda kullandığı araçların dik-
kat çekici askeri enstrümanlar olması benzer 

nokta. Farklılık gösteren husus ise Kasım 

Süleymani’nin intikamı gerekçesiyle düzenle-

nen Aynul Esed saldırısından sonra ilk kez bir 

komşu ülkeye doğrudan İran topraklarından 

balistik füze fırlatılmasıdır. Dolayısıyla İran 

yönetiminin burada farklı bir mesaj vermek 

istediği açık. Buna göre, hedef alınan bölge-

nin gerçekten de İran’ın ulusal güvenliğine 

ciddi bir tehdit oluşturduğu düşünülebilir. 

İranlı yetkililer geçen ay Kirmanşah’taki bir 

tesise yapılan SİHA saldırısının IKBY’den or-

ganize edildiğini ileri sürüyorlar. Dolayısıyla 

bu saldırı İranlıların “hangi ülkeden toprak-

larımıza saldırı düzenlenirse ona cevap vere-

ceğiz” söylemiyle uyuşuyor.

Tahran yönetimi bu dikkat çekici saldırısıy-

la Irak içindeki hükümet kurma çabaların-

dan duyduğu memnuniyetsizliği ve Irak’ın 

bazı komşularıyla geliştirmeye başladığı 

stratejik iş birliklerinden rahatsızlığını da 

ortaya koymuş olabilir. Son saldırı, Viyana 

Anlaşması’ndan sonra bölgesel dengelerde 

değişiklikler olacağı yönündeki analizlerle de 

uyuşuyor. Buna göre; yeni nükleer anlaşmayla 

özellikle enerji kaynakları üzerinden küresel 

güçlerle asgari de olsa uzlaşacak olan Tahran, 

bölgesel agresif politikalarını sürdürecek, 

özellikle Yemen eksenli askeri faaliyetlerini 

Basra Körfezi ve Akdeniz ekseninde daha 

farklı boyutlara taşıyacaktır. İran basınında 

son saldırının Türkiye ile de ilişkilendirilmesi 

Tahran’ın yeni dönemde Ankara’nın dengele-

yici rolünün farkında olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, birçok uzman savaş nedeniyle 

riske giren Rus kaynaklarına alternatif ola-

rak İran doğal gazını vurgulasa da böyle bir 

durum yukarıda özetlenen politik etkenler 

nedeniyle gerçekçi değil. İran’ın Rusya ile 

yakınlığı Tahran’ın Moskova’ya rağmen her-

hangi bir adım atmasını olanaksız hale ge-

tirmiştir. Diğer yandan İran’ın yetersiz doğal 

gaz üretimini artırmak için on milyarlarca 

dolarlık altyapı yatırımına ve teknoloji trans-

ferine ihtiyaç duyduğu da biliniyor. İran’daki 

mevcut yönetim işbaşında iken Batılı enerji 

şirketlerinin İran’a uzun vadeli yatırım yap-

masını beklemek pek olası değil. Dolayısıyla 

İran büyük olasılıkla -son 42 yıldır davrandığı 

gibi- ideolojik tavırlarını ekonomik çıkarları-

na önceleyecek ve enerji piyasalarındaki Rus 

boşluğunu doldurmak için kapsamlı adımlar 

atmaktan kaçınacaktır. İ
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek amacıyla 24 

Şubat’ta başlattığı saldırı, İran’da siyaset ve 

medyanın yanı sıra düşünce kuruluşlarında da 

kapsamlı bir şekilde yankı bulmuştur. İran’ın 

uluslararası alanda ve özellikle Orta Doğu’da 

Rusya ile geliştirdiği ikili ilişkiler, bu ülkedeki 

resmî kurum ve kişilerin Moskova’nın işgal 

girişimine destek mahiyetinde açıklamalarda 

bulunmasına sebep olmuştur. Batılı bazı ül-

keleri ve NATO’yu İran için bir tehdit olarak 

gören Tahran yönetimi, Rusya’ya karşı cephe 

alan söz konusu ülkeleri, Rusya-Ukrayna 

Savaşı’nın müsebbibi olarak görmektedir. 

Çeşitli düşünce kuruluşlarında çıkan yazılarda 

ise konuya daha geniş bir perspektiften ba-

kılmış ve Tahran yönetiminin aksine Rusya’yı 

suçlayanlar da olmuştur. Bu kapsamda önde 

gelen düşünce kuruluşlarında Rusya-Ukrayna 

Savaşı ile ilgili çıkan yazı ve analizler genel 

olarak üç başlık altında toplanabilir: Rusya’yı 

işgale iten sebepler ve sonuçlarını irdeleyen-

ler, bu savaşın uluslararası sisteme etkisine 

odaklananlar, Rusya’ya yönelik yaptırımları 

ve İran’ın önündeki fırsatları önemseyenler. 

Rusya’yı İşgale İten Sebepler 
ve Sonuçları

24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin’in, “Ukrayna’nın askerden ve Nazizm’den 

arındırılması” amacıyla başlattığı savaş, tüm 

dünyanın gündemine oturmuştur. İran dü-

şünce kuruluşlarında bu savaşla ilgili çok 

sayıda makale ve analiz yayımlanmıştır. Ali 

Kuli Cokar, Uluslararası Barış Çalışmaları 

Merkezinde yayımlanan “Rusya-Ukrayna 

Savaşı’nın Uluslararası Sistem Üzerindeki 

Olası Sonuçlarının Araştırılması” başlıklı ya-

zısında, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının 

amaçlarını, nedenlerini ve uluslararası sistem 

üzerindeki olası sonuçlarını açıklamak için bu 

savaşın farklı perspektiflerden analiz edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Cokar’a göre Moskova, 

NATO ve Avrupa ülkelerine defalarca eski 

Sovyet ülkelerinin Batı menşeli askerî ve siyasi 

ittifakların içine dâhil edilmemesi gerektiği 

uyarısında bulunarak sınırlarında NATO’nun 

olmasını istemediğini her fırsatta belirtmiştir. 

Buna rağmen NATO ve Avrupa Birliği (AB) eski 

Sovyet ülkelerine destek vermiş hatta Rus yan-

lısı hükûmetlere karşı “renkli devrimler” yap-

tırarak Batı yanlısı iktidarların başa gelmesini 

sağlamıştır. Yazara göre Batı, Rusya’yı Ukrayna 

Savaşı’na çekerek yıpratmak istemektedir ve 

Ukrayna’yı da Suriyeleştirme amacındadır. 

Böylece Batı, Rusya’ya karşı hem yaptırımlar 

uygulayacak hem de bu ülke, uluslararası 

kamuoyu nezdinde izole edilerek ülkenin her 

yönüyle zayıflamasını sağlayacaktır. 

Masume Muhammedi’nin Uluslararası Barış 

Çalışmaları Merkezinde yayımlanan “Ukrayna 

Krizinin Orta Doğu’ya Etkisi” başlıklı yazısına 

göre Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi tama-

men mecburi bir durumdur ve bu da Batı’nın 

yanlış politikasının bir sonucudur. Rusya’nın 

girişimi de bu mücbir duruma karşı koymaktan 

başka bir şey değildir. Batılı politikacılar doğru 

ve bilinçli adımlar atarak bu savaşı önleyebilir-

lerdi. Bu adımlardan en önemlisi Ukrayna’nın 

NATO’ya üye olmayacağını garanti etmekti. 

Ancak ABD, Rusya’ya garanti vermeyerek 

Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkmasını 

sağladı. ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya neden 

böyle bir garanti vermediği çok açık çünkü 

ABD, Rusya’ya ve halkına yaptırım uygulayarak 

Rusya’yı zayıf düşürme niyetindedir. 

Cavid Kurbanoğlu’nun İran Diplomasi si-

tesinde yayımlanan “Kaybeden At Üzerine 

Ahmad Jawid Türkoğlu

GÖRÜŞ 
21.03.2022

İran’daki  
Düşünce Kuruluşlarının  
Rusya-Ukrayna Savaşı’na Bakışı
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Bahse Girmeyelim” başlıklı yazısında, ABD-
Rusya makro rekabet stratejisinde, bu savaşın 
Putin’in stratejik hatası olduğunu ve Beyaz 
Saray’ın, Rusya’yı ve Putin’i dizginlemek için 
önemli bir fırsat yakaladığını belirtmiştir. 

Ali İhvan’ın İran ve Avrasya Araştırmalar 
Enstitüsünde yayımlanan “Rus-Ukrayna 
İhtilafının Tarihî ve Kültürel Kökleri” başlıklı 
yazısında Rusya’nın başlattığı savaşın Ukrayna 
halkını birleştireceğini ve bu birleşmenin de ül-
kenin Batılılaşmasını sağlayacağını belirterek, 
“Rusya’nın Ukrayna’daki askerî müdahalesi 
başarılı olsa bile, Putin’in önündeki en büyük 
sorun Ukrayna halkını kazanmak olacaktır.” 
ifadelerini kullanmıştır. 

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 
Uluslararası Sisteme Etkisi

Ali Kuli Cokar yazısında, Rusya-Ukrayna 
Savaşı’nın sona ermesinden sonra uluslararası 
ilişkiler için iki olası senaryo öne sürmekte-
dir. İlki, savaşta galip gelen zayıf bir Rusya 
senaryosu; bu senaryoya göre hem savaşın 
getirdiği maliyet hem de Batı tarafından 
gerçekleşecek yaptırımlar dünya ticaretine 
entegre olan Rusya’ya ciddi ekonomik zarar 
verecektir. Ayrıca bağımsız bir ülkeyi işgale 
kalkışmasından dolayı uluslararası alanda 
siyasi ve diplomatik izolasyona uğratılacaktır. 
Bu senaryoda galip bir Rusya, aslında mağlup 
olmuş olacak ve bu da uluslararası sistemde 
Rusya’nın yerini sarsacaktır. İkincisi, bu sa-
vaşta galip gelen ve sonuçlarını iyi yöneten bir 
Rusya senaryosu; Rusya hem savaşı kazanıp 
hem iyi yönetebilirse bu sonuç, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan bu yana dünyada meydana gelen 
en önemli gelişmelerden biri olabilir. Çünkü bu 
zafer, uluslararası sistemi ve yöneten aktörleri 
temelden değiştirebilir. Böyle bir sonuç, Batı 
hegemonyasını ciddi bir şekilde sarsabilir.

Ebulfazl Bazergan’ın Orta Doğu Bilimsel 
Araştırma ve Stratejik İncelemeler Merkezinde 
yayımlanan “Ukrayna Krizinin Tahran’a 
Sağladığı Fırsatlar” başlıklı yazısında yazar, 
“Ukrayna krizi bize uluslararası bir düzene 
geçişin bittiğini ve yeni bir düzene girdiği-
mizi yani son on yıldır bocalayan tek kutuplu 
Amerikan düzeninin artık nesnel bir gerçeklik 
olmadığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı. 

Yazar ABD, Çin ve Rusya arasında denge-
siz bir üçlü düzene girildiğini ve Rusya’nın 
kendi çıkarlarını güvence altına almak için 
Ukrayna’ya müdahalede bulunmaya çalıştığını 
ve bu duruma ABD’nin karşılık veremediği 
bir sürece girildiğinin altını çizmiştir. Ayrıca 
yakında Tayvan’da Çin ve ABD arasında, hatta 
daha büyük ölçekte görülmesi çok muhtemel 
bir güç mücadelesine de şahit olunacağını 
belirterek, tüm bunların, sadece üç kutuplu 
bir düzene girilmediğinin, aynı zamanda yeni 
bir Soğuk Savaş dönemine girildiğinin de 
göstergesi olduğunu ifade etmiştir. 

Sina Emadi’nin İran Diplomasi sitesinde yayın-
lanan “Ukrayna Krizi ve Uluslararası Düzenin 
Geleceği” başlıklı yazsında, Ukrayna krizindeki 
önemli noktanın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 
işgal girişimini sadece mevcut uluslararası 
düzenin ihlali olmadığını, daha da önemli-
si Batı’nın bu ülkeye ve genel olarak Doğu 
Avrupa’ya empoze etmeye çalıştığı kimliğe 
meydan okuma olduğunun altını çizmekte-
dir. Emadi’ye göre Rusya, şu anda başka bir 
tarafsız ülkeye saldırmış olsaydı, buna yalnızca 
uluslararası düzenin kuralının ihlali olarak 
tepki gösterilirdi ve Batı kimliğine meydan 
okuma olarak yorumlanmazdı. Yazara göre 
Batı’nın bu kadar gürültü yapmasının sebebi 
uluslararası düzenin ihlalinden değil, aksine 
bu savaşın, Batı kimliğine karşı bir meydan 
okuma olmasından kaynaklanmaktadır. 

Rusya’ya Yönelik Yaptırımlar 
ve İran’ın Önündeki Fırsatlar

İran ve Avrasya Araştırmaları Enstitüsünün 
Hasan Bihiştipur ile yaptığı söyleşide 
Bihiştipur; Rusya ekonomisi uluslararası eko-
nomiye entegre ve uluslararası ekonomiye 
entegre olmayan İran’ın aksine Rusya, Dünya 
Ticaret Örgütüne katıldığından beri büyük 
güç kazanmıştır dolayısıyla yaptırımların 
ülke üzerinde büyük etkisi olacaktır. Ayrıca 
Rusya, en büyük kozu olan enerji alanında da 

yaptırımlarla karşı karşıya kalırsa bu durum 
Rusya ekonomisini felç edecektir. Masume 
Muhammedi’ye göre Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 
etkileyeceği en önemli konu enerji olacaktır. 
Rusya tamamen Batı yaptırımları altında ka-
lırsa enerji ekonomisinin %60’ını kaybedecek; 
Katar, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler 
Avrupa pazarında petrol ve gaz konusunda 
Rusya’nın yerini alabilecektir.

İran Sanayi, Ticaret ve Tarım Odası Araştırma 
Merkezi tarafından yayımlanan “Ukrayna 
Krizinin İran Ekonomisi İçin Fırsatları ve 
Tehditleri” başlıklı rapora göre İran’ın, dünya 
pazarındaki petrol arzını artırma potansiyeli 
göz önüne alındığında, İran kesinlikle Rus 
petrolüne ana alternatif lerden biri olarak 
kabul edilebilir. İran ve Rusya’nın ekonomik 
yapısındaki benzerlikler nedeniyle İran ih-
racatı, AB pazarındaki Rus yaptırımlarının 
yerini alacak büyük bir potansiyele sahiptir. 
Diğer taraftan Avrupa’nın Rusya’ya uygula-
dığı yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarı AB 
mallarından yoksun kalacaktır. Bu da İran’ın, 
Rusya pazarında daha aktif bir rol oynaması 
için iyi bir fırsattır. 

Sonuç itibarıyla müesses nizama yakın düşün-
ce kuruluşları konuyu güvenlik zaviyesinden 
değerlendirmekte ve savaşın, NATO tarafından 
kışkırtıldığını ve Rusya’nın bu savaşa itildi-
ğinin altını çizmektedir. Diğer bir kesim ise 
Rusya’nın savaşı başlatarak büyük bir hata 
yaptığını ve ambargolar nedeniyle zor duruma 
düşeceğini ve İran’ın “kaybeden tarafta yer 
almaması gerektiğini” savunmaktadır. Öteki 
kesim de İran’ın önüne gelen bu fırsatı kendi 
çıkarları açısından değerlendirmesi gerektiğini 
belirtmektedir. Söz konusu düşünce kuruluş-
larının analizlerine genel olarak bakıldığında 
İran’da artık düşünce tekelinin reelpolitike 
indirgendiği ve sorunların tarihsel, psikolojik 
ve ideolojik boyutlarına dönük yorumların geri 
planda kaldığı görülmektedir. İ

İran’daki düşünce kuruluşlarında çıkan analizlerin, 
Rusya-Ukrayna arasındaki sorunları; tarihsel, psikolojik 
ve ideolojik boyutlarıyla değil, genel olarak reelpolitik 
boyutuyla ele aldığı görülmektedir.
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Medya kaynakları, 16 Mart Çarşamba günü 

İran’da tutuklu bulunan Birleşik Krallık 

ve İran çifte vatandaşları Nazenin Zagari-

Ratcliffe ve Enuşe Aşuri’nin serbest bıra-

kıldığını aktardı. Zagari-Ratcliffe ve Aşuri, 

tahsis edilen özel bir uçakla önce Umman’a 

ve ardından Londra’ya ulaşırken tutuklu 

bulunan üçüncü bir çifte vatandaş Murad 

Tahbaz’ın da adli kontrol şartıyla cezaevin-

den salındığı aktarılan bilgiler arasında yer 

aldı.

Bu gelişmeye paralel olarak Birleşik Krallık 

Dışişleri Bakanı Liz Truss aynı gün yaptı-

ğı bir açıklamada, İngiltere’nin İran’a olan 

400 milyon sterlin borcunun ödenmesiyle 

ilgili ihtilafın Umman’ın aracılığında çözül-

düğünü ve borcun tamamının ödendiğini 

belirtti.

Serbest Bırakılanlar Kimdir?

BBC World Service Trust ve Thomson 

Reuters Foundation’da proje koordinatörü 

gibi görevlerde bulunan Nazenin Zagari-

Ratcliffe, ailesini ziyaret için gittiği İran’dan 

dönerken 3 Nisan 2016 tarihinde Tahran 

Havaalanında Devrim Muhafızları Ordusu 
(DMO) istihbaratı tarafından İran’da rejim 
değişikliği amaçlı yabancı sosyal medya ve 
siber saldırı projelerinde yer almak suçla-
masıyla göz altına alınarak yargılandı ve 
Ocak 2017’de 5 yıl hapse mahkûm edildi. 

Bir iş insanı olan Enuşe Aşuri ise Ağustos 
2017’de ailesini ziyaret için ülkede bulun-
duğu sırada tutuklandı. İran yargısı iki yıl 

milyar dolar ödeme yapmıştı. Ancak 1979’da 

gerçekleşen İslam Devrimi’nin ardından 

teslim alınan yaklaşık 150 tank dışında ge-

riye kalan tankların teslimatı yapılmamıştı. 

Bu durum, İran ve Birleşik Krallık arasında 

yıllarca süren siyasi ve hukuki bir soruna 

dönüşmüştür. 1996, 1999 ve en son 2001’de 

Uluslararası Tahkim Mahkemesinden çıkan 

kararlar, İran’ın lehine olmasına rağmen 

Birleşik Krallık, yaptırımlar gibi çeşitli ne-

denleri bahane ederek İran’a olan borcunu 

ödemeyi ertelemiştir.

Hamid İbrahimi

HABER ANALİZ 
21.03.2022

Tahran ve Londra Arasında  
Para ve Tutuklu Değiş Tokuşu

Birleşik Krallık’ın uzun süre İran’ın taleplerine karşı 
direnmesine rağmen sonunda takasa rıza göstermesi, 
büyük olasılıkla Viyana görüşmeleriyle alakalıdır.

sonra Aşuri’yi “MOSSAD için casusluk” ve 

“gayrimeşru servet elde etme” suçlamalarıy-

la toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İran, İngiltere ve ABD vatandaşı olan Murad 

Tahbaz da bir iş insanıdır. Ayrıca bir çevre 

aktivisti olarak Persian Wildlife Heritage 

Foundation’ın (PWHF) kurucularındandır. 

Ocak 2018’de İranlı yetkililer, Tahbaz ile bir-

likte PWHF’ye bağlı sekiz kişiyi tutukladı. 

Kasım 2019’da İran yargısı Tahbaz’ı “hasım 

devlet olan ABD’yle temas kurmak”tan do-

layı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

1970’lerden Kalan Hesap

İran 1971’de, Şah Muhammed Rıza Pehlevi 

Dönemi’nde Birleşik Krallık’a 1.500 adet 

Chieftain tankı siparişi vermiş ve yaklaşık 1 

Gelişmeler Ne Anlama 
Geliyor?

Her ne kadar resmî makamlar tutukluların 

serbest bırakılması ve İran’a ödenen borç 

arasında bir ilişki bulunmadığını ifade etse 

de her iki gelişmenin seyri, zamanlaması ve 

Umman’ın da ara bulucu rolü dikkate alın-

dığında bunun bir takas olduğuna dair orta-

da bir şüphe kalmamaktadır. Nitekim daha 

önceki örneklerde de İran, Jason Rezaian 

başta olmak üzere bazı tutukluları ABD ile 

yaptığı anlaşma çerçevesinde serbest bı-

rakarak ABD’de cezaevinde bulunan bazı 

kendi vatandaşlarının iadesini sağlamış 

aynı zamanda el konulan paralarını geri 

almıştı. Burada şunun altını çizmeliyiz ki 

İran’ın özellikle Batılı devletlerle uyguladığı 
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bu takas yöntemi, Tahran’ın dış politikada 

sorunların çözümünde giderek çokça baş-

vurduğu bir yöntem hâline gelmiştir. Takas 

yöntemiyle İran, taleplerinin yerine getiril-

mesinde zaman zaman başarıya ulaşsa da 

bu yöntem İran’ın, uluslararası kamuoyu 

nezdinde yabancı veya çifte vatandaşları 

“olağan şüpheliler” olarak güvenlik suçla-

malarında kolay hedef şeklinde tercih eden 

ve diğer devletlerle yaşadığı sorunları çöz-

mek için onları “rehine” olarak kullanan 

bir devlet olarak algılanmasının önünü aç-

maktadır ki bu da ülkenin prestij ve itibarı-

nı zedelemektedir. Buna ilaveten bu durum, 

başta yabancı sermaye olmak üzere turizm 

ve diğer uluslararası ekonomik imkân ve 

fırsatların da İran’dan uzaklaşmasını bera-

berinde getirmektedir.

Tüm bunlara rağmen son gelişmeler özelin-

de değerlendirecek olursak tutuklu bulu-

nan kişilerin serbest bırakılmasıyla İran bir 

yandan Birleşik Krallık’la yaşadığı önemli 

ihtilaflı konulardan birini çözmüştür diye-

biliriz. Diğer yandan İran’ın, Uluslararası Af 

Örgütü ve benzeri uluslararası kuruluşların 

suçlamalarından dolayı gelen baskılardan 

bir nebze kurtulmayı başardığını da not et-

mek gerekir. Buna ilaveten uzun zamandır 

Birleşik Krallık’tan talep edilen borcun geri 

alınması, ülkenin içinde bulunduğu mevcut 

zor ekonomik şartlarda İran için önemli bir 

kazanım sayılabilir. Bu gelişmelerle iki ülke 

arasındaki ilişkilerde gerginliklere neden 

olan iki sorun, Birleşik Krallık’ın geri adım 

atmasıyla birlikte çözüme kavuşmuştur. Bu 

noktada Birleşik Krallık’ın uzun süre İran’ın 

taleplerine karşı direnmesine rağmen so-

nunda bu takasa rıza göstermesinin büyük 

olasılıkla Viyana görüşmeleriyle bağlantılı 

olduğunun altını çizmeliyiz. Başka bir de-

yişle bu gelişmeler, söz konusu görüşmeler 

çerçevesinde Batı cephesinin İran’a verdi-

ği bir taviz olarak değerlendirilmelidir. Bu 

nedenle belli bir süredir devam eden gö-

rüşmelerin yakın zamanda yeni bir nükleer 

anlaşmayla sonuçlanması ihtimalinin daha 

da kuvvetlendiği ileri sürülebilir. İ
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18 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 
seçilen ve 5 Ağustos’ta görevine başlayan 
İbrahim Reisi’nin ilk 100 günü 4 Aralık 
2021’de dolmuştu. Reisi, 200 gününü ise 
mart ayında tamamladı. Hükûmetlerin 100-
200 gün gibi söylemleri, popüler bir seçim 
rüzgârıyla görevi devralan başkanların halk 
tarafından notlarının verildiği “balayı döne-
mini” temsil eden bir sürece işaret etmek-
tedir. Reisi hükûmeti için ise İran’ın, orta 
ve uzun vadede ülke politikalarının izleğini 
sunması bakımından önem taşımaktadır. 
200 gününü geride bırakan hükûmetin bu 
dönemdeki 40 eylemi, 1401 yılının ilk günü 
olan 1 Ferverdin’de (21 Mart) Hükûmet 
Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi’nin #dü-
rüst_yönetim hashtagı ile attığı tweet ara-
cılığıyla duyurulmuştur. Cehromi, söz ko-
nusu tweetini “Gelecek Aydınlıktır.” notu ile 
paylaşmıştır.

Reisi; temel olarak ekonomide iyileşme, 
adil yönetim, kamu yönetiminde yolsuz-
lukla mücadele ile şeffaflık ve dış politi-
kada ise Nükleer Anlaşma ile sınırlandı-
rılmayan siyaset söylemleriyle iktidara 
gelmiştir. Devrim Rehberi Ali Hamenei 

ve muhafazakâr kesimlerin desteğini alan 

Cumhurbaşkanı, genç ve teknokrat isimler-

den oluşan bir kabine oluşturmayı hedef-

lemiştir. Kabinede yer bulan çoğu isim eski 

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad 

Dönemi’nde görev alan bakanlardan te-

şekkül etse de Reisi yönetiminin bileşen-

lerini oluşturan iktidar seçkinleri, DMO 

projeleri ve şeffaflık ilkesine atıfta bulunan 

uygulamaların öne çıkarıldığı görülmekte-

dir. İç politikada öne çıkan eylemleri şöyle 

değerlendirmek mümkündür:

Halk-hükûmet arasında açılan mesafeyi 

kapatmak ve halkın sorunlarıyla yakından 

ilgilenip “halkın cumhurbaşkanı” olmak 

adına Reisi, mahrum bölgelere ziyaretler 

düzenlemiştir. Bu doğrultuda Huzistan, 

Sistan ve Beluçistan, Güney Horasan, İlam, 

Kohgiluyi Buyer Ahmed, Buşehr, Fars, 

Esin Erginbaş

GÖRÜŞ 
25.03.2022

Reisi Hükûmeti  
İlk 200 Gününü Doldurdu

Reisi hükûmeti, İran’ın orta ve uzun vadede ülke 
politikalarının izleğini sunması bakımından önem 
atfedilen 200 günü geride bıraktı.

ve müesses nizamın ideolojisi doğrultu-
sunda devlet adamı yetiştiren İmam Sadık 
Üniversitesi mezunları arasından seçilmiş-
tir. Reisi, hükûmeti oluşturduğu bu yöne-
tim kadrosuyla başta ekonomi olmak üzere 
birçok alanda krizlerle karşı karşıya gelen 
İran’ı, bu kriz sarmalından kurtarmayı he-
deflemiştir. Bu doğrultuda, iktidarının 200 
günlük eylemlerini de paylaşarak toplumda 
başarılı ve dürüst iktidar izlenimi yaratmaya 
çalışmıştır.

Hükûmetin ilk 200 günlük eylem listesinde 
sıralanan 40 eylem, farklı başlıklar altın-
da değerlendirmeye tabi tutulabilir. Fakat 
özellikle iç politikada öne çıkan eylemlere 
bakıldığında Reisi’nin il gezileri, sosyal dev-
let anlayışı doğrultusunda refah harcamala-
rına verilen önem, aşılama oranlarındaki ar-
tış, sahillerin halka açılması, konut yapımı 

Erdebil, Andika, Simnan, Zencan, Luristan, 

Yezd, Kum, Meşhed, Hürmüzgan, Ciruft, 

Gilan, Gülistan, Mazenderan, Hürremşehr 

ve Abadan ziyaret ettiği il ve ilçeler arasında 

yer almıştır. Reisi’nin özellikle bu bölgelere 

düzenlediği ziyaretlerle erozyona uğrayan 

toplumsal güveni kazanan, yerel halkın so-

runlarını paylaşan ve vatandaşın eğilimini 

önemseyen bir iktidar izlenimi verme ama-

cı taşıdığını belirtmek mümkündür. Ayrıca 

halkın refahını artıracak düzenlemeler ara-

cılığıyla da toplumsal memnuniyetsizliğin 

önüne geçmeye çalışılmıştır. Ahmedinejad 

Dönemi icraatlarından olan adalet hisse 

kârlarının 3 kat artırılması ve yıl bitmeden 

bir defada ödenmesi, Yardım Komitesi kap-

samındaki kişiler için ücretsiz su, elektrik 

ve gaz dağıtımı ve bir önceki yıla kıyasla 

1.250’den fazla köye yüksek hızlı internet 
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hizmeti, posta ve internet hizmetleri gelir-

lerindeki devlet payının artırılmaması ve 

10.000 köye su temini projesi bunlara örnek 

olarak sunulabilir. Bu hizmetlerin yanı sıra 

bir ayağı ekonomi, diğer ayağı ise toplum-

sal istikrarı hedefleyen “Bir Pilot Uygulama 

Olarak Besic’in Tahran’da Yoksullukla 

Mücadele Planı” da listede yer almasa da bu 

uygulamalara önemli bir örnek oluşturur.

Aşılama oranlarının bir önceki hükûmet 

dönemine göre artışı, Reisi yönetiminin 

kamuoyunda gündemde tuttuğu önem-

li diğer bir konudur. Bu konu, ilk 100 gün 

icraatlarında da kriz yönetimi açısından en 

öne çıkan başlıklardan biri olmuştur. 200 

günde ise 160 milyona yakın aşının ithal 

edildiği, 60 milyondan fazla yerli aşı üre-

tildiği ve 146 milyon doz aşılama yapıldığı 

belirtilmektedir.

Bir diğer önemli husus sahillerin halkın 

kullanımına açılması yönünde yapılan ça-

lışmalardır. Sahillerdeki kaçak yapıların 

yıkılması, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

olan dinlenme tesislerine uyarılarda bulu-

nulması ve sahillerin temizlenmesi, halkın 

sahillere erişiminin kolaylaştırılması adına 

yapılan faaliyetler arasındadır. Yargı Erki 

Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’nin de 

17 Ocak’ta bu konuya işaret etmesi üzerine 

Cumhurbaşkanı Reisi’nin talimatıyla hare-

kete geçilmiştir. Sahillerin halka açılması, 

aşılamadan sonra hükûmetin en büyük ba-

şarılarından biri olarak addedilmektedir.

Hükûmetin konut sorununu çözmek için en 

önde gelen vaatlerinden biri, yıllık bir mil-

yon konut yapımı olmuştur. İnşaat sektörü 

aracılığıyla ekonomide kısa vadede bir hare-

ketlilik meydana getirerek ekonomide kıs-

mi bir rahatlamayı amaçlayan hükûmetin 

icraatları arasında “Ulusal Konut Hareketi” 

adı verilen bir plan yer almaktadır. Bu doğ-

rultuda halkın doğru bilgilendirilmesi ama-

cıyla mart ayının başlarında Yol ve Şehircilik 

Bakanlığı İletişim ve Bilgi Merkezi tarafın-

dan “medya karargâhı” kurulmuştur. Konut 

talebinde bulunan 5 milyondan fazla kişinin 

sisteme kayıt yaptırdığı ve 864.000 konutun 

inşasına başlandığı bilinmektedir.

“Meclis ile güçlü iletişim” söylemi özellik-
le Hasan Ruhani hükûmetinin son yılında 
meydana gelen Meclis-hükûmet arasın-
daki sorunlardan sonra yeni hükûmetle 
önem kazanmıştır. Zira Meclis-hükûmet 
ayrılığı, hükûmet destekçilerinin hoşuna 
gitmeyecek bir durum olacaktır. Fakat Reisi 
hükûmeti daha bir yılını doldurmadan 
dahi bakanlar ile milletvekilleri arasında 
anlaşmazlıkların vuku bulduğu görülmek-
tedir. Örneğin 15 Mart’ta, Sanayi, Maden ve 
Ticaret Bakanı Rıza Fatımi Emin hakkında 
otomotiv sektöründeki sorunlar ve fiyat-
lardaki artış nedeniyle Meclis Başkanlık 
Divanına gensoru önergesinin verildiği 
duyurulmuştur.

Şeffaf yönetim anlayışı, Reisi yönetiminin 
yolsuzlukla mücadele vaatlerinin temel 
ilkesini oluşturmaktadır. 200 günlük icra-
atlar arasında bu ilke, çalışanların maaş ve 
yan hakları ile sosyal yardımların bilgile-
rinin kaydedildiği “Pakna” sistemine kayıt 
zorunluluğu üzerinden örneklendirilmiş-
tir. Fakat bu düzenlemeden milletvekilleri 
muaf tutulmuştur. Bu durum, kimi basın 
organlarında “Meclisin şeffaflık karşıtı ey-
lemi” olarak yer bulmuştur. Bunun yanı 
sıra yolsuzlukla mücadele söylemi ile bü-
tünleşen Reisi’nin özellikle liyakat esasına 
dayanmaksızın atamalar yaptığı yönünde 
eleştiriler de özellikle ilk 100 gün icraatla-
rında gelmişti. Söz konusu atamalarda ismi 
geçen kurumların başında Petrol Bakanlığı, 
Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ve Kooperatif, 
Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı yer al-
mış; bu durum “Devlet kadrolarına ganimet 
muamelesi yapılmamalı.” şeklinde konu 
edinmiştir.

İç politikaya konu olan bu konuların yanı 
sıra ekonomi alanında; dış ticarette %40 
büyüme ve 6 farklı ülkede ticaret merkezle-
rinin açılması, enflasyon artış hızında azal-
ma ile Merkez Bankasından borçlanmanın 
sıfıra indirilmesi, petrol satışı ve dış ticaret 
gelirlerinin %73’ünün ülkeye dönmesi, ya-
bancı turist sayısında artış olması ve kefilsiz 
kredi sistemine geçiş yönündeki eylemler 
200 günlük icraatlar arasında sayılmaktadır. 
Dış politikada öne çıkan başlıklar ise Şangay 

İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) daimî üyelik süreci-

nin başlatılması; İran, Türkmenistan ve 

Azerbaycan arasında imzalanan doğal gaz 

anlaşması, bölge ülkelerle aktif ve dengeli 

dış politika ile yaptırımların hafifletilmesi 

amacıyla yürütülen müzakereler ve İran’a 

1970’li yıllardan kalan 400 milyon sterlin 

(527 milyon dolar) tutarındaki borcunun 

ödemesi (Nazenin Zageri’nin serbest bıra-

kılması) şeklinde özetlemek mümkündür.

İran’da neredeyse yedi ayını tamamlamış 

olan Reisi’nin tartışmalı geçen seçim süre-

cinden sonra İran siyasetine nasıl yön vere-

ceği hâlâ merak konusudur. Fakat özellikle 

iç siyasette ekonomik krizin etkilerini hafif-

letecek ve aynı zamanda toplumsal memnu-

niyeti sağlayacak eylemlerde bulunduğunu 

belirtmek mümkündür. İl gezilerinden top-

lumun temel ihtiyaçlarını tedarike yönelik 

hamlelere değin Reisi’nin özellikle yoksul 

vatandaşların yaşam standartlarını iyileştir-

mekle birlikte “toplumsal barışı satın alma-

yı” da hedeflediğini görmek mümkündür. 

Fakat ekonomik göstergelerde iyileşme için 

daha uzun bir döneme ihtiyaç duyulduğu 

kesindir. Öte yandan 200 günü doldurma-

dan bakanlar ile Meclis arasında vuku bulan 

gerilimler ise genç ve teknokrat atamaların-

da karşılaşılan deneyimsiz atamalara ibreyi 

döndürmektedir. Bu ise hükûmetin meri-

tokrasiden uzak bir yönetim anlayışının de-

vam mı edeceği konusunda soru işaretlerine 

mahal vermektedir. Bu durum ayrıca muha-

fazakârlar arasındaki çekişmelerin de gös-

tergesi olmuştur. Reisi hükûmetinin, 200 

günlük eylem planına bakıldığında topluma 

uzun vade için “aydınlık gelecek” vadettiği 

açıktır. Fakat konut projeleri gibi tamam-

lanması beklenen planların da olduğuna 

ve icra mekanizmalarında ne kadar başarılı 

olunacağına dair henüz net bir tablo çizmek 

mümkün değildir. Reisi hükûmeti, 200 gün-

de ideolojik söylemlerden ve kâğıt üzerinde 

sıraladığı eylemlerden gücünü alan fakat 

somut bir başarı ortaya koyamayan siyasal 

bir yörünge çizmiştir. İ
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Hicri-Şemsi takvime göre İran, henüz yeni bir 
yüzyıla adım atmışken ülke edebiyatı parlak 
bir yıldızını daha kaybetti. Şair, romancı 
ve edebiyat eleştirmeni Rıza Beraheni’nin 
oğlu Oktay Beraheni, 25 Mart Perşembe 
günü bir süredir alzheimer hastalığından 
mustarip olan babasının hayata göz yum-
duğunu duyurdu.

Hayatı ve Faaliyetleri

Beraheni, 13 Aralık 1935’te Tebriz’de doğdu. 
İkinci Dünya Savaşı’nda ülkenin işgale uğra-
dığı bir dönemde ailesinin maddi durumun-
dan dolayı çocukluk çağında çalışmak zorun-
da kaldı. Buna rağmen hayırsever bir hem-
şerisinin desteğiyle temel eğitimini bitirerek 
üniversiteye kaydoldu. Tebriz Üniversitesi 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun 
oldu. Lisansüstü eğitimini aynı alanda devam 
ettirmek üzere Türkiye’ye geçti. Doktora 
derecesini İstanbul Üniversitesinden alarak 
İran’a döndü. 1964’te Tahran Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve baş-
ladı. Ülkenin en köklü ve en önemli mesleki 
ve sivil toplum kuruluşlarından olan İran 

Yazarlar Birliğinin 1966’daki kuruluşunda 

etkili oldu. Bu dönemde Şah rejimine karşı 

faaliyetlerde bulundu. 1972’de misafir hoca 

olarak Texas ve Utah üniversitelerinde ders 

vermek üzere kısa bir süre ABD’de bulun-

du. Döndükten sonra dönemin istihbarat 

kurumu olan SAVAK tarafından tutuklandı 

ve 3 ay tutuklu kaldı. Tutuklu kaldığı süre 

zarfında işkence gördüğüne dair İngilizce 

yayımladığı Kelebeklere (Hitab Bi Pervaneha) 

şiir kitabıyla İran’da postmodern şiir akı-

mını başlattı. Birçok ulusal ve uluslararası 

ödüle layık görülen Beraheni, hayatının son 

yıllarını yerleştiği Kanada’da geçirdi. Eleka, 

Arslan ve Oktay adında üç çocuğuyla beraber 

geriye muazzam bir edebi miras ve yetişmiş 

yeni nesil edebiyatçılar bırakarak dünyaya 

veda etti.

Beraheni, Farsça şiir sahasındaki üstün 

eserlerinin yanı sıra William Shakespeare, 

Antoine de Saint-Exupery ve Ivo Andriç 

Hamid İbrahimi

HABER ANALİZ 
26.03.2022

Ünlü Edebiyatçı Rıza Beraheni 
Hayatını Kaybetti

Modern Fars edebiyatının önemli isimlerinden olan 
Rıza Beraheni, İran’da Türkçeye yönelik baskılara 
karşı son dönemlerde yaptığı eleştiriler nedeniyle İran 
milliyetçisi çevrelerce sert saldırılara maruz kalmıştı.

kaleme aldığı yazıları ülke dışında büyük 

yankı uyandırdı. Serbest bırakıldıktan sonra 

tekrar ABD’ye geçti. Babek Zehrai ve Ervand 

Abrahamian gibi ünlü İranlı yazarlarla bir-

likte Şah rejimine karşı faaliyetlerini bu 

ülkede devam ettirdi. 1979 Devrimi’ne giden 

günlerde İran’a döndü ve Ayetullah Humeyni 

liderliğindeki İslam Devrimi’ni destekledi. 

Ancak yeni yönetimin kurulmasının ardın-

dan 1980’li yıllardaki tasfiyelerde o da diğer 

birçok sol görüşlü entelektüel gibi siyasi ve 

kültürel faaliyetlerden uzaklaştırıldı. 1990’lı 

yıllarda siyasi ortamın yumuşamasıyla edebi 

faaliyetlerini artırdı. Şiir ve hikâye yazarlığı 

ile edebiyat eleştirmenliği atölyeleri dü-

zenleyerek birçok yeni nesil kalem sahibi-

nin yetişmesinde payı oldu. Ayrıca 1995’te 

gibi ünlü yazarların eserlerinden yaptığı 

başarılı tercümelerle bu alanda da güçlü bir 

kalem erbabı olduğunu kanıtlamıştır. Buna 

ilaveten başyapıtı olan Yurdumun Sırları 

(Razha-yi Serzemin Men) romanı gibi kale-

me aldığı eserlerle çağdaş İran edebiyatında 

usta bir roman yazarı olarak kendine özgü 

bir konum elde etmiştir. Dahası yabancı 

dildeki edebi ürünlere ve gelişmelere olan 

hâkimiyeti sayesinde modern gelişmelerin 

İran edebiyatına yansıtılmasında önemli 

katkılarda bulunmuştur. Bunun bir sonu-

cu olarak ülkede modern edebi eleştirinin 

temellerini atmış ve alanın genişlemesinde 

kayda değer çaba sarf etmiştir. Onun Altın 

ve Bakır (Tala ve Mis) adlı kitabı bu alanda 

öne çıkan eserlerindendir.
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Ana Dil Tartışması

Beraheni edebi faaliyetleri dışında son za-

manlarda bazı çıkışlarıyla tekrar gündeme 

gelmiştir. İran’da başta Türkçe olmak üzere 

ana dil etrafında yoğunlaşan sorunlar üze-

rine yaptığı açıklamaları bu çıkışların ana 

konusu olmuştur. Bunun en çarpıcı örneğiyse 

verdiği bir röportajda Azerbaycan Demokrat 

Fırkası Dönemi (1945-1946) ve sonrasını içeren 

gelişmelere değinerek çocukluk yaşlarında 

yaşadığı acı tecrübeyi paylaşması olmuştur. 

İran Azerbaycanı’nda yönetimi elinde tutan 

Azerbaycan Demokrat Fırkası Dönemi’nde 

henüz ilkokuldayken ana dilinde eğitim alan 

Beraheni, öğretmeninin talebi üzerine bir 

kompozisyon hazırlamıştır. Fakat Azerbaycan 
Demokrat Fırkası hükûmetinin Tahran’dan 
gelen askerî güçle devrilmesinin ardından 
Türkçenin yasaklandığından habersiz olan 
Beraheni, Türkçe yazdığı metni öğretmene 
teslim ettikten sonra değişen okul yönetimi 
tarafından cezalandırılmıştır. Müdür yar-
dımcısı kâğıdı yere atmış, sonra da küçük 
Rıza’nın eğilip kâğıttaki mürekkebin hepsini 
yalamasını istemiştir. Beraheni yıllar sonra 
yaşadığı bu travmayı kamuoyuna böylece 
açıklamıştır. Fakat ne ilginçtir ki o yaşta ya-
şadığı bu travmaya rağmen Beraheni, Fars 
dili ve edebiyatına düşmanlık beslemediği 
gibi onun gelişmesi için de büyük katkılarda 
bulunmuştur.

Beraheni, Birinci Pehlevi Dönemi’nden farklı 
biçimlerde uygulanan söz konusu politikaları 
eleştirerek meslektaşları başta olmak üzere 
herkesin bu duruma tepki göstermesini istemiş 
ve bu talebini daha sonraki süreçte de tekrar 
tekrar vurgulamıştır. Ne var ki onun bu yöndeki 
açıklamaları hâkim edebi anlayış mensupla-
rında bir karşılık bulamamakla beraber yaptığı 
eleştiriler nedeniyle İran milliyetçisi çevrelerce 
sert saldırılara maruz kalmıştır. Beraheni’nin 
ölümüyle çağdaş İran edebiyatı, büyük usta-
larından birini daha kaybetmiş olsa da edebi 
mirası hayata devam edecektir. Bununla beraber 
son dönemlerde gündeme getirdiği konu üze-
rindeki tartışmaların da önümüzdeki süreçte 
devam edeceği söylenebilir. İ
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Kafkasya bölgesinde yaşanan jeopolitik ve 

jeoekonomik gelişmeler, İran’ın transit ti-

caret koridorlarına özel önem vermesine 

neden olmuştur. İran İslami Şûra Meclisi 

Araştırma Merkezi; bir raporunda, bir ton 

transit kargo başına en az 100 dolarlık ge-

lir göz önüne alındığında İran’ın, yıllık  

8 milyar dolardan fazla transit döviz geliri 

elde edebileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla 

Tahran, bölgede ticari ve ülke odaklı farklı 

güzergâhlar sağlamak için yeni girişimler 

sunmaya çalışmıştır.

Tahran’ın yeni girişimlerinden biri, İran’ı 

kara ve deniz yoluyla Avrupa pazarla-

rına bağlayacak olan İran-Azerbaycan-

Gürcistan-Karadeniz-Avrupa Koridoru’nun 

oluşturulmasıdır (bk. Harita). İran’ın Bakü 

Büyükelçisi Abbas Musevi, yaptığı Twitter 

paylaşımında “ECO Koridoru’nun (Pakistan, 

İran, Türkiye) yeniden canlandırılması 

ile Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma 

Koridoru’nun (INSTC) (Finlandiya, 

Rusya, Azerbaycan, İran, Basra Körfezi ve 

Hindistan) ve bu hafta [18-25 Aralık 2021] 

yeni bir koridorun daha (İran, Azerbaycan, 

Gürcistan, Karadeniz ve Avrupa) faaliyete 
geçtiğini göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

22 Aralık 2021 tarihinde test aşamasıyla 
faaliyete geçen koridor, Basra Körfezi ile 
Karadeniz’i kara yoluyla birbirine bağ-
layacaktır. Başka bir deyişle bu koridor; 
İran’ın Basra Körfezi’ndeki Bender Abbas 
Limanını, Azerbaycan toprakları üzerin-
den Gürcistan’ın Karadeniz’deki Batum 

Limanına bağlayacaktır. Söz konusu kori-

dorun nihai hedefi, Karadeniz üzerinden 

Avrupa ülkelerine bağlanmaktır.

Bu koridoru oluşturmak, ilgili ülkeler için 

önemli avantajları içinde barındırmakta-

dır. İran Kara Yolları ve Ulaştırma Teşkilatı 

Uluslararası Transit ve Ulaştırma Dairesi 

Genel Müdürü Cevad Hidayeti, söz ko-

nusu koridorun etkinleştirilmesinin; bu 

Yasir Rashid

HABER ANALİZ 
29.03.2022

İran-Azerbaycan-Gürcistan-
Karadeniz-Avrupa Koridoru

Söz konusu koridor, İran’ın Basra Körfezi’ndeki 
Bender Abbas Limanını, Azerbaycan toprakları 
üzerinden Gürcistan’ın Karadeniz’deki Batum Limanına 
bağlayacaktır.

Harita: İran-Azerbaycan-Gürcistan-Karadeniz-Avrupa Koridoru

Kaynak: İRAM uzmanları tarafından hazırlanmıştır.
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ülkelerin navlun, ihracat, ithalat ve transit 
alanında bu kapasiteleri kullanmasına ne-
den olacağını söyledi. Azerbaycan’ın Tebriz 
Başkonsolosu Aliyannagi Hüseyinov da bu 
koridorun oluşturulmasının, üç ülkenin 
jeostratejik konumunu yansıttığını ve ya-
kın gelecekte hem kendi aralarında hem 
de bölgesel ve bölgeler üstü ticaret üze-
rinde olumlu bir etkisi olacağını söyledi. 
Ayrıca bu koridorun oluşturulması, İran’ın 
Kafkasya ve Doğu Avrupa ile ticari ilişkile-
rini genişletmesinin yanı sıra Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın transit önemini de artıracak-
tır. Başka bir deyişle TRACECA (Transport 
Corridor Europe Caucasus Asia) ticari tran-
sit platformu çerçevesinde Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın transit önemi artacaktır.

Sonraları TRACECA Teşkilatına yükseltilen 

TRACECA projesi; Orta Asya, Kafkasya ve 

Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasındaki 

ticaret, ekonomi ve ulaşım ilişkilerinin ge-

liştirilmesine yönelik bir altyapı projesidir. 

Avrupa Birliği destekli proje, ilk olarak 1993 

yılında başlatılmıştır ve kara yolları, demir 

yolları, deniz ve kara limanları dâhil olmak 

üzere altyapının geliştirilmesini içermektedir. 

Nihai hedefi, Orta Asya ve Kafkasya’nın iki  

bölgesini Avrupa’ya bağlamaktır. Türkiye, 

Azerbaycan, Ermenistan, Bulgaristan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, 

Romanya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan’ı 

kapsayan TRACECA, transit iş birliği 

platformu olmasının yanı sıra Avrasya bölge-

sinde çok uluslu bir taşımacılık teşkilatıdır.1

Dolayısıyla TRACECA üyesi olmasa da bu 

Teşkilatın oluşturduğu platform ve altya-

pının önemi nedeniyle INSTC’ye ek olarak 

İran’ın, TRACECA üyesi ülkelerle ticaretin-

de alternatif bir güzergâhı olacaktır. İran’ın 

yeni koridorlar oluşturma girişimleri ile 

bölgedeki jeoekonomik izolasyondan kur-

tulmaya çalıştığı söylenebilir. İ

1 Rashid, Y. (2021). “China-US Rivalry and Its Im-
plications on Major Ports and Other Infrastruc-
ture Projects in South Asia: A Political Economy 
Approach”, Yüksek Lisans Tezi: Marmara 
Üniversitesi, s. 108.
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ismi Iran in World History olan kitabı New 

Oxford World History serisi kapsamında 

2015 yılında yayımlanmıştır. Söz konusu 

seri, Avrupa ve ABD’yi merkeze alan eski 

dünya tarihi serilerinin aksine diğer bölge-

leri dışlamaz. Benzer biçimde, dünya tarihi-

nin büyük medeniyetlerin başarı hikayeleri 

üzerinden okunmasına da karşı çıkarak sı-

radan insanlar ile sosyoekonomik yapılara 

da yer verir. İran’ın dünya tarihindeki konu-

munu okuyucuya vermeyi hedefleyen eser, 

İran’a ilişkin giriş seviyesinde bilgi edinmek 

isteyenlerin başvurabileceği bir kitaptır. 

Foltz, “Vatan ve Dil Birliği (MÖ 3500-550)” 

başlıklı ilk bölümde tarih öncesi İran’a odak-

lanır. İran ile Aryan kelimelerinin kökteş 

olduğunu belirterek Farsçanın Hint-Avrupa 

dil ailesinin bir alt grubu olduğunu ifade 

eder. Ön-İranlı olarak adlandırılabilecek 

göçebeler, uzun bir süreç içerisinde bugün 
İran olarak bilinen coğrafyaya göç ederler. 
Geldikleri coğrafyada ise binlerce yıldır ta-
rım yapan ve yerleşik yaşayan halklar bu-
lunmaktadır. Her ne kadar yerleşik halklar 
zamanla ön-İranlılar arasında erimiş ol-
salar da Foltz’a göre İran kültürü, göçebe 
Aryanlar ile yerleşik halkın etkileşimi so-
nucu ortaya çıkmıştır. Göçebe ve yerleşik 
unsurlar arasındaki çatışma ve alışveriş, 
İran toplumunun 20. yüzyılın başına kadar 
temel bir dinamiği olarak kalmıştır. Yazar, 
bölümün geri kalan kısmında Zerdüşt’ün 
kimliği, Zerdüşt inancı ve Zerdüştlüğün 
diğer dinlere muhtemel etkilerine değinir. 
Foltz’un İranlıların kökenini Aryan halk-
larına bağlaması ve Farsçayı Hint-Avrupa 
dil ailesi şemsiyesi altında değerlendirmesi 
19. yüzyıldan bu yana İran tarihi ve kültürü 
hakkında Avrupa’da oluşan ana akım anla-
tıya uygun düşmektedir.

“İran ve Yunanlılar (MÖ 550-247)” adı-
nı taşıyan ikinci bölüm Ahameniş 
İmparatorluğu’nun kuruluşu ve kurucusu 
Kiros’un mirasının anlatımı ile başlar. Foltz, 
Kiros’un Babil’in fethinden sonra çivi ya-
zısıyla kazıttığı meşhur silindir biçimli 
manifestoya da değinir. Kiros Silindiri’nin 
bir tür insan hakları beyannamesi olduğu 
yolundaki yorumları anakronizm olarak 
değerlendirir. Kiros’un hâkimiyeti altın-
daki halklara yönelik ılımlı siyasetinin 
modern bir kavram olan insan hakları ile 
değil kadim imparatorlukların pragmatik 
ihtiyaçları doğrultusunda açıklanması ge-
rektiğini savunur. Kiros’tan sonra Ahameniş 
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Mert Aydemir
04.03.2022

Richard Foltz

İran Tarihi
Iran in World History,  
Hüseyin Gökalp (Çev.),  
İnkılâp Kitabevi, 2021,  
148 sayfa.

ISBN: 978-9751042972 

Concordia Üniversitesi öğretim üyelerin-
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dir. Yayımladığı on bir kitap ve yüzlerce 

makale birçok dile çevrilmiştir. Foltz’un 
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İmparatorluğu’nu kurumsallaştıran ise 
Daryuş olmuştur. Uzun yıllar süren savaş-
ların ardından Ahameniş İmparatorluğu, 
Büyük İskender’in MÖ 330’da İran’a girerek 
Persepolis’i harap etmesiyle yıkılır. Yazar, 
İran ve Yunan medeniyetlerinin etkileşimi-
ne geçmeden önce Mezopotamya gelenek-
lerinin İran’a olan etkisinden bahseder. Bu 
etkinin bir nişanesi olarak Nevruz kültürü-
nün Mezopotamya’dan İran’a gelmiş olabi-
leceğini belirtir. İkinci bölüm, İran-Yunan 
ilişkilerinin değerlendirilmesi ile son bulur. 
Helenistik Dönem İran ve Yunan kültürleri-
nin sentezinin görüldüğü bir dönemdir. Söz 
konusu dönemden kalan sanat ve mimarlık 
eserleri, İran-Yunan kültür sentezine örnek 
teşkil etmektedir. 

Foltz, “Partlar, Sâsâniler ve Soğdlar (MÖ 
247-MS 651)” başlıklı üçüncü bölümde ilk 
olarak Part Dönemi’ne odaklanır. Partların 
birçok Helenistik geleneği muhafaza etti-
ğinin altını çizer. Yunan sikkelerini kullan-
maya devam etmeleri ve kendilerine Yunan 
medeniyetini seven anlamında “phil-helen” 
adını vermeleri söz konusu kültürel yöne-
limin en açık göstergelerindendir. Yazara 
göre iktidarın Partlardan Sasan ailesine 
geçişi, Medlerden Ahamenişlere geçişine 
benzemektedir. İki durumda da yerel Pers 
gücü, imparatorluk idaresini devralarak 
mevcut sınırları genişletir ve daha mer-
kezî bir siyasi yapı kurar. Foltz, ilerleyen 
sayfalarda Sasani İran’ının sosyal ve dinî 
yapısına değinir. Mani dinini, Sasani hâ-
kimiyetindeki Hristiyanlarla Yahudilerin 
durumunu ve Mazdek hareketini ele alır. 
Bunun yanında, Enuşirvan olarak bilinen 
Sasani Dönemi’nin önemli hükümdarı I. 
Hüsrev’in idari, mali ve askerî reformları-
nı değerlendirir. Atina’daki Neo-Platonist 
akademinin Bizans İmparatoru tarafından 
kapatılmasının ardından bazı filozof la-
rın bugünkü Huzistan ili sınırlarında yer 
alan Cündişapur’da ders vermesi, dönemin 
önemli kültürel gelişmelerinden birisidir. 
Yazar, Cündişapur’daki eğitim faaliyetinin 
Yunan, Hint, İran ve Mezopotamya gelenek-
lerinden beslendiğini ve modern üniversi-
tenin temellerini attığını savunur. Üçüncü 
bölümde son olarak, Orta Asya kültür ve 

ticaret hayatında çok önemli bir rol oynamış 
Soğdlulara değinir. 

“İslam’ın İranlılaşması (MÖ 651-MS 
1027)” başlıklı dördüncü bölüm İran’ın 
Müslümanlarca fethinin ardından ilk dört 
yüzyılda gerçekleşen gelişmelere ayrılmış-
tır. Foltz, bölüme Şehname’den Sasanilerin 
çöküşüne hayıflanılan bir alıntıyla başlar. 
Ona göre Firdevsi’nin bu ifadeleri, İslam ile 
Antik İran arasında sıkışan İran kimliği mu-
ammasını çok iyi yansıtmaktadır. Arapların 
Sasani ve Roma gibi iki haşmetli imparator-
luğa karşı başarılı olma sebepleri arasında 
kabile yapısı, akın kültürü ve fetihlerdeki 
ekonomik motivasyonu öne çıkarır. Şiiliğin 
doğuşu ve tasavvuf kültürü, dördüncü bö-
lüm kapsamında ele alınan diğer konulardır. 
Bölümün başlığından da anlaşılacağı üzere 
yazar, İranlıların Müslüman olmakla bir-
likte kimliklerini koruduklarını ve İslam’ı 
İranlılaştırdıklarını ileri sürer. Abbasi devlet 
modelinin İran siyasi geleneğine yakınlığı, 
Emevi ve Abbasilere karşı İran coğrafyasın-
da çıkan isyanlar ile Farsçanın yazı dili ola-
rak yükselişi Foltz’un argümanını destekler-
ken kullandığı örnekler arasındadır. Yazarın 
İbn-i Sina’nın inançsızlığı ve Firdevsi’nin 
Müslümanlığının tartışmalı olduğu yolun-
daki iddiaları ise tartışmaya açıktır.

“İmparatorluk Sahipleri ve Pers Kültürünün 
Galipleri (1027-1722)” başlıklı beşinci bö-
lümde yazar, Selçululardan Safevilere İran 
dünyasının yaklaşık 700 yılını ele alır. İkinci 
binyılın başından itibaren İran’a çoğunlukla 
hâkim olmuş Türk hanedanlar ile yerleşik 
İran medeniyeti arasındaki ilişkiyi Yunan-
Roma ilişkisine benzetir. Roma da Yunan 
medeniyeti üzerinde yükselerek büyük bir 
imparatorluk kurmuştur. Bölüm, Gazneli 
ve Selçuklu mirasının ele alınmasından 
sonra Moğollar, Timur ve ardıllarının tar-
tışılmasıyla devam eder. 16. yüzyıl ise İran 
ve etrafındaki dünya için dönüştürücü 
bir yüzyıl olmuştur. İran’da Şii Safeviler, 
Anadolu Türkmenlerinin desteğiyle iktida-
ra gelmiş ve İran’ı Şiileştirmeye başlamıştır. 
Öte yandan Orta Asya’ya Özbeklerin hâkim 
olması, Herat Valisi Babür’ü Hindistan’a 
akınlar düzenlemeye sevk etmiştir. Bu 

akınların neticesi olarak 1857’ye kadar süre-
cek Babürlüler Devleti kurulur. Foltz, Safevi 
Dönemi’nin dikkat çekici bir niteliği olarak 
İranlı okuryazarların Hindistan’a göçünü 
öne çıkarır. Safevi İran’ındaki siyasi ve dinî 
baskı, birçok İranlı şair ve sanatçıyı görece 
özgür olacakları Hindistan’a göç etmeye 
zorlamıştır. Hindistan’da söz konusu göç-
lerle güçlenen Farsça, 19. yüzyılın sonuna 
kadar Müslümanların başlıca yazı dili olarak 
kalmıştır. Yazar son olarak Isfahan’ın ünlü 
meydanı Nakş-ı Cihan’ın mimari özellikle-
rini inceleyerek önemli bir çıkarımda bulu-
nur. Dinî yapılar ile ticari yapıların bir arada 
olması, tüccar sınıf ile Şii ulema arasındaki 
bağı güçlendirmiş ve bu iki sosyal sınıf ara-
sındaki ittifak bugüne kadar gelmiştir. 

“Avrupa’nın Gölgesi Altında (1722-1925)” 
başlıklı altıncı bölüm İran’ın özellikle söz 
konusu zaman diliminin ikinci yarısında 
Avrupalı güçlerin baskısıyla karşı karşıya 
kaldığı bir dönemini konu edinmektedir. 
1722 yılında Afganların Safevilerin başken-
ti Isfahan’ı ele geçirmeleri, İran’ı yüzyılın 
sonuna kadar sürecek olan sürekli iç sa-
vaş ve istikrarsızlık dönemine sokmuştur. 
Kaçarların 1796 yılında kesin olarak iktidara 
gelişlerine kadar İran’da Nadir Şah, Zend 
hanedanı ve diğer birçok yerel aktör, güç ve 
meşruiyet arayışında olmuştur. Yazarın üze-
rinde durduğu bir diğer konu Kafkasya’nın 
elden çıkmasına sebep olan 19. yüzyılın 
başında Rusya ile girişilen savaşlardır. Söz 
konusu hezimetin İranlılar arasında ya-
rattığı travmaya değinen Foltz, o tarihten 
bugüne kadar İran’ın komşularına karşı 
askerî bir saldırıya geçmemesini manidar 
bulur. 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca sal-
tanat makamında oturan Nasıreddin Şah 
Dönemi’nde reformlar temkinli bir biçimde 
ilerlese de Kaçar Hanedanı yeni oluşan mu-
halif entelektüel zümrenin ve de halkın gö-
zünde meşruiyetini kaybetmeye başlamıştır. 
Meşrutiyet Devrimi, modern siyasi fikirlerin 
olduğu kadar Kaçar Hanedanı’na olan mu-
halefetin de sonucudur. Yazar bu bölümü; 
Birleşik Krallık ve Çarlık Rusya’sının İran 
üzerindeki planları, 1. Dünya Savaşı’nın ya-
rattığı kriz ve ardından Rıza Han’ın iktidara 
gelişine değinerek kapatır. 
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Foltz, “Modernleşme ve Diktatörlük: 
Pehlevi Dönemi (1925-1979)” başlıklı yedinci 
bölümde Pehlevi Dönemi otoriter modern-
leşme deneyimini ele alır. Rıza Şah iktidarı 
bir yandan modern kurumların açıldığı öte 
yandan da ulus bilincinin halka aşılandığı 
bir dönem olmuştur. İran kimliğinin en ba-
riz vasfı olarak Şiilik yerine Aryan ırk kökeni 
ve Antik İran mirası ikame edilmiştir. Yazar, 
Rıza Şah’ın otoriter uygulamalarının halkın 
çeşitli kesimlerinde rahatsızlık yarattığına 
dikkat çeker. Şah, nihayet Nazi Almanya’sına 
yakınlığı sebebiyle 1939 yılında Müttefikler 
tarafından tahttan indirilir. Babasından 
sonra tahta geçen Muhammed Rıza Şah ise 
iktidarını bir süre İran siyasetindeki diğer 
aktörlerle paylaşmak durumunda kalmıştır. 
1953 yılında İran petrolünü millîleştirmek 
isteyen Başbakan Muhammed Musaddık’a 
yapılan CIA destekli darbe ile iktidarını sağ-
lamlaştırır. Yazarın Muhammed Rıza Şah 
Dönemi’nde dikkat çektiği bir diğer gelişme 
Şah’ın “Beyaz Devrim” olarak adlandırdığı 
ve temeli köylüye toprak dağıtımına da-
yanan 1963’te başlayan bir dizi reformdur. 
Sosyal ve ekonomik iyileşmelere rağmen 
1970’ler Şah’a muhafazakâr ve seküler çev-
relerden gelen eleştirilerin tırmandığı yıllar 
olmuştur. Foltz, bu bölümde ağırlıklı olarak 
siyasi gelişmelere yer vermiş olsa da İran’da 
edebiyat, sinema ve sanat alanlarında yaşa-
nan değişimlere de değinir.

Kitabın “İran İs lam Cumhuriyeti 
(1979-Günümüz)” başlıklı sekizinci ve son 
bölümünde İran İslam Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan Hasan Ruhani Dönemi’ne 
kadarki gelişmeler ele alınır. Yazar, 1980’li 
yıllara İran-Irak Savaşı ve İran İslam 
Cumhuriyeti’nin kurumlarını oluşturma 
çabasının damga vurduğunu belirtir. 1989 
yılında Ali Hamenei’nin rehber olmasıy-
la cumhurbaşkanlığı makamına oturan 
Haşimi Rafsancani’nin 1990’lı yılların orta-
larına kadar muhafazakâr bir reform prog-
ramı uyguladığını ifade eder. Söz konusu 
program, sosyal açıdan ciddi bir değişim 
vazetmemekle birlikte İran ekonomisini 
serbest piyasa koşullarına göre düzenleme-
yi amaçlamaktaydı. Ne var ki bu iyi niyetli 
çabalar, İran’a karşı 1995 yılında başlatılan 

yaptırımlarla birlikte istenen sonucu ver-
mekten uzaklaşmıştır. Foltz, 1990’lı yıllar-
dan itibaren başlarda Devrim’i destekleyen 
İslamcı entelektüellerin bir kısmının mües-
ses nizama karşı eleştiri dozunu yükselttiği-
ni söyler. Muhammed Hatemi’nin 1997-2005 
yılları arasındaki iktidarının ise reformla-
rın müesses nizamın izin verdiği ölçüde 
yapılabildiği bir dönem olduğunu belirtir. 
Siyasi gelişmelerin dışında, 1990’lı yıllarla 
birlikte İran sinemasının dünyada dikkat 
çekmeye başladığının altını çizer. Mahmud 
Ahmedinejad Dönemi’ni ve Ruhani hükû-
metinin ilk yıllarını kısaca değerlendiren 
yazar son söz olarak, İran dünyasının 18. 
yüzyılda Afganların bağımsızlığıyla par-
çalandığını ancak Nevruz gibi kültürel de-
ğerlerin ortak tarihî mirası canlı tuttuğunu 
vurgular.

Yazarın İran kavramına yüklediği anlam 
üzerinde durmak gerekir. İran kavramı ki-
tabın genelinde bugünkü siyasi sınırlarının 
ötesinde Balkanlar’dan Çin’e uzanan bir kül-
türü tasvir için kullanılır. Foltz ayrıca kita-
bın ön sözünde kendilerini bugün İran’dan 
ayrı tutan Tacikistan ve Afganistan’ı da İran 
devleti olarak saymıştır. Buna kanıt olarak 
bu ülkelerde Farsçanın yaygınlığı ve halkla-
rının “kültürel olarak İranlı” olmalarını gös-
terir. Yazarın İran kavramına ve kimliğine bu 
yaklaşımı tartışmalı olsa da elbette kitabın 
çok kısa bir sayfada başardığı anlatım gücü-
nü gölgelememektedir. Kitap Türkçeye akıcı 
bir dil ile kazandırılmış olsa da tercümede 
birtakım problemler bulunmaktadır. Örnek 
olarak “Persian” kelimesi kitabın farklı yer-
lerinde “Pers”, “Farisi”, “Fars” olarak çevril-
miş bu kelimenin çevirisinde herhangi bir 
tutarlılık gözetilmediği görülmüştür. Söz 
gelimi Gazneli Mahmut “Fars kültürünün 
muhafızı” (s. 69) olurken; yazarın bugünkü 
Afgan, Tacik ve Kürtlerden bahsettiği bir 
kısımda (s. 122) “Persians” olarak nitele-
nen İranlılar, tercümede “Pers” olarak kar-
şılanmıştır. Persian kelimesinin Türkçeye 
aktarımında yaşanan karmaşa, yalnızca bir 
çeviri meselesi olmayıp İran kimliğinin nasıl 
değerlendirileceğine dair İranlılar ve İran 
üzerine çalışan uzmanlar arasındaki kafa 
karışıklığını yansıtır. İ

 34  İRAM BÜLTEN | MART 2022



 MART 2022 | İRAM BÜLTEN  35

hâline gelmiştir. Bu bağlamda, reformcu 

cenaha mensup İranlı akademisyenlerin 

yazılarından derlenerek oluşturulan “İran 

Ulusal Kimlik İnşası” başlıklı eser; Ocak 

2009 tarihinde İran Araştırmalar Merkezi 

(İRAM) Başkanı Dr. Hakkı Uygur’un yetkin 

tercümesiyle Türk okuyucuyla buluşturul-

muştur. Özgün adı “İran: Hürriyet, Milliyet, 

Kavmiyet Müesses-i Tahkikat ve Tovsie-i 

Ulum-i İnsani” olan eserin editörlüğünü 

Hamid Ahmedi üstlenmiştir. Doktora eği-

timini Kanada Carleton Üniversitesinde 

“İran’da Etnik Milliyetçilik Politikaları” 

teziyle tamamlayan Ahmedi, çalışmalarında 

İran’daki etnik unsurlara yoğunlaşmaktadır. 

Türkiye’deki ikinci baskısı Şubat 2020’de 

yapılan eser, Ahmedi’nin 11 sayfalık giriş 

yazısıyla birlikte toplamda 339 sayfadan 

oluşmaktadır.

“Teorik İncelemeler” ve “Alan İncelemeleri” 
adı altında iki ana bölüme ayrılan eserde, 
İran’da ulusal kimlik inşası meselesi çok 
yönlü bir zeminde işlenmiştir. Bu bağlamda 
İran’da ulusal kimlik inşası sürecinin yanında 
İran’ın sosyal ve siyasal yapısı ile siyasal 
kültürünü oluşturan temel dinamikleri, 
tarihsel ve çeşitli perspektifler yardımıyla 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. İran kim-
liğine ilişkin tabuların kırılması ve ulusal 
birliğin güçlendirilmesi için geliştirilmesi 
gereken yöntemlerden bahsedilmiş ve son 
olarak İran kimliğinin karşı karşıya olduğu 
tehditler ortaya konularak etnik gruplar ile 
bu grupların önündeki sorunlara dikkat 
çekilmiştir.

İran’da kimlik inşası sürecinin gelişiminin 
teorik ve tarihsel bir çerçevede ele alındı-
ğı ilk bölümde İran kimliğinin yüz yüze 
olduğu tehditler incelenmektedir. Bu bö-
lümde; Cihangir Muini Alemdari tarafın-
dan kaleme alınan “İran’da Kimlik, Tarih ve 
Anlatı”, Hamid Ahmedi tarafından yazılan 
“İran’da Din ve Milliyet: Dayanışma mı, 
Çekişme mi?”, Hüseyin Beşiriyye tarafın-
dan kaleme alınan “İran’da Siyasal İdeoloji 
ve Toplumsal Kimlik”, Ahmet Eşref ’in yaz-
dığı “İran’da Ulusal ve Etnik Kimlik Krizi”, 
Muhammed Hubruyipak’ın yazmış olduğu 
“Yerel Seçkinler, Küreselleşme ve Federalizm 
Rüyası” ve son olarak Ebu’l-Fazl Dilaveri 
tarafından kaleme alınan “Modern İran’da 
Şehir, Kimlik ve Siyaset” başlıklı makaleler 
yer almaktadır.

Alemdari’nin yazmış olduğu “İran’da Kimlik, 
Tarih ve Anlatı” başlıklı ilk makalede, ulus 

İran: Ulusal Kimlik İnşası
Dilara Eştürk
24.03.2022

Dr. Hamid Ahmedi

İran: Ulusal Kimlik İnşası
Dr. Hamid Ahmedi (Ed.),  
Dr. Hakkı Uygur (Çev.),  
Küre Yayınları, İkinci Baskı 
2020, 339 sayfa.

ISBN: 978-9756611600 

Millî kimlik ve millî devlet kavramları 

üzerine kurulu 20. yüzyılda, etnik mese-

lelerin yanında kimlik inşasının gelişim 

süreci ve bu süreçte yaşanan değişimler 

etrafında şekillenen tartışmalar, İran’da 

en çok konuşulan meselelerden biri 

https://iramcenter.org/dilara-esturk


ve ulusal kimlik konularındaki bazı teorik 
sorulara yanıtlar aranmış ve bu kavramların 
İran’daki kullanımları okuyucuya sunulmuş-
tur. Alemdari, kimlik oluşumu ve ulus inşa 
edilmesi konusunda Sasaniler Dönemi gibi 
geçmiş dönemlerin konumunu ön plana 
çıkararak bütüncül bir perspektifle kadim 
bir İranlı kimliği sunmaya çalışmıştır. Bütün 
farklılıklara rağmen ortak bir İran kimliği 
bulunduğunu öne süren yazar, bu iddiasını 
anlatılara ve tarihî değişkenlere dayandırarak 
ispat etmeye çalışmıştır.

“İran’da Din ve Milliyet: Dayanışma mı 
Çekişme mi?” başlıklı bir sonraki makale, 
kitabın editörlüğünü de üstlenen Ahmedi 
tarafından kaleme alınmıştır. İslamcılık ile 
İranlılık arasındaki münasebetlerin konu 
edildiği bu makalede, söz konusu iki unsurun 
İran kimliğinin oluşmasındaki etkin rolüne 
dikkat çekilmektedir. Kadim bir İran kimliği 
portesi çizen Ahmedi, yaygın anlayışın aksine 
bu din ve milliyetin karşı karşıya olmadığını 
savunmaktadır. Bu bağlamda eleştirel bir 
perspektifle Devrim’i izleyen yıllarda siyasi 
iktidarın meşrulaştırılması adına İran kim-
liğinin bu iki önemli unsurunun ihmal edil-
diğini öne sürmektedir. İslam’ın ve özellikle 
de Şiiliğin varlığını sürdürmesini, kalkınmış 
ve güçlü bir İran’ın varlığıyla ilişkilendiren 
yazara göre İran tarihine, kültürüne ve kim-
liğine karşı gösterilen ilgisizlik, İslam’ın ve 
Şiiliğin zarar görmesine neden olmaktadır.

Kitabın “İran’da Siyasal İdeoloji ve Toplumsal 
Kimlik” başlıklı üçüncü makalesi, İran’ın 
önde gelen siyaset bilimcilerinden Beşiriyye 
tarafından kaleme alınmıştır. İran kimliğinin 
ulusal ve toplumsal risklerinin ele alındığı 
makalede, siyasi iktidarın meşrulaştırılması 
için İran kimliğinin bir araç olarak kulla-
nılması eleştirilerek bu durumun yol açtığı 
zararlar çok yönlü bir zeminde işlenmektedir. 
Yazar sonuç kısmında, 20. yüzyılda İran’da 
kimlik inşası sürecinin ideolojiler etrafında 
şekillendiğini belirterek bu ideolojilerin 
zayıf laması hâlinde ortaya yeni kimlikler 
çıkacağını ön görmektedir.

Dr. Eşref tarafından kaleme alınan “İran’da 
Ulusal ve Etnik Kimlik Krizi” başlıklı dördün-
cü makalede, ulusal ve etnik kriz kavramı ile 

İran kimliğinin geçirdiği tarihsel dönüşüm 
kavramsal bir çerçevede değerlendirilmiş 
ve akabinde İran’daki etnik ve ulusal kriz 
irdelenmiştir. Yazar, makalede İran ulusal 
kimliğine ilişkin farklı temel görüşlere yer 
vererek etnik ve mezhep açısından zengin 
bir yapıya sahip İran’da, ulusal kimlik inşası 
sürecinin yol açtığı krizlere değinmektedir.

Hubruyipak’ın yazmış olduğu “Yerel 
Seçkinler, Küreselleşme ve Federalizm 
Rüyası” adlı bir sonraki makalede, feoda-
lizm kavramı derinlemesine irdelenerek 
bu konuda yapılan çalışmalarda genellikle 
mevzunun yanlış yorumlandığı savunul-
maktadır. Feodal yapının olumsuz yönleri 
ayrıntılı bir şekilde sunularak çağdaş İran 
için feodal bir düzenin uygun olmadığına 
dikkat çekilmektedir. Öte yandan bölümde, 
farklı etnik grupların talepleri yok sayılmış 
ve İran, sadece Fars unsuru etrafında bü-
tünleştirilmeye çalışılmıştır. Bu durumun, 
eserin akademik niteliğinin zayıflamasına 
yol açtığını belirtmek mümkündür.

Birinci bölümde yer alan son makale Dilaveri 
tarafından kaleme alınmıştır. “Modern İran’da 
Şehir, Kimlik ve Siyaset” başlıklı makalede 
İran toplumunun kimlik krizi irdelenmiştir. 
Makalenin ana odak noktası ise Meşrutiyet 
Dönemi’nden Devrim’e kadar geçen süre 
zarfında toplumdaki çok yönlü kentsel dönü-
şümdür. Yazara göre ekonomik ve teknolojik 
geri kalmışlık, dengesiz ekonomi politikaları 
ve yanlış kent ve nüfus yönetimi gibi etkenler; 
toplumsal düzensizliklere sebep olmuştur.

Eserin ikinci bölümünde ise İran’daki etnik 
grupların kimliklerinin tarihî kökenlerinin 
yanında kültürel, toplumsal ve siyasal alan-
daki rolleri değerlendirilmektedir. Etnik 
grupların arasındaki milliyetçi ve ayrılıkçı 
hareketlerin ayrıntılı bir şekilde sunuldu-
ğu bu bölümde; Kave Bayat’ın yazmış ol-
duğu “Pantürkizme Bakış ve Ruşeni Bey 
Macerasının Pantürkizme Etkileri”, Recep 
İzedi tarafından yazılan “Azerbaycan Kimliği 
Hakkındaki On Yıllık Kargaşaya Bir Bakış”, 
Nahid Kuhkişaf ile İhsan Huşmend tarafın-
dan kaleme alınan “Devrimden Önce ve Sonra 
Kürt Bölgelerinin Gelişim Süreci” ve son ola-
rak da Seyyid Abdulemir Nebevi tarafından 

yazılan “Huzistan ve Etnik Sorunlar” başlıklı 
makaleler yer almaktadır.

Bu bölümde yer alan “Pantürkizme Bakış 
ve Ruşeni Bey Macerasının Pantürkizme 
Etkileri” başlıklı ilk makale tarihçi Bayat 
tarafından kaleme alınmıştır. Dışişleri 
Bakanlığının belgelerinden ve dönemin gaze-
telerinden yararlanılarak Teşkilat-ı Mahsusa 
subayı olarak birçok siyasi ve gizli görevlerde 
bulunan Ruşeni Barkın’ın  İran’daki faaliyet-
leri derinlemesine irdelenmiştir. Osmanlı 
Devleti’nin Pantürkizm hareketinin gelişim 
sürecindeki konumuna dikkat çeken yazar, 
Ruşeni Bey’in İran’daki Türk topluluğuna 
ilişkin açıklamalarıyla birlikte İranlılar 
arasında Pantürkizm meselesinin tartışma 
konusu olmaya başladığını ifade etmektedir. 
Bayat, Ruşeni Bey’in faaliyetlerine dayana-
rak Türkiye’nin bu dönemlerde İran’daki iç 
gelişmelere müdahil olmaya çalıştığını ve 
bu durumun, İran için bir tehdit yarattığını 
öne sürmektedir.

İzedi tarafından yazılan “Azerbaycan Kimliği 
Hakkındaki On Yıllık Kargaşaya Bir Bakış” 
başlıklı bir sonraki makale, 20. yüzyılda 
İran’ın Azerbaycan bölgesindeki süregelen 
gelişmeler, Pantürkizm akımı çerçevesinde 
okuyucuya sunulmuştur. İran Türklerinin 
düşüncelerine de yer verilen makalede, bu gö-
rüşlerin ortaya çıkış süreçlerinde rol oynayan 
iç ve dış dinamikler işlenmiştir. Makalede, 
Türkiye ve Azerbaycan’ın İran’daki Türk top-
luluğunu kışkırtarak iç karışıklara neden 
olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca makalede, 
etnik söylem kullanan yayın organlarının 
yanında Azerbaycan’daki siyasi oluşumların 
görüşlerine ilişkin bilgiler de sunulmuştur.

Kuhkişaf ve Huşmend’in birlikte kaleme 
aldığı “Devrimden Önce ve Sonra Kürt 
Bölgelerinin Gelişim Süreci” başlıklı diğer 
makalede öncelikle Devrim öncesi ve sonra-
sında Kürt bölgelerine ait ekonomik değiş-
kenlere ilişkin bilgiler sunulmuş, ardından 
çağdaş İran’da sınır bölgelerinde yaşanan 
gelişmeler işlenmiştir. Yazar, Kürt bölgelerin 
yanı sıra diğer geri kalmış bölgelere de dikkat 
çekerek bu bölgelerdeki toplumsal adaletin 
sağlanmasının millî birliğin güçlenmesinde 
etkin bir role sahip olduğunu ifade etmiştir.
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Nebevi tarafından yazılan “Huzistan ve 
Etnik Sorunlar” başlıklı son makalede ise 
Huzistan’daki siyasal gelişmeler ve dönüşüm-
ler ele alınmakta; Devrim sonrası bölgedeki 
kutuplaşma vurgulanmaktadır. Huzistan’ın 
savaş ve petrol kelimeleriyle özdeşleştiğini 
ifade eden yazar, bölgedeki ayrılıkçı geliş-
melere dikkat çekmiştir. Makalede, isyan 
hareketlerinin en önemli örneklerinden biri 
olarak kabul edilen Şehy Hazal olayı baş-
langıç noktası alınarak Devrim ve İran-Irak 
Savaşı dönemleri incelenmiş ve bölgenin 
etnik grubunu oluşturan Arap topluluğu 
değerlendirilmeye çalışılmıştır.

İranlı reformcu akademisyen ve araştırma-
cıların yazılarından derlenerek oluşturulan 
eserde, İran kimliğinin tarihsel ve teorik 
temellerine dair makaleler ilgililerine su-
nulmuş ve etnisite, milliyet ve din gibi ko-
nular tartışılmıştır. Bu bağlamda, ortak bir 
İranlılık üst kimliği algısının oluşturulmaya 
çalışıldığını belirtmek mümkündür. Ancak 
mevcut dinamikler ve değişkenler göz önünde 
bulundurulduğunda makalelerde oluşturul-
maya çalışılan üstün Fars algısının gerçek-
likle özdeşleşmediği görülmektedir. Eser, 
konu ve kapsam itibarıyla son derece etkin 
bir çalışma olsa da taraflı ve objektiflikten 
uzaktır. Bu durumun çalışmanın akademik 
niteliğini zedelediği belirtilebilir. Öte yandan 
Devrim’den sonra siyasi iktidarı meşrulaş-
tırmak adına İslam’ın İran devlet modeliyle 
entegre edilmesinin Fars kimliği üzerinden 
eleştirildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Türk, Fars 
ve Arap gibi diğer etnik unsurların siyasal, 
kültürel ve toplumsal taleplerinin göz ardı 
edildiği görülmektedir.

Sonuç olarak makalelerin genelinin taraflı 
ve objektiflikten uzak bir üslupla yazılması; 
bunun yanında diğer etnik unsurların hiçe 
sayılarak İran’ın sadece Fars unsurla bütün-
leştirilmeye çalışılması eserin akademik ni-
teliğinin zayıflamasına yol açmaktadır. Tüm 
bunlara rağmen eser, son derece kıymetli 
bilgiler sunmaktadır. Bu bakımdan İran’ı 
bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi 
mümkün kılmakta ve İran ile bölge üzerine 
araştırma yapanlar için temel bir kaynak 
niteliği oluşturmaktadır. İ
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YAYINLAR

Cask Limanının Stratejik Önemi

RAPOR

Yasir Rashid

03.03.2022

30 Sayfa

• Umman Denizi’nde Hürmüz Boğazı’nın doğusundaki 
jeopolitik konumu ile Cask Limanı; ekonomi, enerji 
güvenliği ve askerî-güvenlik açısından İran için 
stratejik önem taşımaktadır. 

• Cask Limanının stratejik önemini göz önünde 
bulunduran İran, limanı geliştirmek için  Gore-Cask 
Ham Petrol Boru Hattı projesinin tamamlanması da 
dâhil olmak üzere çeşitli projeler hayata geçirmeyi 
planlamaktadır. 

• Araştırmalar, Çin’in Pekin ile Tahran arasındaki 25 
Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması’nın bir parçası 
olarak Cask Limanına yatırım yapmayı planladığını 
göstermektedir. 

• Basra Körfezi bölgesinden artan enerji ithalatı 
ihtiyacı ve Hürmüz Boğazı’nın düğüm noktasındaki 
(chokepoint) güvenlik açıkları göz önüne 
alındığında Çin’in, ikinci denizaşırı askerî üssünü 
Cask Limanına inşa edeceği tahmin edilmektedir. 

• Çin’in Cask Limanında olası askerî varlığı, bölgede 
ciddi jeopolitik gelişmelere yol açabilir ve bunun 
temel sonuçlarından biri, Basra Körfezi bölgesinde 
Pekin ile Washington arasındaki gerilimin 
tırmanması olacaktır.

https://iramcenter.org/cask-limaninin-stratejik-onemi
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2. Karabağ Savaşı ve İran: 
Stratejik İletişim Perspektifi

ANALİZ

Çağatay Balcı

Kenan Aslanlı 

08.03.2022

24 Sayfa

• İran’ın jeokültürel kuşak hedefli yumuşak 
güç yaklaşımı ve stratejik iletişim faaliyetleri, 
bölgesel rekabet ve iç güvenlik boyutlarında 
değerlendirildiğinde, Azerbaycan’ın bu anlamda 
son derece istisnai bir yere sahip olduğu 
görülebilmektedir. 

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

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

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

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

https://iramcenter.org/2-karabag-savasi-ve-iran-stratejik-iletisim-perspektifi
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11.01.2022 - 29.03.2022

İRAM İstanbul tarafından düzenlenen  
Dr. Ali Rıza Mukaddem moderatörlüğündeki  

“İran Düşünce Dünyası IV” atölyesi, 11 Ocak-29 Mart 
tarihleri arasında gerçekleştirildi.

17.01.2022 - 10.04.2022

İran Araştırmaları Merkezi İstanbul şubesi tarafından  
17 Ocak-10 Nisan 2022 tarihleri arasında  
Farsça Seminerleri ve Konuşma Kulübü  

düzenlenmektedir.

09.03.2022

Kerem Türk’ün “İttifak Perspektifinden ‘Direniş Ekseni’ 
Söylemi: Tehdit Dengesi Kuramı ve Suriye İç Savaşı” başlıklı 
tez sunumu, İRAM İstanbul tarafından 9 Mart’ta çevrim içi 

gerçekleştirildi.

https://www.iramcenter.org/iran-dusunce-dunyasi-iv
https://iramcenter.org/2022-kis-donemi-cevrim-ici-farsca-seminerleri
https://www.iramcenter.org/iram-19-tez-sunumu-etkinligi-gerceklestirildi
https://www.youtube.com/watch?v=wzZnDHphiTI
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ETKİNLİKLER

19.03.2022 - 28.05.2022

İRAM İstanbul şubesinde Dr. Turgay Şafak moderatörlüğünde 
“Metinlerle Çağdaş İran Düşüncesi II” başlıklı atölye 

cumartesi günleri 13.00-15.00 aralığında gerçekleştirilecektir.

30.03.2022

İRAM İstanbul Film Okumaları dizisinin üçüncüsünde  
Hüseyin Etil’le Persepolis (Vincent Paronnaud &  

Marjane Satrapi, 2007) filmi ekseninde bir okuma 
gerçekleştirildi.

26.03.2022

Dr. Hélène Thibault’un “Sekülerleşme Karşısında İslam: 
Tacikistan’ın Dönüşümü” başlıklı kitabıyla ilgili sunumu,  

26 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

https://iramcenter.org/metinlerle-cagdas-iran-dusuncesi-ii
https://iramcenter.org/film-okumalari-3-gerceklik-ve-kliseler-acmazinda-iran-persepolis-2007
https://www.iramcenter.org/iram-istanbul-kitabiyat-10-dr-hlne-thibault
https://www.youtube.com/watch?v=ViUW16Pqaoc
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KİM KİMDİR REKLAM

https://www.nobelkitap.com/irankim-kimdir-549886.html
https://www.youtube.com/c/%C4%B0ranAra%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1Merkezi%C4%B0RAM
https://www.facebook.com/iramcenter
https://twitter.com/iramyayinlari
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Reklam ve iş birliği fikirleriniz için 
info@iramcenter.org  

adresine e-posta gönderebilirsiniz.

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

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

http://www.iramcenter.org
https://iramyayinlari.com
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