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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 16. sayısı ile 
karşınızdayız.

Ocak sayımızda; “Şahin Kanadın Kuşatması ve 2021 Yılı İran 
Ekonomisi, İran Koronavirüs ile Mücadelede Millî Aşıları Kullanacak, 
Tahran’da Konut Sorununa Geçici Çözümler, 2021’in Ardından İran, 
Süleymani Suikastının 2. Yıl Dönümü ve ABD Güçlerine Yönelik 
Saldırılar, İran-Umman Arasında Tazelenen Diyalog, Meclisin 
Hükûmete Yönelik Eleştirileri Artıyor mu?, Dayıcan Napolyon’un 
Yazarı Pezekşzad Vefat Etti, Taliban-İran İlişkilerinin Yakın Tarihine 
İlişkin Bir Değerlendirme, Çin’in Orta Doğu Diplomasi Trafiği, İran’ın 
İsrail’deki Espiyonaj Ağı, 2021’de İran’ın Çin’e Fosil Enerji Ürünleri 
İhracatı, Abdülhüseyin Zerrinkub’un İki Yüz Yıllık Sessizlik’i, ABD 
ve E3 Berlin’de Bir Araya Geldi, Reisi’nin Rusya Ziyareti ve Aldığı 
Eleştiriler, Feridun Ademiyet ve Tarihçilik Anlayışı, İran’da Muhalefetin 
Yeni Yol Haritası Arayışları, Üniversitelerde Muhalif Akademisyenlerin 
Varlığı Sorgulanıyor mu?, İran’da İç Göç, BAE Saldırıları: Aktör-Vaka 
Analizi ile İran-Azerbaycan Arasında Diplomasi Yoğunluğu” 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 ofisimizle iletişime 
geçebilirsiniz.

Bülten’imizin şahsınız ve kurumunuz için faydalı olmasını umuyor, 
gelecek sayılarımızda buluşma temennisiyle sağlıklı, huzurlu ve 
başarılı bir ay diliyorum.

Dr. Hakkı UYGUR

İRAM Başkanı

https://iramcenter.org/hakki-uygur
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01 İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Tahran’ın 
nükleer programını kontrol altına almak için 
İsrail’in sahip olduğu askerî kapasiteden bahsettiği 

bir röportajında, İsrail’in gerekirse Joe Biden yönetimine bilgi 

vermeden İran’a saldırabileceğini söyledi. Bakan ayrıca Yahudi 

Devleti’nin “kendisini İran tehdidine karşı koruyacağını” 

belirtti. 

02 Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta gerçekleşen 
EİT Zirvesi’nde İran, Türkmenistan ve 
Azerbaycan arasında 28 Kasım 2021 tarihinde 

imzalanan doğal gaz takası anlaşması, resmî olarak yürürlüğe 

girdi. Anlaşmaya göre İran, Azerbaycan’a yıllık 1,5-2 milyar 

metreküp Türkmen doğal gazı sağlayacak.

03 Reuters’ın haberine göre İran destekli Yemenli 
Husi grubu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
bayrağı taşıyan bir yük gemisini “düşmanca 

eylemlerde” bulunmak suçlamasıyla ele geçirdi. Geminin 

kaçırıldığını doğrulayan Husilerin askerî sözcüsü  

Yahya es-Seri, geminin askerî ekipman taşıdığını ve “Yemen 

halkının güvenliğine ve istikrarına karşı düşmanca eylemlerde” 

bulunduğunu söyledi.

04 Reuters’ın haberine göre Güney Kore Dışişleri 
Birinci Bakan Yardımcısı Choi Jong Kun, 
Viyana’da İranlı temsilciler ve dünya güçleri 

ile görüşerek İran’ın dondurulmuş 7 milyar dolarlık varlıkları 

sorununun nasıl çözüleceğini değerlendirecek.

05 İsrail Askerî İstihbarat Başkanı Aharon Haliva, 
Nükleer Anlaşma’nın (KOEP, Kapsamlı Ortak 
Eylem Planı) yenilenmesinin, görüşmelerin 

başarısız olmasından daha iyi bir seçenek olacağını söyledi. 

Haliva ayrıca yaptırımların kaldırılması karşılığında İran’ın 

nükleer programına ket vuracak bir anlaşmanın İsrail’in 

çıkarına olacağını belirtti.

06 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Al Jazeera 
kanalına verdiği röportajda “Eğer ABD, 
yaptırımları kaldırırsa nükleer anlaşma mümkün 

olabilir.” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı ayrıca “Batılı 

tarafların bu yönde bir niyeti ve iradesi varsa Viyana’da iyi bir 

anlaşmaya varılabilir.” dedi.

07 İran Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı Yatırım 
ve Teknik Yardımlar Teşkilatı Başkanı Ali Fikri, 
ABD’nin ve siyonistlerin muhalefetine rağmen 

Dünya Bankasının İran’a koronavirüs salgını ile mücadele için  
90 milyon dolar değerinde borç vermeyi kabul ettiğini söyledi. 
Fikri, koronavirüs ile mücadele için verilecek tüm tıbbi ekipmanın 
ve ilaçların Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlanacağını 
ve İran’a teslim edileceğini belirtti.

08 Geçici Taliban hükûmetinin Dışişleri Bakanı 
Emirhan Muttaki, iki ülke arasındaki karşılıklı iş 
birliği ve ekonomik meseleleri değerlendirmek 

üzere Tahran’a giderek İranlı yetkililer ile görüştü. Taliban heyeti; 
Tahran’a, DMO’ya bağlı olan Mahan Havayollarının uçağı ile gitti.

09 The Wall Street Journal’ın, ABD Ulusal Güvenlik 
Konseyi tarafından hazırlanmış gizli bir rapordan 
aktardığına göre İran, Yemen’deki Husilere 

içinde roketatar, makineli tüfek ve keskin nişancı tüfeğinin de 
bulunduğu binlerce silah gönderdi. Rapora göre binlerce silah, 
İran’ın güneydoğusundan başladığı düşünülen ikmal yolu 
üzerinden Yemen’deki Husilere gitmekteyken ABD tarafından ele 
geçirildi.

10 Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, geçici Taliban 
hükûmeti Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki’nin; 
Tahran’da Ahmet Mesud ve Muhammed İsmail Han 

isimli muhalefet liderleriyle görüştüğünü doğruladı. Mücahid; 
Twitter’da yaptığı paylaşımda, Muttaki’nin muhalefet liderlerine 
“endişesiz bir şekilde eve dönebileceklerini” söylediğini belirtti. 
İddialara göre görüşmeye DMO ev sahipliği yaptı. 

11 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katar’ın başkenti 
Doha’ya olan ziyaretinde, Katar Emiri Temim bin 
Hamad es-Sani ve Katar Dışişleri Bakanı  

Muhammed bin Abdurrahman es-Sani ile görüştü. Taraflar, 
ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri 
değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Doha’da yer alan 
İran’ın Katar Büyükelçiliğinde Hamas Lideri İsmail Haniye ile de 
görüştü. 

12 İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, 
Suriye’nin başkenti Şam’a giderek Suriye rejimi 
lideri Beşşar Esed ile görüştü. Taraflar; görüşmede, 

ekonomik ve siyasi ilişkileri değerlendirdi. Tahran-Şam 
ilişkilerindeki gelişmenin altını çizen Yol ve Şehircilik Bakanı, 
İran ve Suriye’nin ortak bir banka kurmaya hazırlandığını söyledi. 

OCAK 2022
KronolojİSİ
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13 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Kazakistanlı 
mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirerek Kazakistan’daki son 

gelişmeleri, ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri değerlendirdi. 

14 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Çin’in başkenti 
Pekin’e giderek Çinli mevkidaşı Wang Yi ile 
görüştü. Pekin’de gerçekleşen görüşmede, taraflar; 

içinde siyasi, ekonomi, ticari, elçilik ve kültürel meselelerin de 
olduğu birçok konuda fikir alışverişinde bulundu. İran Dışişleri 
Bakanı, Çinli mevkidaşı ile olan görüşmesini takiben 25 Yıllık 
Kapsamlı İş Birliği Anlaşması’nın 14 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 
yürürlüğe gireceğini söyledi.

15 Twitter, Devrim Rehberi Hamenei’ye ait 
hesaplardan birini, eski ABD Başkanı Trump’ın 
suikasta uğradığı bir animasyon videosu 

paylaşmasının üzerine kalıcı olarak engelledi. Twitter 
Sözcüsü’nün BBC Monitoring’e aktardığına göre Hamenei’nin  
@KhameneiSite isimli hesabı, Twitter’ın “engellemeden 
kaçınma politikasını” ihlal ettiği gerekçesi ile engellendi. 

16 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, BM Suriye 
Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü. Taraflar 
görüşmede; Suriye Anayasa Komitesi tartışmaları, 

Şam’a yönelik Batılı devletlerin yaptırımları ve Suriye halkına 
insani yardım gönderilmesi konuları da dâhil olmak üzere 
Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi.

17 İran destekli Yemenli Husi grubu BAE’ye yönelik 
drone saldırıları gerçekleştirdi. Husilerin Askerî 
Sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda grubun çok sayıda 

drone ve beş adet balistik füze kullandığını söyledi.

18 Reuters’ın haberine göre İsrail, Yemen’deki İran 
iltisaklı Husi grubunun gerçekleştirdiği ölümcül 
saldırılardan sonra gerçekleşebilecek potansiyel 

drone saldırılarına karşı BAE’ye güvenlik ve istihbarat desteği 
sunmayı teklif etti. 

19 İran Cumhurbaşkanı Reisi, Moskova’ya giderek 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. 
Taraflar; görüşmede, Suriye ve Afganistan’daki 

gelişmeler ile siyaset ve ekonomi alanlarındaki ikili iş birliği 
konuları da dâhil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel 
meseleleri değerlendirdi. Reisi; Moskova’da, İran-Rusya 

ilişkilerinin gelişmesinin önünde hiçbir kısıtlama olmadığını ve 
Tahran-Moskova arasındaki sağlam bağların stratejik ilişkiler 
yolunda ilerlediğini söyledi.

20 İran, “teknik bir sorundan” ötürü Türkiye’ye 
yönelik doğal gaz ihracatını 10 günlüğüne askıya 
aldı. Arzdaki bu düşüşten ötürü, Boru Hatları ile 

Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), bazı sanayi sitelerinin 
ve yüksek tüketim oranına sahip enerji tesislerinin tedarikini 
%40’a kadar azalttı. Teknik sorunun niteliğine ilişkin bir 
açıklama yapılmadı.

21 İran, Çin ve Rusya “Deniz Güvenlik Kemeri 
2022” ismi verilen ortak deniz tatbikatına katıldı. 
Tatbikatta; yanan ya da kaçırılan bir gemiyi 

kurtarmak ve geceleri hava hedeflerine ateş açmak gibi taktiksel 
birçok operasyona yer verildi.

22 İran Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulunun 
Holokost kararına tepki olarak kararın, İran 
İslam Cumhuriyeti ile herhangi bir alakasının 

olmadığını söyledi. Bakanlık; kararı, siyonist rejimin suçlarını 
örtmek için uluslararası mekanizmayı suistimal etmesi olarak 
yorumlarken söz konusu kararı tamamen geçersiz ilan etti. 

23 Reuters’ın haberine göre İran’ın BM Genel 
Kurulundaki oy kullanma hakkı, Güney Kore’de 
dondurulmuş olan İran fonları ile Tahran’ın 

uluslararası kuruluşa olan borcunu ödediği için yeniden 
yürürlüğe girdi. Seul; yaptığı açıklamada, İran’ın 18 milyon 
dolar civarında olan borcunu Güney Kore’deki dondurulmuş 
fonları ile OFAC, BM Genel Sekreterliği ve Güney Kore Maliye 
Bakanlığı gibi ilgili kurumlar ile iş birliği içinde ödediğini 
açıkladı.
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Dr. Murat Aslan

GÖRÜŞ 
03.01.2022

Şahin Kanadın Kuşatması ve 
2021 Yılı İran Ekonomisi

çok sayıda Devrim Muhafızları Ordusunun 

eski komutanın Meclise vekil olarak girme-

leri İran’da reformcu ya da ılımlı kanattan 

çıkabilecek çatlak seslere karşı bir ön alma 

şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca 2021 yılının 

Haziran ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde çok sayıda reformcu adayın se-

çim dışı bırakılması ve bunun neticesinde 

muhafazakâr Reisi’nin seçimleri kazanması 

İran’ın önümüzdeki 5 yıl içinde ülke içinde 

çıkabilecek siyasi risklerin azaltılmasına yö-

nelik attığı diğer bir önemli adımdır.

Biden yönetimi İran’a uygulanan yaptırımla-

rı kaldırmasa da yaptırımların uygulanması 

2021 yılı İran ekonomisi, geçtiğimiz bir-

kaç yılda ortaya çıkan bu olumsuz geliş-

melerin gölgesinde şekillenmiştir. Bunun 

yanında gerek Meclis seçimleri ve gerekse 

de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında 

ortaya çıkan tablo İran’ın güvenlik ve siyasi 

konuları ekonomik başarıya nispetle önce-

leyeceğini göstermektedir. Nitekim 2020 yı-

lının başında yapılan Meclis seçimlerinde 

muhafazakâr kesimin toplam sandalye sayı-

sının büyük bir kısmını kazanması ve ayrıca 

2018 yılının Mayıs ayında ABD Başkanı Trump 

tarafından imzalanan bir Başkanlık Kararı ile 

ABD, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 

olarak isimlendirilen Nükleer Anlaşmadan 

tek taraflı olarak çekilmiş ve sonrasında ABD 

İran’a daha önceden uyguladığı yaptırımları 

yeniden devreye koymuştur.

Finans ve döviz piyasalarında gözlemlenen 

türbülans uzunca bir süre devam etmiş ve ar-

tan risk algısı ve ayrıca yaptırımların İran’ın ih-

racat gelirlerini çok ciddi oranda düşürmesi ile 

birçok ekonomik göstergede son derece kötü 

performanslar gözlemlenmiştir. Koronavirüs 

salgını İran’da ilk kez 2020 yılının başlarında 

etkili olmaya başlamış ve alınan kapanma ted-

birleri nedeniyle zaten zor günler geçiren İran 

ekonomisi daha da kötüye gitmiştir.

Son olarak, ABD’de yapılan Başkanlık seçim-

leri sonrasında başkanlığın el değiştirme-

sinden umutlanan İran’ın, Biden’ın KOEP’e 

dönme ve yaptırımları kaldırma konusunda 

oldukça iyimser bir tablo çizmesine rağmen 

2021 yılı sonuna geldiğimiz şu günlerde yap-

tırımların kaldırılmasına yönelik beklentisi 

karşılanmamıştır.

İran Merkez Bankasının “Tahran’da Konut Piyasasındaki 
Gelişmeler” adlı raporundan derlenen verilere göre 
geçen yıla göre konut fiyatları %33,08 artarken işlem 
hacmi %32,60 oranında azaldı.

Bu yazı ilk olarak 01.01.2022 tarihinde 
Sabah’ta yayımlanmıştır.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/
perspektif/prof-murat-aslan/2022/01/01/
sahin-kanadin-kusatmasi-ve-2021-yili-iran-
ekonomisi

Grafik 1: İran’ın Ham Petrol İhracatı (Gün/Milyon Varil)
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ücretli çalışanların reel ücretlerinde ciddi 

erozyon yaratmıştır. Yakın dönemde ha-

zırlanan bir rapora göre İran’da son bir 

yılda 4 milyon kişi orta gelir gurubundan 

yoksul gelir grubuna gerilemiştir. Ülkede 

yoksul insan sayısı 2019 yılında 26 milyon 

iken bu sayı 2020 yılında 30 milyona yük-

selmiştir. 2021 yılında bunun daha da arta-

cağı düşünülmektedir. Bu bağlamda ülke 

nüfusunun (yaklaşık 83 milyon) yaklaşık 

%36’sı yoksulluk sınırının altında hayatını 

sürdürmektedir.

Bir yandan salgın ve diğer taraftansa yap-

tırımlarla baş etmeye çalışan İran’ı zorlu 

günler beklemektedir. Yönetici elitlerin 

işsizlik sorununa sürdürülebilir çözümler 

bulamaması ve orta gelirli grubun giderek 

küçülmesi ülkede sosyoekonomik tansiyo-

nun yükselmesine neden olabilir.

Viyana’da yürütülen görüşmelerde makul 

bir orta yolun bulunması ve İran’a uygula-

nan yaptırımların kaldırılmasının İran’ın 

ekonomik durumunun normalleşmesi için 

zorunlu bir durum olduğunu düşünüyo-

ruz. Yaptırımlar devam ettiği sürece İran 

ekonomisinin sürdürülebilir ve makul bir 

büyüme performansı sergileyeceğini dü-

şünmüyoruz. Viyana’da sürdürülen müza-

kerelerin olumsuz bir şekilde sonuçlanma-

sı durumunda İran ekonomisinin bir süre 

daha sıkıntılı bir rotada yoluna devam ede-

ceğini öngörüyoruz. İ

Grafik-2’de Dünya Bankası verileri kulla-
nılarak 2015-2021 arası İran’ın Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verileri gösterilmiş-
tir. GSYİH için 2015 yılı sabit ABD$ fiyatları 
ile hesaplanan GSYİH verileri kullanılmış-
tır. 2021 yılı sonu itibari ile İran’ın milli 
gelirinin halen 2017 seviyesinin oldukça 
gerisinde olduğu görülmektedir.

İran’ın işsizlik ve enflasyon konularında 
2021 yılı karnesi yine oldukça kötüdür. 
İran’da işsizlik resmi rakamlara göre %11 
düzeyindedir. Ancak İran üzerine yoğun-
laşan bazı analistler gerçek işsizlik rakam-
larının %20’ler seviyesinde olduğunu dile 
getirmektedir. Diğer bir önemli alt başlık 
genç işsizliğidir. İran’da medyan yaş 27 ci-
varındadır. Ülkede genç ve özellikle de eği-
timli gençlerde işsizlik oranı resmi rakam-
lara göre %24 iken bunun aslında %40’lar 
düzeyinde olduğu dile getirilmektedir.

İran’da 2021 yılında enflasyon sorunu di-
rengen bir şekilde etkisini sürdürmüştür. 
Nitekim Kasım 2021 yılı itibari ile 12 aylık 
enflasyon (Kasım 2020-Kasım 2021) oranı 
%44 düzeyindedir. Dünyada diğer ülkeler-
de olduğu gibi İran’da da gıda enflasyonu 
genel tüketim sepetinin üzerinde artmıştır. 
Ülkede 12 aylık gıda enflasyonu Kasım 2021 
itibari ile %60’a yaklaşmıştır.

Gerek döviz kurlarında meydana gelen dal-
galanma ve İran para birimi tümenin ABD$ 
karşısında son 3 yıldır yaşadığı ciddi dü-
zeyde değer kaybı ve gerekse de ücret artış-
larının enflasyonun çok gerisinde kalması 

hususunda belirli düzeyde bir gevşeme göz-

lerden kaçmamaktadır. Trump döneminde 

500 bin varilin altına düşen ham petrol ih-

racatı Biden’ın koltuğa oturmasından bir 

süre sonra 1 milyon varil seviyelerine yük-

selmiştir. Başta Çin’e olmak üzere İran’ın 

2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren her 

günlük 1 milyon varil ortalamasının üzerin-

de ham petrol ihracatı yapmayı başardığı 

gözlemlenmektedir. Bunun yanında 2019-

2020 döneminde düşük seyreden ham pet-

rol fiyatlarının 70-80 ABD$/varil bandına 

yükselmesi ile İran’ın dış ticaret gelirlerinde 

belirgin bir iyileşme olduğu gözlemlenmek-

tedir. İkinci olarak, ham petrol yerine İran’ın 

petrokimya ürünlerinin ihracatına yönel-

mesi yaptırımların baskısının kırılmasında 

etkili olmuştur. Petrokimya ürünleri yaptı-

rım kapsamında olmasına rağmen petrole 

göre bu tür ürünlerin ihracatının gizlenmesi 

daha kolaydır. Bu yüzden 2020 yılına göre 

İran’ın dış ticaret gelirlerinde önemli artış 

olduğu tahmin edilmektedir.

İran ekonomik büyüme performansı ta-

rihsel olarak petrol gelirleri ile yakından 

ilişkilidir. Grafik-1’de aylık bazda İran’ın 

ham petrol ve kondensat ihracatı gösteril-

mektedir. ABD’de Kasım 2020’de yapılan 

seçimlerden sonra İran’ın petrol ihracatın-

da hissedilir bir artış göze çarpmaktadır. 

Biden’ın seçim sürecinde başkan seçilme-

si halinde yeniden KOEP’e dönüleceğine 

yönelik verdiği mesajlar ve Kasım ayında 

seçimi kazanması üzerine yaptırımla-

rı denetlemekten sorumlu ABD Hazine 

Bakanlığının denetleme faaliyetlerini yu-

muşattığı anlaşılmaktadır. İran’ın başta 

Çin olmak üzere ham petrol ve konden-

sat ihracatını hissedilir düzeyde arttırdığı 

gözlemlenmektedir.

Petrol konusunda yukarıda zikredilen 

açıklamalarla uyumlu olarak 2018 ve 2019 

yıllarında ülke ekonomisinde gözlemlenen 

küçülmenin aksine 2020 yılında düşük de 

olsa pozitif bir büyüme gözlemlenmiştir 

ve 2021 yılı sonu itibari ile milli gelirin bir 

önceki yıla göre %2,5 civarında büyüyeceği 

tahmin edilmektedir.

Grafik 2: İran GSYİH (2015 yılı Sabit ABD$ fiyatları ile) Milyar ABD$
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*Dünya Bankası ülke değerlendirme raporuna göre 2021 yılı büyüme beklentisi %3’ün altında olacağı tahmini baz alınarak 
hesaplanmıştır. 

Kaynak: Dünya Bankası
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Tablo 1: İran Sağlık Bakanlığı Onaylı Yerli Aşılar

Sıra Aşı İsmi
Etkinlik Düzeyi 
(Üreticiye Göre) Son Durum

Bağlı Bulunduğu 
Kurum

1 COV-İran 
Bereket

%84 Acil kullanım onayı 
verildi

Bereket Vakfı

2 PastoCovac %95 Acil kullanım onayı 
verildi

İran Pasteur Enstitüsü 
ve Instituto Finlay de 
Vacunas (İran-İspanya)

3 RaziCovPars %80 Acil kullanım onayı 
verildi

Razi Aşı ve Serum 
Araştırma Enstitüsü

4 SpikoGen %87 Acil kullanım onayı 
verildi

Vaxine ve CinnaGen 
(Avustralya-İran)

5 FakhraVac %94 Acil kullanım onayı 
verildikten sonra 
alıcı bulamadığı için 
durduruldu

Milad Daroo Noor Şirketi 
(Ordu destekli)

6 Noora %90 Faz-3 kapsamında Bakiyetullah Tıp Bilimleri 
Üniversitesi (DMO)

Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanı 
Behram Aynullahi, Devrim Muhafızları 
Ordusuna (DMO) bağlı Bakiyetullah Tıp 
Bilimleri Üniversitesinde düzenlenen tö-
rendeki konuşmasında, İran üretimi aşının 
yeterli olduğu düşünüldüğünden yakın ge-
lecekte yurt dışından aşı ithalatına gerek 
olmayacağını belirtti. Şu ana kadar yakla-
şık 30 milyon doz İran aşısının hizmet ala-
nına girdiğini belirten Aynullahi, Devrim 
Rehberi’nden sonra kendisi ve kabine üye-
leri dâhil pek çok yetkilinin yerli aşı COV-
İran Bereket aşısı vurulduğunu açıkladı. 
Aynullahi, şu ana kadar 180 milyon doz aşı 
tedarik ettiklerinin, aşı rezervlerinin yeterli 
olduğunun ve bu konuda halkın artık endi-
şelenmesine gerek olmadığının altını çizdi. 
Bakan, hükûmetlerinin ilk dört ayında hal-
kın aşılanmasında önemli bir aşamaya gel-
diğini belirterek “Halkın yardımcı olmasıyla 
dört ayda yaklaşık 120 milyon doz aşı enjekte 
ettik.” ifadelerini kullandı. İran’ın dünya-
da en çok koronavirüs aşısı yapan ülkeler 
arasında bulunduğunu belirten Aynullahi, 
“Ülke nüfusunun %88’i ve nüfusun en yoğun 
olduğu Tahran’ın %91’i, ilk doz aşıyı olmuş 

durumdadır.” dedi. Aşı konusunda güçlü 

olduklarını ve yerli aşılara destek verme-

yi sürdüreceklerini vurgulayan Aynullahi, 

“Ülkemizde beş tip koronavirüs aşısının üre-

tilmesi, bu alandaki gücümüzü gösteriyor 

ve şimdiye kadar hiçbir ülke bu kadar aşı 

üretmedi.” ifadesini kullandı.

İran’daki aşılama çalışmaları ve kullanı-

lan aşılarla ilgili İran Radyo ve Televizyon 

Kurumuna konuşan Gıda ve İlaç Kurumu 

Başkanı Behram Darayi, koronavirüs için 

üretilen ithal aşı alımının durdurulduğunu 

doğrulayarak “Bundan sonra ülkede yerli aşı 

kullanılacaktır.” ifadelerini kullandı. İranlı 

Ahmad Jawid Türkoğlu

HABER ANALIZ 
05.01.2022

İran Koronavirüs ile Mücadelede 
Millî Aşıları Kullanacak

İran üretimi aşılar, DSÖ tarafından acil kullanım onayı 
almadığı için söz konusu aşıları olan ve seyahat edecek 
İranlılar, önümüzdeki dönemde bazı kısıtlamalarla karşı 
karşıya kalacaktır

https://iramcenter.org/ahmad-jawid-turkoglu
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Tablo 2: İran’ın 3 Ocak 2022 (12 Yaş Üstü) Koronavirüs Tablosu

Genel Durum Aşı Uygulaması (Son 4 Ay)

Toplam Test 42.180.249 Birinci Doz 59.869.552

Toplam Mevcut Hasta 24.336 İkinci Doz 52.042.721

Toplam Vefat 131.680 Üçüncü Doz 8.091.164

Toplam İyileşen Hasta 6.040.897 Uygulanan Dozların Toplamı 120.003.437

Toplam Bilinen Hasta 6.196.913 Birinci Doz Aşı Oranı %88

üreticilerin aylık en az 15 milyon doz korona-
virüs aşısı üretebileceğini kaydeden Darayi, 
İran için gerekli aşıyı ithal etmenin yıllık 4 
ila 5 milyar dolarlık bir bütçe gerektirdiğini 
aktardı. İran’ın ürettiği COV-İran Bereket 
aşısında iyi bir ilerleme kaydedildiğini be-
lirten Darayi, diğer yerli aşıların da Dünya 
Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay alması için 
gerekli belgelerin hazırlanarak gönderi-
leceğini ifade etti. Sağlık, Tedavi ve Tıbbi 
Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Haydari 
de yerli koronavirüs aşısının üretiminin ye-
terli olduğunu belirterek “Koronavirüs ile 
Ulusal Mücadele Merkezi mevcut ekono-
mik ortamda, koronavirüs aşısının ithalatını 
durdurdu.” ifadesini kullandı.

Devrim Rehberi Ali Hamenei, 8 Ocak 2021 
tarihinde yaptığı bir konuşmada “ABD ve 
Birleşik Krallık aşılarının ülkeye ithal edil-
mesi yasaklanmıştır. Yetkililere de söyle-
dim, buradan herkesin duymasını istiyo-
rum.” diyerek ABD ve Birleşik Krallık üre-
timi aşıların ithal edilmesini yasaklamıştı. 
Konuşmasında Hamenei, “Amerikalılar aşı 
üretebiliyor olsaydı kendi ülkelerinde böyle 
bir fiyasko yaşamazlardı ve günde 4.000 kişi 
hayatını kaybetmezdi.” ifadesini kullanmış-
tı. Fransızlara da sıcak bakmadığının altını 
çizen Hamenei, “Ancak diğer ülkelerden aşı 
almak sorun değil.” diyerek bu konudaki 
tavrını ortaya koymuştu. Bu açıklamalardan 

ekonomik ve politik iklime bağlı olarak İran 

yönetimi, aşıların ithalatını durdurma ve 

“yerli aşı” kullanma kararı almıştır. İran 

aşıları, DSÖ tarafından kullanım onayı al-

madığı için söz konusu aşıları olan ve seya-

hat edecek İranlılar, önümüzdeki dönemde 

bazı sıkıntılar yaşayacaktır. İran halkı da 

etkileri güvenilir olmadığı ve bağımsız ulus-

lararası kuruluşlar tarafından onaylanma-

dığı için yerli aşılara karşı güven problemi 

duyabilir. İran aşılarını yaptıranların, bu 

aşılara acil kullanım onayı vermeyen ülke-

lere giriş yapmaları kısıtlanacaktır. İran’da 

yerli aşıya geçişin tıbbi ve politik sonuçları 

zaman içinde belirginleşecektir. İ

sonra İran Kızılayı tarafından 150.000 doz 

Pfizer üretimi koronavirüs aşısının ithala-

tının iptal edildiği duyurulmuştu.

Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı 

Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezinin 

yaptığı açıklamada, İran’da 120 milyon do-

zun üzerinde koronavirüs aşısı uygulandığı 

belirtildi.

İran’daki “yabancı” ve “yerli” aşı tartışma-

sının ekonomik ve politik yanı açıkça göze 

çarpmaktadır. Daha kısa bir süre önce (4 

Aralık 2021) İbrahim Reisi, hükûmetin ilk 

100 gününün en önemli başarılarından 

birisinin aşı ithalatı ve aşılama olduğunu 

duyurmuştu. Şu anda ise görüldüğü üzere 
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Hamid İbrahimi

HABER ANALIZ 
05.01.2022

Tahran’da Konut Sorununa 
Geçici Çözümler

Buna rağmen gittikleri büyük şehirlerde 

barınma fiyatlarının yüksek olması; birço-

ğunu, gündüz vakti yolcu taşıdığı araba-

sında geceyi geçirmek zorunda bırakmıştır. 

Geçtiğimiz dönemde Tahran’da yol kenar-

larında geceleri arabasında kalan kişilerin 

sayısında meydana gelen artış, bu duru-

mun şehirde görünür bir soruna dönüş-

mesine yol açarak medyanın da dikkatini 

çekmiştir.

Yeni Çözüm: “Barınma 
Otobüsü”

Evsizlerle ilgili haberlerin gündeme gel-

mesinin ardından, kamuoyu nezdinde tep-

kiler artmaya başlamıştır. Gelen tepkilere 

karşı 30 Aralık 2021’de açıklamada bulunan 

Tahran Belediye Başkanı Alirıza Zakani ise 

Kentsel yaşam kalitesi; ekonomik, mekân-
sal, sosyal, çevresel ve kültürel pek çok fak-
töre bağlıdır. Bu bağlamda konut sahipliği 
ve konut harcamaları, kentsel yaşam kalite-
sinin önemli göstergelerindendir. Başkent 
Tahran başta olmak üzere İran’ın bazı 
metropollerindeyse son dönemlerde kritik 
sorun hâline gelen hava kirliliği gibi çev-
resel sorunlarla beraber konut ve barınma 
sorunu da öne çıkmıştır. Nitekim özellikle 
Tahran’da ciddi boyutlara ulaşan bu sorun, 
evsizlik olgusunun yeni biçimleri şeklinde 
tezahür etmeye başlayan sosyal sorunlara 
neden olarak ülke medyası tarafından da 
gündeme alınmıştır.

Metrobüslerin Yeni Gece 
Yolcuları

Aralık 2021’in son günlerinde basında yer 
alan haberler, Tahran’da kentsel yaşamla il-
gili eski bir sosyal sorunun yeni bir biçimde 
ortaya çıktığına dikkat çekti. Haberlere göre 
Tahran metrobüs hatları, evsizlerin soğuk 
kış gecelerinden korunmak ve uyumak için 
en çok tercih ettiği mekâna dönüşmüştür. 
Metrobüsleri tercih eden bu kişilerle ilgili 

dikkat çeken husus ise çoğunun iş sahibi 
olması ancak artan konut ve kira fiyatla-
rından dolayı evsiz kalmalarıdır. Aktarılan 
bilgilere göre barınmak için en düşük kira 
ücretlerini bile karşılayamayan söz konusu 
kişilerin, geceyi metrobüslerde geçirmek 
için yine aylık 360.000-750.000 tümen (165-
340 TL) arasında bir bilet masrafı yapması 
gerekmektedir.

Önceki Örnek: Arabasını 
Barınma Yeri Olarak 
Kullananlar

Geçtiğimiz günlerde metrobüs hatların-
da barınanlarla ilgili haberlerin medyaya 

belediyenin sosyal hizmetler dairesi bün-

yesindeki barınma evlerinin hizmete açık 

olduğunu ancak metrobüs ve diğer mekân-

larda barınan evsizleri zorla barınma ev-

lerine götürmek için yasal yetkileri olma-

dığından duruma müdahil olamadıklarını 

belirtti.

Zakani’nin bu açıklamasına rağmen 

Tahran’da kapasitesi 2.000’le sınırlı olan ba-

rınma evlerinin, resmî verilere göre 15.000 

düşmesi, bu açıdan önceki süreçte günde-
me gelen ve hâlen devam eden başka bir 
fenomeni hatırlattı. İran’da yaşanan eko-
nomik sorunlar nedeniyle başta işsizliğin 
artması, işsiz kalan ancak şahsi arabası 
olan birçok kişiyi, geçimini temin etmek 
için korsan taksicilik yapmaya yönlendir-
miştir. Bu durum; söz konusu insanların, 
ülkenin diğer bölgelerinden bu açıdan 
daha iyi çalışma fırsatlarını haiz Tahran 
gibi büyük şehirlere gitmesine yol açmıştır. 

İşsizler, uyuşturucu bağımlıları gibi marjinal toplumsal 
gruplar arasında yaygın olan evsizlik, artık meslek 
sahibi olan daha geniş toplumsal gruplar arasında da 
yayılmaya başlamıştır.

https://iramcenter.org/hamid-ibrahimi-2
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devam etmesi, sorunun yakın zamanda or-

tadan kalkmayacağına işaret etmektedir.

Bugün dünyada milyonlarca evsiz yaşamak-

tadır. Evsizlik olgusu sadece İran’a has bir 

durum olmamakla birlikte gelişmiş ülkele-

rin metropollerinin de karşılaştığı bir so-

rundur. Buna rağmen nüfusun artması, göç 

hareketleri ve plansız kentleşmeyle beraber 

İran’da uzun süredir söz konusu olan eko-

nomik kriz, bu sorunun giderek büyüme-

sini ve yeni boyutlar kazanmasını berabe-

rinde getirmiştir. Konut ve kira fiyatlarının 

artması özellikle Tahran’da konut sorununu 

bir krize dönüştürmüştür. Öyle ki evsizle-

rin sayısının yükselmesiyle beraber evsiz 

profilinde de değişiklik meydana gelmiştir. 

Genelde işsizler, alkol ve madde bağımlıları 

ve diğer benzer marjinal toplumsal gruplar 

arasında yaygın olan evsizlik olgusu, verilen 

örneklerde görüldüğü gibi artık çalışan ve 

meslek sahibi olan daha geniş toplumsal 

gruplar arasında da yayılmaya başlamıştır. 

Yönetimin artan bu soruna karşı üretmeye 

çalıştığı çözümler ise daha çok geçici çö-

zümler mahiyetinde olmuştur. Bu nedenle 

Tahran başta olmak üzere ülkenin büyük 

şehirlerinde konut sorununun önümüzdeki 

süreçte de devam edeceği, evsizlik gibi diğer 

birçok toplumsal soruna yol açarak benzer 

yeni sosyal fenomenler şeklinde tekrar gün-

deme gelmesi muhtemeldir. İ

civarında olan evsizlerin ihtiyacını karşıla-

yamadığı aktarılmıştır. Durum böyleyken 

belediyenin yeni girişimi de sorunu çözme-

ye yönelik yetkililerin geliştirdiği politika-

lar açısından tartışmalara neden olmuştur. 

Tahran Belediyesi, şehrin bazı noktalarına 

üzerinde “barınma otobüsü” yazan otobüsler 

yerleştirerek belediyenin bazı toplu taşıma 

araçlarını evsizlerin geceyi geçirmesi için 

tahsis etmiştir.

Konut Sorununa Yönelik 
“Yılda Bir Milyon Konut” 
Vaadi

Son resmî verilere göre İran’da konut fi-

yatlarındaki enflasyon oranı %51’in üstüne 

çıkmıştır. Konut fiyatlarındaki bu artışla be-

raber Tahran’ın sadece kenar semtlerindeki 

kira fiyatları da %70 civarında artmıştır. Bu 

artışlar özellikle büyük şehirlerde farklı top-

lumsal kesimler için barınma maliyetlerini 

ciddi oranda yükseltmiştir. Öyle ki kentli 

aileler, gelirinin ortalama %60-70’ini barın-

ma masraflarına ayırmak zorunda kalmıştır. 

Böylece Tahran gibi nüfusun kalabalık oldu-

ğu ve uzun zamandır konut yetersizliğinin 

yaşandığı bir şehirde, barınma sorunu gide-

rek şiddetlenen ve kronikleşmekte olan bir 

sorun hâline gelmiştir.

Ülkenin öne çıkan sosyoekonomik sorun-

larından birine dönüşen konut meselesi, 

siyasi yetkililerin de gündemine gelerek 

Haziran 2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 

sırasında adaylar arasında tartışılan konu-

lardan biri olmuştur. Nitekim yeni iktidara 

gelen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, her yıl 

bir milyon konut inşa edecekleri vaadinde 

bulunmuştur. Fakat bir yandan bu vaadin 

henüz hayata geçememiş olması ve ülke-

nin ağır ekonomik şartları etkisinde hayata 

geçmesine dair emarelerin olumlu yönde ol-

maması; diğer yandan da fiyatlardaki artışın 

Görsel 1: Tahran’da Barınma Otobüsü

Kaynak: Vista.ir
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2021 yılı, tüm dünyada olduğu gibi İran için 
de oldukça zorlu geçti. 2021 yılında, İran için 
en önemli gelişmeler arasında küresel sal-
gın ile mücadele, ülkenin 42 yıllık başhasmı 
ABD’de Başkan Joe Biden’ın ocak ayında gö-
reve başlaması, haziran ayında ülkede ger-
çekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
İbrahim Reisi liderliğindeki muhafazakar-
ların kazanması, ağustos ayında Taliban’ın 
Kabil’i beklenmedik biçimde ele geçirmesi, 
Karabağ Zaferi sonrası Tahran-Bakü ilişkile-
rinin girdiği türbülansın karşılıklı suçlamala-
rın ardından zirve noktasına çıkıp yıl sonuna 
doğru yeniden normalleşmeye başlaması, 
İsfahan’da gerçekleştirilen su protestoları, 
Çin ile imzalanan 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği 
Anlaşması, İran içindeki nükleer hedeflere 
yönelik İsrail saldırılarının sürmesi, Ruhani 
döneminde başlayan Viyana görüşmelerinin 
birkaç aylık aranın ardından Kasım ayında 
tekrar başlatılması yer aldı.

Reisi’nin akıbeti

2021 yılı içinde İran iç politikasında bir-
çok farklı olay yaşandı. Bunlar arasında en 
önemlisi hiç şüphesiz İbrahim Reisi’nin 

Cumhurbaşkanı seçilmesi oldu. Katılımın 

çok düşük olduğu seçimlerden İbrahim Reisi 

mutlak zaferle ayrıldı. İbrahim Reisi’nin yar-

gı kökenli olması farklı tartışmalar yarattı. 

İran’ın en önemli gündemini teşkil eden 

ekonomik konulara ilişkin görüşlerinin 

muğlaklığı, başlangıçta soru işaretlerine 

neden olsa da yaptığı atamalarla İbrahim 

Reisi, bir koordinatör gibi hareket edeceğini 

gösterdi. İbrahim Reisi, iç ve dış politikada 

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) kökenli 

itilmiş deneyimli figürlerin yeniden organi-

ze olma çabalarına sebep oldu. Reisi’nin işi 

beklendiği kadar kolay olmayacak. Nitekim 

Devrim Lideri Hamaney’in yılın son ayın-

da Ruhani ile görüşmesinin niteliği, “ılımlı” 

olarak nitelendirilen kanadın tekrar siyaset 

sahnesine güçlü bir biçimde dönmesinin ilk 

işaretleri olarak algılandı. Ekonomik alanda 

yetersizliği ve Nükleer Anlaşma’yı (KOEP, 

Kapsamlı Ortak Eylem Planı) imzalaması 

nedeniyle çok ağır eleştirilen eski hükümete 

benzer şekilde Reisi yönetiminin de KOEP’e 

dönüş çabası içinde olması ve ekonomik dar-

lık, küskün muhalifler için uygun bir ortam 

Dr. Hakkı Uygur

GÖRÜŞ 
11.01.2022

2021’in Ardından İran

Gelinen noktada, önümüzdeki dönem daha çok ABD’nin 
ve elbette İsrail’in İran’ı nükleer ve bölgesel güç olarak 
kabul etmeyi hazmetme süreci de olacak.

Bu yazı ilk olarak 10.01.2022 tarihinde  
Anadolu Ajansı’nda yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ 
2021in-ardindan-iran/2469781

isimlerle hareket edeceğinin ve ekonomide 
de yine aynı çevrelere yakın teknokratlarla 
ilerleyeceğinin sinyallerini verdi.

Reisi’nin performansı ile ilgili kapsamlı bir 
değerlendirme yapmak için henüz erken 
olmakla birlikte geçtiğimiz birkaç yıllık 
süre içinde siyasi kariyer basamaklarını 
hızlı şekilde tırmanan ve başta DMO ile 
devrim liderini seçmekle görevli Uzmanlar 
Meclisi’nin kahir ekseriyetinin desteğine 
sahip bir isim. Reisi’nin, Ali Hamaney son-
rası senaryolar için en şanslı isim olduğu 
yönündeki görüş halen ağırlığını koruyor. 
Bununla birlikte Reisi’nin siyasi arenadaki 
acemiliğinin yol açtığı gaflar, başta Hasan 
Ruhani ve Ali Laricani gibi siyasi sahne dışına 

oluşturmuş durumda. İç siyasetin, yeni yılda 

Viyana görüşmelerindeki ilerlemelere paralel 

olarak daha da ısınacağı tahmin ediliyor.

Viyana görüşmeleri ve  
ABD-İran ilişkileri

Dış politika hususunda ise en önemli konu-

ların başında ülkenin nükleer faaliyetleri ile 

buna yönelik tepkiler geliyor. Kasım ayında 

başlamasına rağmen Viyana görüşmeleri-

nin geleceği belirsizliğini koruyor. ABD ve 

Avrupa ülkeleri, İran’ın müzakerelerdeki tav-

rının yapıcı olmadığını ileri sürerken, Rusya 

daha olumlu mesajlar veriyor. Konuyla ilgili 

Çin ise sessizliğini koruyor.

https://iramcenter.org/hakki-uygur
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/2021in-ardindan-iran/2469781
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/2021in-ardindan-iran/2469781


 OCAK 2022 | İRAM BÜLTEN  13

Gelinen noktada, önümüzdeki dönem daha 

çok ABD’nin ve elbette İsrail’in İran’ı nük-

leer ve bölgesel güç olarak kabul etmeyi 

hazmetme süreci de olacak. Zira iki ülke de 

geçtiğimiz birkaç yılda İran’a sert darbeler in-

direbilme hususundaki yeteneklerini göster-

mesine rağmen bu darbeler stratejik anlamda 

Tahran’ın uzun vadeli yürüyüşünü durdur-

mayı başaramadı. ABD’nin, yoğun askeri güç 

kullanmadaki isteksizliği ile Afganistan ve 

Irak’tan pek de başarı hikayesi olmayan çe-

kilmeleri düşünüldüğünde İran, “ne savaş ne 

taviz” politikasını sürdürecek gibi görünüyor.

Sonuç olarak tüm dünya gibi İran da yeni yılda 

küresel salgın sonrası iklim değişikliğinin 

olumsuz etkileri, ekonomik buhranlar, gıda 

güvenliğindeki sorunlar, toplumsal rahatsız-

lıkların dışa vurumu gibi çok sayıda istikrar-

sızlaştırıcı etkenle karşı karşıya kalacaktır. 

Bununla birlikte gerek devlet kadrolarının 

son dönemde aldığı toplumsal güvenlik 

tedbirleri gerekse de uygulamaya koyduğu 

sosyal destek politikalarıyla İslam Cumhuriyeti 

yeni yılda da mevcut görünümünü korumayı 

sürdürecektir. İ

göre, iki ülke de çeşitli nedenlerden ötürü 

müzakerelere ihtiyaç duyuyor ve masadan 

kalkan taraf görüntüsü vermek istemiyor. 

Bu nedenle asgari müştereklerde buluşan 

geçici bir anlaşma daha muhtemel bir se-

çenek olarak değerlendiriliyor. Buna göre, 

başta gelişmiş santrifüjlerdeki yüzde 60 

civarındaki zenginleştirmeyi askıya alması 

olmak üzere Tahran’ın atacağı bazı adım-

lar karşılığında ABD’nin, İran’a yurt dışında 

dondurulmuş varlıklarını tahsil etme ya da 

petrol satışına izin verebileceği ileri sürülü-

yor. Her ne kadar ABD’deki birçok etkili ke-

sim İran’ın nükleer faaliyetleri, balistik fü-

zeleri, hatta SİHA teknolojileri konusunda 

kapsamlı tavizler vermesi gerektiğini savun-

sa da gittikçe daha fazla isim Washington’ın 

elinde İran’ı böylesine tavizler vermeye 

yönlendirecek araçların olmadığının farkı-

na varıyor. Bu durum bir yandan ABD’nin 

Nükleer Başmüzakerecisi Robert Malley’e 

olan eleştirilerin artmasına neden olurken 

diğer yandan birçok yetkili, ABD-İran çatış-

masının ABD’nin ulusal çıkarlarına faydası 

olmadığının altını çiziyor.

Görüşmeler sürerken İran, nükleer faaliyet-

lerini sürdürüyor. Bu ise İsrail’in gün geçtik-

çe daha da huzursuzlaşmasına ve ABD ile 

görüşmelerini sıklaştırmaya başlamasına 

neden oluyor. Nitekim uluslararası basında 

İsrail’in, İran’ın nükleer tesislerine yönelik 

bir hava saldırısı düzenlemeyi düşündüğüne 

dair haber ve yorumlarda gözle görülür bir 

artış yaşanıyor. Bununla birlikte son tahlil-

de böyle bir saldırının Beyaz Saray’dan onay 

alma zorunluluğu, buna mukabil ABD’nin 

askeri müdahalelerden gittikçe uzak dur-

maya çalışan yaklaşımı, söz konusu askeri 

seçeneğin çok gerçekçi bir olasılık olmadı-

ğını düşündürüyor. Yine de Viyana görüş-

melerinde kısa bir süre içinde bir ilerleme 

sağlanamaması halinde bir takım yeni yaptı-

rımların yanı sıra İsrail sabotajlarının da ni-

telik ve nicelik olarak artacağı öngörülebilir.

İki ülke içindeki dengeler nedeniyle özellik-

le de kasım ayında ABD’de gerçekleştirile-

cek Kongre seçimlerini İran karşısındaki şa-

hin görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçilerin 

kazanma ihtimali, yeni yılda nükleer müza-

kerelerde kapsamlı bir anlaşmaya varılması-

nı çok mümkün kılmıyor. Birçok gözlemciye 
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Çağatay Balcı, 
Hasancan Onurluoğlu

HABER ANALIZ 
12.01.2022

2022 yılının ilk günlerinde Irak ve 
Suriye’de, Kasım Süleymani suikastının 
ikinci yıl dönümü dolayısıyla ABD askerî 
güçlerine yönelik çeşitli saldırılar gerçek-
leştirilmiştir. İran destekli milis gruplar 
tarafından gerçekleştirilen söz konusu 
saldırılar, 3-5 Ocak 2022 tarihleri ara-
sında yoğunlaşmış; bu süreçte Irak’taki 
Ayn el-Esed Üssü, Bağdat Havaalanı ve 
Suriye’de Deyrizor bölgesi ön plana çıkan 
hedefler olarak kendisini göstermiştir (bk. 
Harita 1).

İlk saldırı 3 Ocak Pazartesi günü iki pat-
layıcı yüklü drone tarafından Bağdat 
Uluslararası Havaalanı yakınında ABD 
güçlerine ev sahipliği yapan askerî üsse 
yapılmıştır. Bu saldırı, droneların tespit 
edilmesi ve havada düşürülmesi ile ber-
taraf edilmiştir. Diğer yandan aynı gün 
Suriye’den gelen haberlerde, Suriye’nin 
doğusunda ABD kontrolündeki el-Ömer 
isimli petrol sahasına yedi roket ve dört 
havan topu isabet ettiği aktarılmıştı. Yerel 
kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 
saldırılara ABD güçleri tarafından karşılık 
verilmiştir.

Bu saldırıların ardından 4 Ocak Salı günü 

ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed Üssü, drone 

saldırısının hedefi olmuştur. Aynı gün Irak 

kaynakları, Bağdat çevresi ve Samavah’ta 

iki ABD askerî lojistik konvoyunun he-

def alındığını bildirmiştir. Ayrıca 5 Ocak 

Çarşamba günü Bağdat Uluslararası 

Havaalanı yakınlarındaki ABD güçlerini 

barındıran bir diğer üs olan ABD Zafer 

Askerî Üssü’ne yönelik roket saldırısı 

düzenlenmiştir.

Son olarak Suriye’nin doğusundaki Deyrizor 

bölgesinde bulunan el-Ömer petrol sahası 

yakınlarındaki ABD liderliğindeki koalisyon 

Deyrizor-el-Rahba bölgesinde milis grup-
lara ait bir silah deposunu ve milis grup 
komutanlarını hedef aldığı bildirilmiştir. 
Bu durum ABD’nin, İran destekli milis 
grupların saldırılarına yönelik olarak sahip 
olduğu tutumu ve karşı stratejiyi sürdür-
düğünü göstermiştir.

Saldırıların Arka Planı: 
Mesajlar ve Anlamlar

•  İran destekli milis gruplar tarafın-
dan Irak ve Suriye’de konuşlu ABD 
güçlerine yönelik saldırılar “Kasım 
Süleymani suikastının intikamı” 
mottosunun somut ve pratik bir 
karşılığı olmuştur. Bu durum, mi-
lis gruplar açısından Süleymani 
suikastının, yoğun ve sembolik 
şiddet eylemlerinin gerçekleştiri-
leceği bir “özel gün” olarak kodlan-
dığını açık biçimde göstermiştir.

•  Bu saldırıları; İran destekli milis 
gruplarının, Irak ve Suriye hat-
tında eş zamanlı ve çok-hedefli 
saldırı gerçekleştirebilme kapa-
sitesini sergilemesi ve farklı sal-
dırı tipleriyle konseptlerini aynı 
anda kullanılabildiğini ortaya 

Süleymani Suikastının  
2. Yıl Dönümü ve ABD Güçlerine 
Yönelik Saldırılar

3-5 Ocak aralığındaki saldırıları, İran destekli 
milis grupların eş zamanlı ve çok-hedefli saldırı 
gerçekleştirebilme kapasitesini sergileme çabası olarak 
değerlendirmek mümkündür.

üssü, 5 Ocak akşamı büyük çaplı bir roket 

saldırısının hedefi olmuştur. Ayrıca yine bu 

tarihte, Irak’ın Babil vilayetinde bir ABD as-

kerî lojistik konvoyu roket saldırısıyla hedef 

alınırken Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed 

Askerî Üssü ikinci kez bu saldırıların hedefi 

olmuştur.

Bu saldırılara karşılık olarak ABD’nin, 

İran destekli milis grupları sorumlu tu-

tup “meşru müdafaa hakkı” vurgusunu ön 

plana çıkararak 5 Ocak gecesi Suriye’de, 

koyması yönünde bir çabası olarak 

da değerlendirmek mümkündür. 

Saldırılarda ciddi bir kaybın ve ha-

sarın yaratılamaması, söz konusu 

sembolik mesaj verme amacının 

daha fazla ön olana çıktığına yöne-

lik kanaati pekiştirmektedir.

•  Söz konusu saldırıları, İran destek-

li milis grupların; Suriye’de İsrail 

tarafından gerçekleştirilen hava 

harekâtlarının yarattığı olumsuz 

https://iramcenter.org/cagatay-balci
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psikolojik etkiyi ABD güçlerine 

yönelik eylemler aracılığıyla geri 

planda tutma ve örgütsel motivas-

yonu artırma çabası olarak yorum-

lamak mümkündür.

•  Bu saldırıları, Irak’ta son seçimler-

den zaferle çıkan Mukteda es-Sadr 

grubunun, İran destekli milislere 

yönelik tutumuna karşılık olarak 

sembolik anlam taşıyan hamleler 

olarak okumak da mümkündür. 

Bu bağlamda söz konusu saldırı-

lar; İran destekli milis grupların, 

dolaylı biçimde bir güç gösterisi ve 

caydırıcılık mesajı ortaya koyarak 

Irak’ta resmî güvenlik güç statü-

sünde olmalarına rağmen otonom 

bir yönelimle öznel bir ajanda ve 

hedef doğrultusunda hareket etme 

eğilimlerinden sapma göstermeye-

ceğini deklare etme anlamını taşı-

maktadır. İ

Harita 1: Irak ve Suriye’de ABD Güçlerine Yönelik Saldırılar (3-5 Ocak 2022)

SURİYE
IRAK3 Ocak, El-Ömer

Petrol Sahası

4 Ocak, Ayn el-Esed
Hava Üssü

3 Ocak, Bağdat
Havaalanı

5 Ocak, Zafer Üssü,
Bağdat

4-5 Ocak, Samavah
Askerî Konvoya Saldırı

4 Ocak, Bağdat Çevres�
Askerî Konvoya Saldırı

5 Ocak, Ayn el-Esed
Hava Üssü

5 Ocak, Green
V�llage Üssü

Kaynak: İRAM uzmanlarınca hazırlanmıştır.
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir 
Abdullahiyan, 10 Ocak Pazartesi günü 
Umman’a gitti. Bu ziyaretin; Umman’ın 
geçmişten günümüze Basra Körfezi’nde 
gerek İran’ın gerekse de Suudi Arabistan’ın 
tek başına baskın güç olmasını istememesi 
ve bu bağlamda İran’la kritik zamanlarda 
iş birliği hâlinde olması ile yakın ilgisi var. 
Zira İran’ın İslam Devrimi öncesi dönem-
de, 1970–1977 yılları arasında, Umman’ın az 
gelişmiş bölgelerinden biri olan Zafâr şeh-
rinde yükselen ayrılıkçı hareketleri bastır-
mak üzere Umman’a destek vermesi ve bu 
kapsamda iki ülke arasında askerî iş birliği 
komitesi kurulması, günümüze kadar sür-
dürülen bir ilişki şekline dönüşmüştür.

Nitekim Abdullahiyan’ın pazartesi ger-
çekleşen ziyareti öncesinde bahsi geçen 
bu komite çerçevesinde 14 Aralık 2021’de 
Umman’dan üst düzey bir askerî heyet, İran’ı 
ziyaret etti. Görüşmelerde iki ülke yetkilile-
ri, Basra Körfezi’nde deniz kuvvetlerinin 
ortak bir tatbikat yapacağını açıkladı. İran 
Genel Kurmay Başkanı Muhammed Bakıri 
ile de görüşen Umman heyetinin bu ziyare-
ti, her ne kadar rutin toplantı serisinin bir 

üzere 13 anlaşma imzaladı. Ancak resmî 

olarak açıklanmasa da bu ziyaretin odak 

noktalarından birinin İran’ın Viyana’da de-

vam eden nükleer müzakereleri hakkında 

Suudi Arabistan’ın, bölge ülkeleriyle isti-

şare etmek istemesi olduğu bilinmektedir. 

Nitekim 14 Aralık’ta Umman askerî heyeti 

İran’da iken Suudi Arabistan’ın başkenti 

Riyad’da 42. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 

Zirvesi gerçekleşti ve bu toplantının ana 

gündemi de İran ve hâlihazırda Viyana’da 

devam eden nükleer müzakereler oldu.

Tüm bunlar ekseninde, İran’ın Suudi 

Arabistan’ın Körfez ülkeleri üzerinde ya-

ratmak istediği baskıya karşılık ön alıcı 

programını bölgesel güvenlik açısından bir 

tehdit olarak algılamadığını ifade etmiştir. 

İşte bu noktada Abdullahiyan’ın pazartesi 

gerçekleşen Umman ziyaretinin ana ama-

cı; Viyana’da devam eden süreçte, Suudi 

Arabistan’ın olası manipülasyonuna karşı 

Basra Körfezi’nde Umman’ın dengeleyici 

rolünün artmasını sağlamaktır.

İran ve Umman arasındaki bu diplomasiyi 

anlamlı kılan diğer önemli bir husus da 9 

Ocak’ta Devrim Rehberi Ali Hamenei’nin 

yaptığı konuşmada “Belirli bir noktada 

düşmanla müzakere etmek mutlak tesli-

miyet anlamına gelmez.” şeklindeki sözleri 

olmuştur. Zira birçok kişi bu sözlerin, ABD 

parçası olsa da zamanlaması itibarıyla ayrı 
bir önem arz etmektedir.

Bundan kısa bir süre önce 6 Aralık 2021 
tarihinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi, 
Körfez turu kapsamında Umman’a gitti. 
Bu kapsamda Suudi Arabistan-Umman 
İş Konseyine bağlı Suudi Arabistanlı ve 
Ummanlı yetkililer, projeler oluşturmak 

girişimlerde bulunmak istediği ve bu doğ-

rultuda Umman ile ilişkilere ayrı bir önem 

verdiği görülmektedir. Zira Umman, İran’ın 

nükleer programı konusunda gerek 2015 

Nükleer Anlaşması öncesi dönemde gerek 

sonrasında ABD’nin tutumu karşısında 

İran tarafında bir tavır sergilemekten çe-

kinmemiş ve birçok defa İran’ın nükleer 

Dr. Bilgehan Alagöz

HABER ANALIZ 
12.01.2022

İran-Umman Arasında 
Tazelenen Diyalog

Abdullahiyan’ın Umman ziyareti, Viyana’da devam 
eden müzakereler ve diğer bölgesel konularda 
Umman’la iş birliğine önem verdiğini ve Umman’ın da 
buna olumlu yaklaştığını göstermektedir.

https://iramcenter.org/bilgehan-alagoz
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ile doğrudan görüşmelere kapı araladığı yo-
rumunu yapmıştır. Bu da ABD ile olası bir 
diyalogda Umman’ın tıpkı 2015 öncesinde 
olduğu gibi bir ara buluculuk rolü üstlen-
mesi ve İran ile ABD arasında gizli görüşme-
lere ev sahipliği yapması ihtimalini günde-
me getirmiştir. Dolayısıyla Abdullahiyan’ın 
Umman ziyaretinin birincil amacının 
Viyana sürecini görüşmek olduğu ifade edi-
lebilir. Diğer bir amaç da İran’ın Yemen’de 
Suudi Arabistan ile yaşadığı tansiyonu din-
dirmek için yine Umman’dan destek almayı 

istemesidir. Nitekim Abdullahiyan bu zi-

yaret kapsamında Husi Lideri Muhammed 

Abdülselam ile de buluştu. Şu ana kadar 

İran ve Suudi Arabistan arasında Yemen 

konusunda gerçekleşen dört görüşmeden 

net bir sonuç çıkmamakla beraber İran’ın 

bu konuda da Umman’dan destek beklediği 

bilinmektedir.

Tüm bunlardan hareketle İran ve Umman’ın 

birbirine kazan-kazan yaklaşımı ile baktığı-

nı söylemek mümkündür. Umman, Suudi 

Arabistan’ın Basra Körfezi’nin başat aktörü 

olmasını istemediğinden İran ile ilişkilere 

önem vermekte, bu noktada gerek bölgesel 

diyaloğa gerek küresel diplomasiye katkı 

sunmaktadır. İran da Viyana sürecinin ke-

sintiye uğramasını engellemek ve Suudi 

Arabistan’ın baskıları karşısında bir den-

ge yaratmak için Umman’ın yapıcı tavrına 

ihtiyaç duymaktadır. Abdullahiyan’ın son 

ziyaretini bu kapsamda görmek doğru ola-

caktır. İ
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Esin Erginbaş

HABER ANALIZ 
13.01.2022

2020 Meclis Seçimlerinde koltukların ek-
seriyetini muhafazakâr milletvekillerinin 
kazanması ve 2021 Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerinde muhafazakârların adayı 
İbrahim Reisi’nin cumhurbaşkanı seçil-
mesi, İran’da, Hasan Ruhani hükûmetin-
den sonra yasama ve yürütme organlarının 
uyumlu çalışacağı beklentisi yaratmıştı. 
Fakat karşı karşıya kalınan siyasi ve eko-
nomik sıkıntıları radikal isimlerin de yer 
aldığı Reisi hükûmeti ile aşmaya çalışan 
İran’da Meclis, bakanlara karşı eleştiri do-
zunu yükseltmeye başladı. Bu durumun, 
istişare ve karar organı olan Meclis için 
normal olmasına karşın Reisi’nin ağustos 
ayında kabinesini oluşturduğu göz önüne 
alındığında yaklaşık dört ay kadar kısa bir 
sürede görünürlük kazanması; “kabinede 
değişikliğe mi gidilecek? Milletvekilleri 
bakanlar hakkında gensoru hazırlığı mı 
yapıyor?” sorularının gündeme gelmesine 
zemin hazırlamıştır.

Halkın memnuniyetsizliğini de tetik-
leyen ekonomik sıkıntıların artmama-
sı adına Cumhurbaşkanı Reisi, başın-
da Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı 

Muhammed Muhbir’in olduğu bir eko-
nomi takımı oluşturmayı hedeflemiş; 
Ekonomi ve Maliye Bakanlığına ise İhsan 
Handuzi’yi atamıştı. 2020’de Tahran mil-
letvekili seçilerek Meclise giren ve Allame 
Tabatabai Üniversitesi İktisat Bölümü öğ-
retim üyesi olan Handuzi’nin görev geç-
mişine bakıldığında bu ismin, Ekonomi 

araba fiyatlarındaki artış gibi ekonomik 

göstergelerde beklenilen iyileşmenin sağ-

lanamaması gibi süregelen sorunlar için 

bir önceki hükûmeti işaret ederek yapısal 

reformların dört ay kadar kısa bir sürede 

gerçekleşemeyeceği yönünde açıklamalar-

da bulunmuştur.

Meclisin Hükûmete Yönelik 
Eleştirileri Artıyor mu?

Henüz bir yılını doldurmayan Reisi hükûmeti için 
bir bakan değişikliği, iktidarın yönetsel zafiyetinin 
göstergesi olacaktır.

ve Maliye Bakanlığına getirilmesinin sor-
gulanmaya açık olduğu görülmektedir. 
Ayrıca kendisinin, Tenis Federasyonu 
Başkanı Davud Azizi’yi yardımcı olarak 
atama girişimi ile akrabalarından yöne-
tici atama çabaları ise bakanlığının baş-
langıcında adının “liyakatsiz atamalarla” 
anılmasını beraberinde getirmiştir. Güven 
oylamasında 290 sandalyeli Meclisten 254 
gibi yüksek bir oy alarak görevine başla-
yan Handuzi, performansıyla Meclisin 
eleştiri odağında olan bakanlardan biri ol-
muştur. Zira Handuzi’nin güven oylaması 
aldığı gün detaylı bir ekonomi programı 
sunmadığı, milletvekillerinin güven oyla-
masındaki tutumunun rasyonel olmadığı 
ve netice itibarıyla hâlihazırda Bakan’ın 
yeterliliğinin sorgulandığı bilinmekte-
dir. Ekonomi ve Maliye Bakanı ise döviz 
kurundaki oynaklık ve enflasyon oranı, 

Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanı 

Behram Aynullahi ise Meclisin eleştiri-

lerinin hedefinde olan diğer bakandır. 9 

Ocak’ta Mecliste Aynullahi’ye yönelen 

eleştiriler; özellikle yoksul bölgelerdeki 

hastanelerde doktor eksikliği, temel ekip-

man sıkıntısı ve salgın döneminde toplum 

sağlığını temel alan programların eksikliği 

ile ödeneklerin adil dağıtılmadığı üzerine-

dir. Bunun yanında Bakan’ın, İran’ın yerli 

aşısı olan Cov-İran Bereket aşısı olduğu-

nu söylemesine rağmen vurulan aşının 

Sputnik olduğu iddialarının ortaya çıkma-

sı ile Bakanlığın atamalarının “hizbullahi” 

kanattan yapıldığı ve salgın ile mücade-

lede yetersiz kalındığı yönündeki açıkla-

maları; Aynullahi’yi hem Meclis hem halk 

nezdinde zorda bırakan diğer hususlar 

olarak zikredilebilir.

https://iramcenter.org/esin-erginbas
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Olası kabine değişimi için adı geçen isim-
lerden birinin de Kooperatif, Çalışma 
ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah 
Abdulmeliki olmasına ve görevden alın-
ması için 32 milletvekilinin imza attığı 
belirtilmesine karşın Meclisin eleştiri oda-
ğında Handuzi ve Aynullahi’nin olduğunu 
belirtmek mümkündür.

Rehberliğe bağlı durumlar istisna tutuldu-
ğunda yürütme erkinin başında olan Reisi 
ve kabinesinden beklenilen en önemli ic-
raat, kriz sarmalında olan İran ekonomisi-
nin göstergelerini iyileştirmesi üzerinedir. 

Ekonominin dümeninden sorumlu Bakan 

Handuzi’nin performansına yönelik mu-

hafazakâr Meclisten yükselen eleştirilere 

bakıldığında olası bir kabine değişikliği-

ne gidildiği takdirde bu ismin Handuzi 

olacağını söylemek mümkündür. Her ne 

kadar yapısal reformlar, müesses nizamın 

desteği ile uzun vadede yürürlüğe girmesi 

ve netice vermesi beklenen bir süreci ifade 

etse de Meclis, gensoru ile “kötü gidişa-

tın” bedelini Ekonomi ve Maliye Bakanı’na 

ödetme yoluna gidebilir. Reisi hükûmeti-

nin ilk 100 günde attığı adımlar arasında 

en büyük başarının salgın ile mücadele 

ve aşılama oranlarındaki artış olarak su-

nulduğu dikkate alındığında ise adı geçen 

diğer Bakan Aynullahi’ye Meclisten genso-

ru çıkma olasılığının düşük kalacağı ifade 

edilebilir. En nihayetinde henüz bir yılını 

doldurmayan Reisi hükûmeti için bakan 

değişikliği, iktidarın yönetsel zafiyetinin 

göstergesi olacaktır. Zira bir önceki hükû-

met dönemlerindeki örnekler, bakanların 

performanslarının gensoru aracılığıyla 

denetlenmesi için en az bir yılın geçtiğini 

göstermektedir. İ
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Hamid İbrahimi

HABER ANALIZ 
14.01.2022

İran edebiyatı için 2022 yılı, önemli bir ismin 

kaybıyla başladı. Çağdaş İran Edebiyatı’na 

“Dayıcan Napolyon” romanıyla damga vuran 

İrec Pezeşkzad; edebiyat ve tarih alanlarında 

birçok telif ve tercüme eseri geride bırakarak 

12 Ocak’ta Los Angeles’ta vefat etti.

Kimdir?

1928’de Tahran’da tabip bir baba ve öğretmen 

bir annenin oğlu olarak doğdu. Anne tarafından 

Kaçar Hanedanı mensubudur. Büyükbabası 

Müeyyedülmemalik Fikri, İran Meşrutiyet 

Dönemi’nin edebiyat ustalarından ve dayısı 

Muizz Divan Fikri ise İran’ın sinema ve tiyatro 

alanındaki öncü isimlerindendir. Temel eğitimini 

Tahran’da bitirdikten sonra yüksek eğitimini 

hukuk alanında yapmak üzere Fransa’ya gitti. 

Döndükten sonra önce yargıç olarak adliyede 

görev yaptı. 5 yıl sürdürdüğü bu görevin ardın-

dan Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladı. 

Diplomatlık görevinin yanı sıra 1950’lerin başında 

dergilere A. P. Aşina müstear adıyla yazdığı 

kısa hikâyelerle beraber Voltaire ve Molière 

gibi yabancı yazarların eserlerinin tercüme-

siyle başladığı yazarlık kariyerini ömrünün 

Dayıcan Napolyon’un Yazarı 
Pezekşzad Vefat Etti

sonuna kadar ortaya koyduğu çeşitli eserlerle 
devam ettirdi.

1979 Devrimi sırasında Dışişleri Bakanlığında 
Kültürel İlişkiler Genel Müdürü konumunda 
olan Pezeşkzad, yeni süreçte işten çıkarılınca 
Fransa’ya yerleşti ve İran’da yeni kurulan dev-
lete karşı Pehlevi Devleti’nin son Başbakanı 
Şahpur Bahtiyar’ın liderliğindeki Ulusal Direniş 
Hareketi’ne katıldı. Buna rağmen siyasi etkinliği 
çok öne çıkmadı ve 12 Ocak’ta 94 yaşında Los 
Angeles’ta vefat edene dek edebî çalışmalarıyla 
hayatına devam etti. Pezeşkzad 2014’te Stanford 
Üniversitesi İran Çalışmaları Enstitüsü tarafından 
verilen Bita Ödülü’nü kazanmıştır.

Pezeşkzad’ın Hikâyesi 
Eskimeyen Sosyal Romanı: 
“Dayıcan Napolyon”

Pezeşkzad tarihten siyasete kadar geniş bir 
yelpazede yazdığı çeşitli eserlerle yetenekli bir 
yazar olduğunu ispatlamıştır. Bununla beraber 
hiciv ve mizah türü onun en çok öne çıktığı 
alandır. Nitekim tarihî, siyasi ve en önemlisi 
toplumsal bir olgunun hicvedilerek işlendiği 
ve bazı eleştirmenler tarafından İran’ın Don 
Kişot’u olarak tanımlanan “Dayıcan Napolyon” 
romanı, Çağdaş İran Edebiyatı’nın en önemli 
eserleri listesinin başında yer edinmiştir.

1973’te yayımlanan eserin hikâyesi, İran’ın 2. 
Dünya Savaşı’nda Müttefik Devletler tarafından 
işgal edilmesine giden çalkantılı günlerde, 
Tahran’da üç ailenin yaşadığı bir konakta geç-
mektedir. Yazar; Kaçar Dönemi’nden kalma 
aristokrat, Pehlevi Dönemi’nde ortaya çıkan 
modern bürokrat ve eski işçi ile emekçi olmak 

üzere dönemin toplumsal gruplarından canlan-

dırdığı şahsiyetler aracılığıyla o dönemde İran’da 

bu toplumsal gruplar arasındaki çekişmelere 

değinmektedir. Eserde, kendisini Napolyon 

sanan ve sürekli entrikacı İngilizlerin kendisi 

aleyhine planlar yaptığını düşünen emekli 

bir subayı konu edinmiştir. Yazar sömürgeci 

güçlerin yaptığı müdahalelerin toplumsal psi-

kolojide yarattığı olumsuzlukları bu şahsiyette 

karikatürleştirmektedir. Bunun yanı sıra ülkede 

meydana gelen her olayın arkasında yabancı 

güçleri arayan toplumsal psikolojiyi trajik bir 

biçimde gözler önüne sermektedir. Eserin 

asıl başarısını oluşturan bu husus, sınırlı bir 

dönemdeki toplumsal olaylardan ziyade hâlâ 

izini sürdüren toplumsal bir gerçekliği vurgula-

maktadır. Pezeşkzad, tarihî bir toplumsal sorun 

olarak olumsuz gelişmelere karşı kaderci tavır 

takınan, kendini hep edilgen konumda gören 

ve sorumluluğu kendi dışında arayan yaklaşımı 

eleştirmektedir.

Roman, yayımlanmasının ardından ilgiyle 

karşılandı. 1976’da ünlü İranlı yönetmen Nasır 

Takvayi tarafından dizisi çekilerek televizyon 

ekranlarına yansıdı. 1979 Devrimi’nden son-

raysa hem kitap hem de dizi yasaklandı. Buna 

rağmen günümüze kadar esere karşı ilgi ülke 

içinde azalmadığı gibi eser, ülke dışında da 

okurların dikkatini çekmiştir. Nitekim İngilizce, 

Fransızca, Arapça, İspanyolca ve Rusça başta 

olmak üzere birçok yabancı dile tercüme edilen 

eser, Türkçeye de iki kez tercüme edilmiştir.

Denilebilir ki Pezeşkzad’ın ölümüyle İran 

edebiyatı; siyasi, tarihî ve toplumsal alanlardaki 

bilgilerini mizah teknikleriyle kullanarak üstün 

eserler meydana getiren bir yazarı kaybetti. İ

https://iramcenter.org/hamid-ibrahimi-2
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Afganistan 40 yılı aşkın süredir dinmeyen bir 
çatışma ve savaş içinde. Bütün bu süre zar-
fında Rusya, ABD, Hindistan, Pakistan, İran 
ve Suudi Arabistan ile dünyanın ve bölgenin 
diğer bazı ülkeleri; barış, güvenlik ve düzeni 
sağlayan bir devlet inşası adına Afganistan’a 
çeşitli müdahalelerde bulundu. Fakat bu 
müdahaleler her defasında başarısız oldu ve 
Afganistan’ın daha çok bölünüp parçalanma-
sına yol açtı. İran ile Taliban arasında iş birliği 
olanaklarının ve ayrışmaların inceleneceği 
bu yazıda ilk olarak İran ile Taliban’ın tarihî 
ilişkileri, ikinci olarak muhtemel iş birliği 
olanakları, üçüncü olarak İran ile Taliban’ın 
ayrıldığı konular ele alınacak ve son olarak 
da sonuç kısmı sunulacaktır.

Taliban, Afganistan’da devam eden farklı 
gruplar arasındaki iç çatışmayı sonlandır-
mak ve ülkede güvenliği sağlamak söylemi 
ile 1994 yılında ortaya çıktı. 1996 yılında 
Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirdi 
ve 2001 yılına kadar ülkede hüküm sürdü. 
Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirliği gibi ülkelerin resmen tanıdığı Taliban 
rejimi, 1996-2001 yıllarını kapsayan ilk iktidar 
döneminde katı ve totaliter bir politika izledi. 

Afgan kızlarının okula gitmesini, erkeklerin 

sakalını kesmesini, yanında erkek mahremleri 

yokken kadınların dışarı çıkmasını ve evlerde 

televizyon izlenmesini yasakladı.

Ülkeyi uluslararası arenada yalnızlaştıran 

Taliban, el-Kaide gibi terör örgütleri ile iş 

birliğine girdi. El-Kaide lideri Usame bin 

Ladin’in Afganistan’da yuvalandığı bu dönemde 

Taliban, İran’ın Mezar-ı Şerif ’teki başkonso-

losluğunu basarak sekiz İran diplomatını ve 

biri gazeteci olmak üzere üç İran vatandaşını 

öldürdü. Mezar-ı Şerif ’i ele geçirdiğinde Şii 

mezhebine bağlı Hazara etnik gruplarına 

ABD müdahalesinden sonra Kabil’de kurulan 

hükûmetin inşa ettiği Kemal Khan Barajının 

Afganistan üzerinden İran’a giden su mikta-

rında azalmaya neden olması, 2014 yılında 

ABD’nin Afganistan’dan çekilmeye başlaması 

ve 2015 yılında DEAŞ’ın Afganistan’da boy 

göstermesi gibi sebepler; İran’ı Taliban ile iş 

birliği yapmaya teşvik etti.

İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım 

Süleymani, 2015 yılından itibaren Amerika’ya 

karşı Taliban ile daha sıkı iş birliği yapmaya 

başladı. Taliban’ı silah yönünden donattığı 

gibi Taliban’a maddi yardımda da bulundu. 

CNN’in 17 Ağustos 2020 tarihli haberine göre 

İran hükûmeti, Afganistan’daki ABD’li ve 

yabancı askerleri hedef alması için Taliban’a 

para ödedi. Öte yandan İran, Taliban lider-

lerini de İran’da ağırladı. Taliban’ın yeni 

lideri Molla Ahtar Mansur, 2016’da İran’dan 

Pakistan’a dönerken ABD İHA’larının saldırısı 

ile öldürüldü.

ABD’nin 31 Ağustos 2021’de Afganistan’dan 

çekilmesini büyük bir zafer olarak gören ve 

Taliban’ı tebrik eden İran hükûmeti, Taliban’ın 

Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki’yi ve 

beraberindeki heyeti, 8 Ocak 2022 tarihinde 

Zabihullah Kokcha

GÖRÜŞ 
17.01.2022

Taliban-İran İlişkilerinin 
Yakın Tarihine İlişkin Bir 
Değerlendirme

İdeolojik birçok farklılıklara ve anlaşmazlığa 
rağmen İran ile Taliban’ın, bazı ortak sorunlar 
sebebiyle çatışmadan ziyade iş birliği yaptıkları 
gözlemlenmektedir.

karşı oldukça sert uygulamalara girişti. Buna 
mukabil İran hükûmeti Taliban’ı ideolojik bir 
düşman ve “terör örgütü” olarak ilan ederek 
Afganistan’a müdahale amacıyla sınıra 70.000 
civarında asker sevk etmekle kalmadı, 11 Eylül 
2001 Saldırısı’ndan sonra ABD’nin Afganistan’a 
müdahalesine siyasi ve istihbari olarak tam 
destek verdi.

Fakat dönemin ABD Başkanı George W. 
Bush’un 2002 başında yaptığı “Birliğin Durumu” 
konuşmasında Kuzey Kore ve Irak ile birlikte 
İran’ı da “Şeytan Ekseni” içerisinde anması, 

ülkesinde ağırlayarak ilişkileri geliştirmeye 
çalıştı.

Tarih, din ve dil bakımından birçok ortak 
noktaları bulunan İran ve Afganistan halk-
ları terörizm, insan kaçakçılığı ve eroin gibi 
konularda da benzer sorunlar yaşamaktadır. 
İran Devleti, 15 Ağustos 2021 tarihinde Kabil’i 
ele geçiren Taliban ile 1996-2001 döneminde 
yaşadığı husumeti bir kenara bırakarak dos-
tane bir ilişki sürdürmeye başladı. İran ve 
Taliban’ın bu iş birliği, her ikisinin de ABD 
karşıtı olmasının yanında ekonomik çıkar, 
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Diğer taraftan DEAŞ terör örgütü, 2015 

yılından bu yana Afganistan’da ve bölgede 

büyük bir tehdit hâline gelmiştir. Kabil’i ele 

geçiren Taliban da DEAŞ’ı bir terör örgütü 

olarak görmektedir. İran ise Taliban ile iş 

birliği yaparak hem Afganistan sınırını hem 

de Afganistan’daki Şii topluluğu korumayı 

hedeflemekte, kendisini Afganistan’daki Şii 

toplulukların koruyucusu olarak görmektedir. 

tedarik etmektedir. Elektrik, ilaç ve inşaat 

malzemeleri gibi önemli ihtiyaçları İran’dan 

ithal etmektedir. Diğer yandan, idareyi ele 

geçiren ve henüz hiçbir ülke tarafından res-

men tanınmayan Taliban hükûmeti gücünü 

sağlamlaştırmak, ekonomik istikrarı tesis 

etmek ve bölgede kendine müttefik bulmak 

için kısa süreli olsa da İran ile iyi ilişkiler 

kurmak zorundadır.

DEAŞ ile mücadele ve göç dalgasına engel 
olmak gibi motivasyonlara dayanmaktadır.

Yıllardır ABD ve müttefiklerinin ekonomik 
yaptırımından muzdarip olan İran, ABD ve 
diğer yabancı güçlerin çekildiği Afganistan’ı 
önemli bir pazar olarak görmektedir. Yaklaşık 
yarım asırdır iç savaş ve dış güçlerin müda-
halesinden aman bulamayan Afganistan da 
bütün temel ihtiyaçlarını diğer ülkelerden 
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Taliban yönetiminde istikrara kavuşmasının, 
İran’a yönelen göçmen akınının önünü keseceği 
düşünülmektedir.

İran ve Taliban arasında bazı önemli farklı-
lıklar da bulunmaktadır ki bunlardan bazıları 
geçmişte önemli sıkıntı ve anlaşmazlıklara 
yol açmıştır. Taliban ideolojik olarak Sünni, 
Peştun milliyetçisi ve yönetim sistemi olarak 
İslam Emirliğini benimsemiştir. İran ise 
mezhep olarak 12 İmam’a bağlı, Şii ve Fars 
milliyetçisidir. Bunun dışında Afganistan 
ile İran arasındaki sınır ve su sorunu devam 
etmektedir. 2021 yılının son aylarında Taliban 
ile İran’ın sınır askerleri arasında çıkan çatış-
malar, bir tehlikeye işaret ediyordu.

Ayrıca Afganistan’a barışı ve güvenliği ge-
tirdiğini iddia eden Taliban, yönetimi ele 
almasından bu yana geçen sürede ülkeye 
istikrar getiremedi. Afgan halkı açlık ve işsizlik 
çekerken Taliban yöneticileri kendi aralarında 
sürtüşmeler yaşamaktadır.

Taliban liderleri, Hakkani Grubu yanlısı ve 
Molla Birader yanlısı olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Taliban’ın; Peştun, Özbek ve Tacik unsurları 
arasında da sorunlar bulunmaktadır. Dolayısı 
ile İran’ın ekonomik, güvenlik ve siyasi çı-
karlarını tatmin edecek bir Afganistan kısa 
vadede mümkün görünmemektedir. Öte 
yandan Taliban yönetiminin Afganistan’daki 
Şii grupları siyasi karar verme sürecinden 
dışlaması, Taliban ile Tahran arasında uzun 
vadede bazı sorunlara yol açabilecektir.

Sonuç olarak vaktiyle hasmane ilişkiler içinde 
olan İran ile Taliban, 2015 yılından bu yana 
dostane ilişkiler geliştirebilmiştir. Mezhebî, 
ideolojik, su ve sınır sorunu gibi birçok farklı-
lıklarına rağmen İran ve Taliban’ın Amerikan 
karşıtı olmaları, karşılıklı ekonomik çıkarları, 
DEAŞ’e karşı mücadeleleri ve göçmen sorunuyla 
ilgili iş birliği yapma ihtiyacı gibi nedenlerle 
çatışmadan ziyade iş birliği yaptıkları gözlem-
lenmektedir. Taliban’ın yönetimi ele alması 
sonrasında özellikle bazı malların tedarikinde 
İran’ın oynadığı rol gözden kaçmamaktadır. 
Bu ilişkilerin daha da gelişmesi için Taliban 
yönetiminin kapsayıcı bir hükûmet kurması ve 
Şiiler gibi azınlıkların hakkına saygı duyması 
gerekmektedir. İ

Diğer taraftan İran üç milyon civarında göç-

menle, Pakistan’dan sonra en çok Afgan 

göçmen barındıran ülkedir. Suriye’de ve 

Orta Doğu’nun farklı ülkelerinde İran adına 

savaşan Fatımiyyun Tugayı da İran’a göç eden 

Afganlı Şiilerden oluşmaktadır. İran’da yaşayan 

Afganlı sivil göçmenler en ağır işlerde ve çok 

zor şartlarda çalıştıkları hâlde, hâlâ ekonomik 

bir yük olarak görülmektedir. Afganistan’ın 

DEAŞ’ın Afganistan kolu, Horasan DEAŞ 

Grubu olarak bilinir ve genellikle Şii grupları 

hedef alır. Şiilerin ibadet yerlerine ve okulla-

rına intihar saldırıları düzenler. DEAŞ terör 

örgütünün Afganistan’ın Kunduz ve Kandahar 

illerinde Şii camilerinde düzenlediği intihar 

saldırıları sonucu sadece geçtiğimiz Ekim 

ayı içerisinde toplam 130’dan fazla insan 

ölmüştür.
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Aydın Güven
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Son yıllarda Körfez ülkeleri ile ilişkilerinde 
ciddi bir ilerleme kaydeden Çin, 2022’ye de 
hızlı bir giriş yaparak yeni yılın ilk yabancı 
misafirleri olarak Körfez ülkelerinin dışişle-
ri bakanlarını ağırladı. 10-14 Ocak tarihleri 
arasında Çin’in Jiangsu eyaletinin Wuxi şeh-
rinde yapılan görüşmeler, Suudi Arabistan 
Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kuveyt 
Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Mu-
hammed es-Sabah, Bahreyn Dışişleri Bakanı 
Abdullatif ez-Zeyyani ve Umman Dışişleri 
Bakanı Bedr el-Busaidi ile Körfez İşbirliği 
Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayef bin 
Falah el-Hacraf ’ın katılımıyla gerçekleşti. 
İran Nükleer Anlaşması (KOEP, Nükleer 
Anlaşma) müzakerelerinin devam ettiği 
bir zamana denk gelmesi hasebiyle kap-
samının ne olacağı konusunda oldukça 
merak uyandıran bu ziyaretleri dikkat 
çekici kılan bir diğer gelişme de Körfez 
ülkelerinin ziyareti henüz sona ermemiş-
ken Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve İran Dışişleri 
Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da 
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin daveti üze-
rine Çin’e resmî ziyaretlerde bulunacağının 

açıklanmasıydı. Çavuşoğlu’nun, 12 Ocak 
Çarşamba günü Çinli mevkidaşı ile bir araya 
gelirken Abdullahiyan’ın ise 14 Ocak Cuma 
günü görüşmelerde bulunduğu belirtildi. 
Bu bağlamda dikkate alındığında KİK üyesi 
ülkelerin Çin ziyareti sona ermeden bölge 
dengeleri açısından önemli bir pozisyona 
sahip olan Türkiye ve İran’dan Çin’e yapı-
lan ziyaretler, ABD’nin bölgedeki varlığının 
azaltılması gündeme geldiği bir dönemde 
Çin’in, Orta Doğu bölgesinde etkinliğini 
artırmaya çalıştığı söylemlerini beraberin-
de getirdi.

KİK Ülkelerinin Çin Ziyareti

KOEP müzakereleri devam ederken ger-
çekleşen ziyaretler hem zamanlama hem 
de üzerinde anlaşılan iş birliği alanları açı-
sından oldukça dikkat çekmektedir. Çin 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; 
Çin’in hem KİK bazında hem de bölge ül-
keleri ile ikili ilişkilerinin çeşitli konularda 
geliştirilmesinin hem de KOEP dâhil olmak 
üzere çeşitli küresel sorunların, görüşme-
lerin gündem konularının başında geldiği 
ifade edildi.

Ziyaretlerin ilk gününde Yi ilk olarak Suudi 
Arabistanlı mevkidaşını ağırladı. İki dışişle-
ri bakanı arasında yapılan görüşmede taraf-
ların, “ikili ilişkiler, pratik iş birliği ve çok 
taraflı koordinasyon konusunda geniş bir 
uzlaşmaya” vardıkları açıklandı. KOEP’in 
de ele alındığı görüşmelerde Yi, İran nük-
leer sorunuyla ilgili olarak Çin’in, Körfez 
ülkelerini çok taraflı diyalog platformları 

oluşturma ve bölgesel konularda inisiyatifi 

kendi ellerine alma konusunda destekledi-
ğini söyledi. Yi, Çin’in Orta Doğu’da Suudi 

Arabistan ile ilişkilere her zaman öncelik 
verdiğini ve ikili ilişkileri daha yüksek ve 

daha derin bir düzeye taşımaya istekli oldu-

ğunu belirterek “Çin, Orta Doğu’daki en bü-
yük ticaret ortağı ve ham petrol ithalatının 
kaynağı olan Suudi Arabistan’ın gündeme 

getirdiği ‘Vizyon 2030’, ‘Yeşil Orta Doğu’ ve 
‘Yeşil Suudi Arabistan’ girişimlerini destek-

leyecek.” dedi. Faysal bin Ferhan ise Suudi 
Arabistan’ın, Çin ile iş birliğini derinleştir-
meye istekli olduğunu kaydederek “Vizyon 

2030”u Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Girişimi ile 
birleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Diğer taraftan bölge uzmanlarının da 
belirttiği üzere ziyaretin başını Suudi 

Arabistan’ın çekmesi oldukça önemlidir. 
Son yıllarda Suudi Arabistan ve ABD iliş-

kisinin çok önemli aşamalar kat etmesine 
rağmen Riyad’ın Pekin ile iş birliğini her 
alanda artırmak istemesi, ülkenin siyasi, 

ekonomik ve güvenlik alanları başta olmak 
üzere ABD’ye bağımlı hâle gelmekten ka-

çınması olarak görülmektedir. Buna ek ola-
rak bölge ülkeleri, Çin ile ilişkilerini birçok 
alanda geliştirerek İran’ın bölgede dengele-

nebileceğini de hesaplamaktadır.

Bahreynli mevkidaşı ile de bir araya gelen 

Yi; Çin’in, Bahreyn’in uzun vadeli ve güve-
nilir bir stratejik ortağı olmaya ve karşılıklı 

güven ve dostluğu derinleştirmeye istekli ol-
duğunu dile getirirken 5G iletişim, e-ticaret, 
dijital ekonomi ve büyük veri konularında 

Bahreyn ile ikili iş birliğini güçlendirmeye 
ve altyapı ile güneş enerjisi projeleri alanla-

rında iş birliğini ilerletmeye hazır olduğunu 

Çin’in  
Orta Doğu Diplomasi Trafiği

https://iramcenter.org/aydin-guven
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söyledi. Öte yandan Ummanlı ve Kuveytli 

mevkidaşları ile benzer konularda gerçek-

leştirilen görüşmelerde de diğer iki görüş-

mede olduğu gibi KİK-Çin serbest ticaret 

anlaşması konusunda fikir birliğine varıl-

dığı, KOEP, Yemen ve Afganistan başta ol-

mak üzere birçok konuda fikir alışverişinde 

bulunulduğu açıklandı.

Çin’in Bölgede Artan 
Etkinliği Bağlamında KİK-
Çin Görüşmeleri

Çin merkezli bu diplomatik aktivizmin mer-

kezinde, Orta Asya’nın istikrarına ilişkin ar-

tan endişeler ve Viyana’da Nükleer Anlaşma 

konusunda devam eden müzakereler başta 

olmak üzere birçok hayati ekonomik ve gü-

venlik sorunu bulunmaktadır. Bu bağlamda 

bir bütün olarak Körfez ülkelerinin Çin zi-

yaretine bakıldığında ise enerji alanındaki 

iş birliğinin güçlendirilmesi, bölge ülkeleri 

ile ticaret hacminin artırılması, taraflar ara-

sında bir serbest ticaret anlaşmasının im-

zalanması ve Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’nin 

etki alanının genişletilmesi; görüşmelerin 

görünen en önemli nedenlerinden olduğu 

söylenmektedir. Körfez ülkelerinden yapı-

lan ziyaretlerin Kazakistan’daki olayların 

yaşandığı bir döneme denk gelmesi de 

önemli bir ayrıntıdır. Uzun süredir petrol 

ve doğal gaz zengini Kazakistan’ın enerji 

endüstrisine büyük yatırımlar yapan Çin’e 

karşı, onun bölgedeki nüfuzunun artma-

sından endişe duyan Rusya’nın, ülkedeki 

olaylara müdahale ederek Kazakistan nez-

dindeki prestijini artırması, Pekin’in enerji 

güvenliği konusundaki endişelerini artırma 

potansiyeline sahiptir.

Çin’in Körfez’e yönelik politikasının temel 

itici güçleri yalnızca enerji ticareti/güven-

liği ile sınırlı değildir. Çin’in bölgedeki yatı-

rımlarının garanti altına alınması için Orta 

Doğu’da güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, 

Körfez ülkelerinin yer altı enerji kaynakları-

na dayalı ekonomilerden, ileri teknoloji ge-

liştirmeye doğru geçiş hedefleri ve Pekin’in 

kapsamlı dijital altyapı teklifleri de Çin ve 

Körfez ülkeleri arasındaki iş birliğinin temel 

kaldıraçlarındandır. Dolayısıyla taraflar ara-

sında bir stratejik partnerliğin inşası, ilişki-

leri enerji ticaretinin ötesine taşıyacaktır.

Öte yandan ziyaretlerin bir diğer önemli 

gündem konusunun da Çin ve KİK arasında 

ilk kez 2004 yılında gündeme gelen ve uzun 

dönemdir görüşmelerinin devam ettiği bir 

serbest ticaret anlaşmasının imzalanması 

meselesidir. KİK Genel Sekreteri ile Çin 
Dışişleri Bakanı arasında yapılan ve KİK-
Çin ilişkileri ve taraflar arasındaki ortak çı-
karları ilgilendiren uluslararası ve bölgesel 
meselelerin ele alındığı görüşmeden sonra 
açıklanan ortak bildiride de bu konuya yer 
verilmiştir. Ortak bildiriye göre taraf lar; 
iş birliğini güçlendirmenin her iki tarafın 
uzun vadeli çıkarlarıyla uyumlu olduğunu 
vurgulayarak ikili ilişkileri güçlendirmeyi 
hedeflediklerini ifade etti. Ortak bildiride 

söz konusu hedefleri ulaşmak için tarafla-

rın; mümkün olan en kısa sürede stratejik 

ortaklık ilişkileri kurma ve serbest ticaret 

anlaşması müzakerelerini tamamlayarak 

serbest ticaret bölgesinin bir an önce ku-

rulması konularında mutabık kaldıkları 

açıklandı. Ayrıca ortak bildiriye göre taraf-

ların, “stratejik iletişimi geliştirmek, kalkın-

ma programlarını takip etmek ve gelecekte 

KİK ile Çin arasındaki ilişkileri ve iş birliğini 

planlamak adına stratejik diyaloğun dör-

düncü turunu uygun bir zaman diliminde 

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dü-

zenlemeye karar verdiği” belirtildi.

Açıklamada KİK ve Çin’in “dış dünyaya 

olumlu sinyaller göndermesi ve her iki tara-

fın, meşru çıkarlarını ve bölge ülkelerinin or-

tak çıkarlarını daha iyi koruması” gerektiği 

vurgusu dikkat çekti. Bunu, ABD müttefiki 
olan bölge ülkelerinin Çin ile ilişkilerinde 
özerk bir dış politika takip etmek istedik-
lerinin göstergesi olarak ele almak müm-
kündür. Diğer taraftan bu durum, enerjide 
büyük oranda dışa bağımlı olan Çin açısın-
dan da oldukça önemlidir. Nitekim bölgede 
istikrarın sağlanması; enerji güvenliğini, Bir 
Kuşak Bir Yol Girişimi’nin geliştirilmesini 
ve yatırımların güvence altına alınması 
hususlarını doğrudan ilgilendirmektedir. 

Çin merkezli diplomatik aktivizmin merkezinde, Orta 
Asya’nın istikrarına ilişkin artan endişeler ve Viyana’da 
devam eden müzakereler başta olmak üzere birçok 
önemli mesele bulunmaktadır.
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Dolayısıyla Pekin’in bölge ülkeleri ile iş birli-
ğini artırarak nüfuz alanını genişletme iste-
ğinin, Çin’in Orta Doğu politikasının temel 
hatlarını oluşturduğu söylenebilir. Körfez 
ülkelerinin yanı sıra 12 Ocak Çarşamba günü 
Suriye’nin Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’ne dâhil 
olduğunun açıklanması da Çin’in Orta Doğu 
politikasında önemli ilerlemeler kaydede-
rek bölgedeki etkinliğini emin adımlarla 
genişlettiğini göstermektedir. Pekin’e göre 
Suriye’nin, Süveyş Kanalı’nı baypas eden ve 
Çin’i Afrika ve Avrupa kıtalarına bağlayan, 
eski ticaret yollarını yeniden canlandıran ve 
Akdeniz’e açılan bir koridoru temsil etmesi, 
Çin’in bölgedeki ekonomik girişimleri için 
son derece önemlidir.

İran Dışişleri Bakanı’nın 
Çin Ziyaretinin Kapsamı

Zamanlama açısından oldukça dikkat çeken 
ziyaretin bölgesel gelişmeler bağlamında or-
taya çıkan ani bir diplomatik hamle oldu-
ğunu belirtmek gerekir. Ayrıca bu durum, 
Abdullahiyan’ın dışişleri bakanı olarak Çin’e 
gerçekleştirdiği ilk resmî ziyaret olması ne-
deniyle de önemliydi. İran Dışişleri Bakanlığı 
tarafından görüşmelerin gündemine dair 

yapılan açıklamada Abdullahiyan’ın, Çinli 
yetkililerle ikili siyasi ilişkiler ve ayrıca eko-
nomik iş birliği konusunda Çin-İran 25 Yıllık 
Kapsamlı İş Birliği Anlaşması’nı uygulama 
yolları hakkında görüşmelerde bulunacağı 
açıklandı.

Bölgedeki varlığı her geçen gün artan 
Çin’in, ABD yaptırımlarına rağmen İran 
ile petrol ticaretini sürdürdüğü biliniyor. 
Açıklanan verilere göre Çin’in 2021’de İran 
ve Venezuela’dan ithal ettiği ham petrol 
miktarının iki katına çıktığı ve 2018 yılından 
beri en üst seviyeye ulaştığı belirtilmekte-
dir. İran’ın fiyatlarda Çin’e sağladığı büyük 
indirimler, Pekin’in yaptırımlara rağmen 
Tahran ile iş birliğini devam ettirmesinde 
etkili olsa da son dönemlerde Çin’in bölgede 
giderek artan nüfuzunun ve bu minvaldeki 
politikalarının da etkisi büyüktür.

Diğer taraftan Abdullahiyan’ın gündemde 
olmadığı hâlde Çin’e gideceğinin açıklan-
ması, KİK-Çin görüşmelerinin gündem 
maddeleri arasında hâlihazırda Viyana’da 
devam eden KOEP müzakerelerinin de ol-
duğunu gündeme getirdi. Abdullahiyan’ın 
KİK dışişleri bakanları gibi Çin’in Wuxi 

şehrinde Çinli mevkidaşı ile bir araya gelme-
si, bu iddiaları güçlendirmektedir. Ziyaret 
ile ilgili İran Dışişleri Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamada İran ve Çin arasında 
Mart 2021’de yol haritası imzalanan 25 Yıllık 
Kapsamlı İş Birliği Anlaşması’nın uygulan-
masına başlama kararı alındığı belirtildi. Yi 
ile görüşmesinin ardından Pekin’de gazete-
cilere konuşan Abdullahiyan, iki ülkenin an-
laşmayı harekete geçirmek için “yeterli dü-
zenlemeler” yaptığını ve bu geziyi, “önemli 
başarılarından biri” olarak nitelendirdiğini 
söyledi. Yi’nin ise ABD yaptırımlarına rağ-
men finansman, enerji, bankacılık ve kültür 
sektörlerinde İran ile iş birliğini genişletme-
ye hazır olduğunu belirttiği açıklandı. Yi’nin 
ayrıca İran ve Çin arasındaki Anlaşma’nın iki 
ülke ilişkileri açısından son derece önemli 
olduğunu ifade ederek Tahran ile Pekin’in 
Anlaşma’yı uygulamaya başlama kararının 
ikili ilişkileri temelden dönüştürmenin yo-
lunu açan önemli bir gelişme olduğunu söy-
lediği ifade edildi. Uygulanmaya başlaması 
hâlinde iki ülkenin her alanda iş birliğine 
etki edecek olan Anlaşma, diğer taraftan 
Çin’in Orta Doğu’daki görünürlüğünü de 
artıracaktır. İ
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İsrail iç güvenlik istihbaratı Şin Bet tarafın-

dan, 12 Ocak Çarşamba günü, İran’a angaje 

bir “casusluk ağının” tespit edildiği ve söz 

konusu casusluk ağında yer alan İsrailli ka-

dınların; ABD Büyükelçiliğini ve çalışanları-

nı fotoğraflamak ile bilgi edinmek amacıyla 

faaliyet gösterdikleri açıklanmıştır. Şin Bet 

tarafından yapılan açıklamada, kimliği açık-

lanmayan kadınların, kendisine “Rambod 

Namdar” adını veren ve kendisini İran’da 

yaşayan bir Yahudi olarak tanıtan İranlı 

bir ajan tarafından angaje hâle getirildikle-

ri ifade edilmiştir. Kadınların; söz konusu 

ismin, İran’ın istihbarat ajanı olduğun-

dan şüphelenmelerine rağmen bazılarının 

onunla temasa geçtiği, çeşitli görevleri yeri-

ne getirmeyi kabul ettikleri ve karşılığında 

bu kişiden finansal kaynak temin ettikleri 

kaydedilmiştir. Yapılan açıklamada, söz ko-

nusu olayda dört ana şüphelinin bulundu-

ğu; şüpheliler arasında yer alan 40 yaşındaki 

bir kadının Rambod ile birkaç yıldır temas 

hâlinde olduğu ve çeşitli görevler üstlendi-

ği; bu görevler arasında Tel Aviv’deki ABD 

Büyükelçiliğini ve İsrail İçişleri Bakanlığının 

Holon’daki ofisinin içini fotoğraflamak gibi 
faaliyetlerin bulunduğu ifade edilmiştir.

Şin Bet’in yaptığı açıklamada; Rambod adlı 
kişinin, söz konusu kadından oğlunu askere 
alınmadan önce İstihbarat Müdürlüğüne ait 
hassas belgeler elde etmek amacıyla yön-
lendirmesini istediği, 57 yaşındaki bir başka 
şüpheli kadını da oğlunu askerî istihbarat 
verilerini temin etmeye yönlendirmekle gö-
revlendirdiği bilgileri yer almıştır. Şin Bet, 
şüpheliler arasındaki bir kadının dört yıldan 
fazla bir süre boyunca birkaç kez 5.000 dolara 
yakın birikmiş para aldığını da ifade etmiştir.

İran’ın Espiyonaj Faaliyetleri

Şin Bet tarafından kamuoyu ile paylaşılan bu 
olay, İran’ın yakın zamanda ortaya çıkarılan 
diğer casusluk faaliyetlerini hatırlatmıştır. Bu 
faaliyetlerde, İran tarafından hedef ülkelerde 
bilgi ve veri elde etmek, belirli hedeflere yöne-
lik şiddet eylemleri organize etmek amacıyla 
yürütülen espiyonaj girişimleri kendisini 
göstermiştir. Bunlardan bir tanesi, 30 Haziran 
2018 tarihinde, birkaç Avrupa ülkesi istihbarat 
servisinin iş birliği sonucu yapılan operasyonla 
birlikte İran asıllı Belçika vatandaşı iki ajanın 
tespit edilmesidir. Söz konusu olayda, Halkın 
Mücahitleri Örgütünün Paris’te düzenleyeceği 
bir mitinge yönelik olarak bombalı saldırı 
gerçekleştirmek üzere belirlenen hedefe doğru 
yola çıkan iki ajan yakalanmıştır. Gözaltına 
alınan çiftin arabasında yarım kilo patlayıcı 
madde bulunmuş; yapılan sorgulamalar 
sonucunda, azmettiricinin İranlı diplomat 
Esedullah Esedi’nin olduğu anlaşılmış ve 

Esedi, Almanya sınırları içinde yakalanmıştır. 
Fransız yetkililer, Esedi’nin Güney Avrupa’da 
İran adına söz konusu faaliyetleri yönettiğini 
ve bu hazırlığın İran İstihbarat Bakanlığının 
talimatıyla gerçekleştirildiğini ifade etmiş-
tir. Bu olay; İran’ın, farklı ülkelerde belirli 
hedeflere yönelik olarak şiddet eylemlerini 
organize etmek amacıyla yürüttüğü espiyonaj 
faaliyetlerinin önemli bir örneği olmuştur.

Diğer yandan, bilgi ve veri sağlama amacıyla 
yürütülen espiyonaj faaliyetlerinde ise çifte 
vatandaşlığa sahip olan veya yurt dışında 
ikamet eden ve İran’da “casusluk” suçlama-
sıyla mahkûm olan kişiler bir eleman kaynağı 
olarak algılanmaktadır. Bu noktada yakın 
dönemde yaşanan 3 farklı olay, bu durumu 
örneklemektedir. Bunlardan ilki Kingston 
Üniversitesinde Sanat Yönetimi öğrencisi ve 
İngiliz Kültür Konseyi çalışanı Aras Amiri’nin, 
İran’da “yıkıcı bir ağ kurmak ve yönetmek” 
suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılması 
ve kendisine ABD’de İran adına casusluk faa-
liyeti yürütmesinin teklif edilmesidir. Amiri; 
yazdığı mektupta, kendisini sorgulayanların 
İran adına casusluk teklifinde bulunduklarını 
fakat kendisinin bunu yapmayı reddettiği 
için cezalandırıldığını dile getirmiştir. Diğer 
yandan, İsveç’te yaşayan bir afet yönetimi 
uzmanı ve araştırmacı olan ve İran’da ölüm 
cezasına çarptırılan Ahmed Rıza Celali, sorgu 
ve tutukluluk sürecinde, bulunduğu ülkede 
İran adına casusluk faaliyeti yürütme tek-
lifiyle karşılaştığını ifade etmiştir. Benzer 
şekilde, İran’da ailesini ziyareti sırasında 
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından tu-
tuklanan bir Facebook çalışanı ve deneyimli 
programcı olan İran asıllı Kanada vatandaşı 
Behdad Esfahbod, özgürlüğü karşılığında 
ülke adına casusluk yapması için kendisine 
yapılan baskıyı açıklamıştır. Söz konusu üç 
örnek; İran’ın, espiyonaj faaliyetlerindeki 
yöntem ve kaynakları adına önemli örnekler 
niteliğindedir. İ

Hasancan Onurluoğlu

HABER ANALIZ 
18.01.2022

İran’ın İsrail’deki Espiyonaj Ağı
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Dr. Murat Aslan

HABER ANALIZ 
19.01.2022

ABD’de Donald Trump’ın yeniden seçileme-
mesi ve başkanlık koltuğuna 2020 yılında 
yapılan seçimleri kazandıktan sonra 2021 Ocak 
ayında yemin eden Joe Biden’ın geçmesi son-
rasında Asya’da önemli değişimler meydana 
gelmiştir. Batı Asya’da 2021 yılında meydana 
gelen gelişmelerden önemli olanlardan biri 
ABD’nin, Trump Dönemi’nde uygulamaya 
koyduğu sert ve uzlaşmaz politikalarda göz-
lemlenen yumuşamadır.

İran, resmî olarak yaptırım kapsamında-
ki ürünlerin ticaretine yönelik rakamları, 
yaptırımların devreye konulmasından sonra 
açıklamayı durdurmuştur. Başta enerji olmak 
üzere küresel ticari konularda (küresel enerji 
fiyatları, fosil enerji ürünlerinin ihracat/ithalat 
miktarları, fosil enerji ürünlerinin ulaştırma 
ve lojistiği gibi) bilgi/istihbarat toplayan ku-
rumlar (örneğin TankerTracking, S&P Global) 
tarafından yayımlanan raporlar bu boşluğu 
doldurmaya yardımcı oluyor. Ancak başta 
petrol olmak üzere farklı kurumların İran’a 
yönelik hazırladıkları raporlarda sunulan 
gelir ve satış miktarı gibi değişkenlere yönelik 
rakamlar arasında bazı farklılıklar olduğunu 
belirtmekte fayda var.

Ocak-Eylül 2021 arası dokuz aylık dönemde 
Çin’in İran’dan ithal ettiği ham petrol ve gaz 
kondensat miktarının 310 milyon varil dü-
zeyinde olduğu tahmin ediliyor. İran’ın 2021 
yılının tamamında ihraç ettiği ham petrol 
miktarınınsa 417 milyon varilin üzerinde ol-
duğu ifade ediliyor. Bu rakam referans kabul 
edildiğinde 2021 yılı ortalama günlük ham 
petrol ihracatının 1,1 milyon varilin üzerinde 
olduğu anlaşılıyor.

Tablo 1’e göre Çin, İran’dan ham petrol it-
hal eden ülkeler arasında açık ara birinci 
sırada yer almaktadır. 2021 yılında İran’ın 
ham petrol ihracatının yaklaşık üçte ikisinin 

Çin tarafından yapıldığı gözlemlenmektedir. 

Ayrıca ABD ve İsrail’in çeşitli yöntemler kul-

lanmak suretiyle engelleme çabalarına rağmen 

İran, Suriye’ye petrol ihracatını sürdürmüştür. 

27,5 milyon varil ile Suriye ikinci sırada yer 

almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 

her ne kadar ABD ile iyi ilişkilere sahip olsa 

da İran’a uygulanan yaptırımların baypas edil-

mesi ve özellikle de İran ile ticaretten dolayı 

tahakkuk eden paraların transferinde kilit 

rol oynamaktadır. 2021 yılında BAE, İran’ın 

ham petrol ihracatında rol oynayan ülkeler 

arasında yer almıştır. BAE’yi Venezuela ve 

Rusya takip etmektedir. Diğer başlığında yer 

2021’de İran’ın Çin’e  
Fosil Enerji Ürünleri İhracatı

Biden Dönemi’nde yaptırımlarda yumuşamaya 
gidilmesi, Batı Asya’da 2021 yılının en önemli 
değişikliklerinden biri olmuştur.

Tablo 1: İran’ın 2021 yılı Ham Petrol İhracatında Öne Çıkan Ülkeler

Sıra Ülke
Ham Petrol 

İhracat
Toplam İhracat içindeki 

Payı (%)

1 Çin 309.828.309 74,1

2 Suriye 27.510.620 6,59

3 Birleşik Arap Emirlikleri 12.599.479 3,02

4 Venezuela 4.577.491 1,10

5 Rusya 1.535.301 0,37

6 Diğer 61.655.140 14,76

 Toplam 417.706.340  

Kaynak: Freebeacon, 2021

https://iramcenter.org/murat-aslan
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alan ham petrol satışlarıysa ağırlıklı olarak 
sınır bölgesindeki Afganistan, Pakistan ve 
Irak’a yapılmıştır.

Trump Dönemi’nde İran’a yönelik devreye 
sokulan yaptırımların kapsamı içinde olan 
ticari mallardan bir tanesi de sıvılaştırılmış 
petrol gazıdır (liquefied petrolium gas-LPG). 
Biden Dönemi’ndeki esneme, LPG ihracatında 
da gözlemlenmektedir.

Ham petrol ihracatında da görüldüğü gibi 
Çin’in, yaptırımlara rağmen küçük ölçekli 

enerji şirketleri üzerinden İran’dan ciddi dü-

zeyde LPG ithal ettiği gözlemlenmektedir. 

2019 yılında 4,9 milyon ton olan LPG ithalatı 

2020 yılında 3,85 milyon tona gerilemişti. 

Ancak Biden’ın İran’a uygulanan yaptırımları 

uygulama hususunda daha esnek bir tavır 

sergilemesi nedeniyle LPG ihracatında 2021 

yılında bir önceki yıla göre %40 civarında bir 

artış bekleniyor. 2021 yılının ilk dört ayında 

Çin’in İran’dan ithal ettiği LPG miktarı 2 

milyon ton civarındadır. Bu bağlamda 2021 

yılı sonu rakamları henüz netleşmese de bu 

miktarın 6 milyon tona yaklaşacağı anlaşılıyor.

Çin’in İran’dan ithalatı sürdürmesinin önemli 

nedenlerinden birisi İran’ın uyguladığı cö-

mert iskonto ve sağladığı diğer kolaylıklardır.  

Örneğin Suudi Arabistan’ın ton başına uygu-

ladığı LPG fiyatı, geçtiğimiz yıl 710-740 ABD$ 

bandındayken İran’ın Çin’e uyguladığı fiyat 

600 ABD$ civarındaydı dolayısıyla %15 (100 

ABD$) civarında bir iskonto söz konusudur. İ
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Giriş
Abdülhüseyin Zerrinkub (1923-1999) İran’da 
tarih, edebiyat ve tasavvuf gibi alanlarda 
yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Kendine 
has akıcı üslubu sayesinde yalnızca üniversite 
ve kültür çevrelerine değil genel okuyucuya 
da hitap edebilmiştir. Kaleme aldığı sayısız 
eserinin içinde İki Yüzyıllık Sessizlik (Do 
Karn-ı Sükût) yazıldığı dönemin ideolojisi 
ile doğrudan ilişkisi ve farklı nesiller üzerinde 
yaptığı etki ile ayrı bir değerlendirmeyi hak eder. 
Zira bu eser ilk kez yayımlandığı 1951 yılından 
bugüne kadar yaptığı 35 baskı ile İran’da en 
çok okunan tarih kitaplarından birisidir. Yasal 
basımların yanında kitabın korsan baskıları ve 
2000’li yıllar sonrası kitabın dijital mecralarda 
paylaşıldığı göz önüne alındığında çok sayıda 
İranlının kitabın içeriğinden haberdar olduğu 
ve kitaptan etkilendiği anlaşılmaktadır. Bu 
yazıda; kitabın içeriği, temel tezleri, kitaba 
çağdaşları tarafından getirilen eleştiriler, kitabın 
farklı baskıları1 ile yasaklanması ve kitabın 

1 Kitabın 1951 yılında yapılan ilk baskısıyla 1957 yılındaki ikinci baskısı arasında önemli farklar vardır. İkinci 
baskıdan sonra kitabın metni değişmediği ve İranlı okuyucu daha çok ikinci baskıdaki metni okuduğu 
için bu yazıda ikinci baskıdaki metnin içeriği analiz edilmiştir.

İran’da milliyetçi tarihyazımına yaptığı katkı 
gibi meseleler ele alınacaktır.

Kitabın İçeriği
Zerrinkub, kitabın ön sözünde cevabını aradığı 
soruları şöyle sıralar: “Sasaniler’in yenilgi ve 
çöküşünün sebebi neydi? Ne oldu da kültür-
süz bedeviler böylesine büyük ve gösterişli 
bir medeniyeti ele geçirebildiler? Son dönem 
tarihçilerimizin hakkında suskun kaldığı bu 
iki yüzyıl boyunca Farsça niçin kendisinden iz 
bulunamayan kayıp bir hâldeydi?” Zerrinkub 
için şaşırtıcı olan kültürsüz Arapların büyük ve 
gösterişli İran’ı mağlup etmesi meselesi aslında 
İran’da milliyetçi düşünce ve tarihyazımının 19. 
yüzyıldan bu yana cebelleştiği bir sorundur. 
Yazara göre inançlı bir Müslüman için İran’ın fethi 
ilahi bir hadisedir. Ancak meraklı araştırmacı 
böyle bir açıklamayla yetinmez ve hadiselerin 
açık sebebini arar. Sasaniler’in çöküşünde 
maddi ve somut sebepler arayan Zerrinkub, 
devlet ve toplum yapısındaki çürümeyi temel 
sebep olarak gösterir. Kitapta dikkat çekici 
olan temaların başında Arap düşmanlığı gelir.

Zerrinkub kitaba İslamiyet öncesi Araplara ve 
İran’ın Araplarla ilişkilerine değinerek başlamış 
ve Arapların ne kadar medeniyetten yoksun 
olduğunu göstermek istemiştir. Yazara göre 
Arapların “vahşiliği” bulundukları coğrafyadan 
kaynaklandığı için doğal bir durumdur. Daha son-
ra İslam’ın doğuşu, yükselişi ve Müslümanların 
İran’ı fetihleri ele alınır. Fetih ve savaş sahneleri 
bir bakıma antik İran’a yakılan ağıt niteliği taşır. 

Zerrinkub, şatafata ve gurura kapılmış İranlılar 
karşısında ilk Müslümanların sadeliğini ve sa-
mimiyetini över. Yazar, Sasaniler’in çöküşündeki 
dinî-sosyal sebepler, fetihlerin ardından Arap 
fatihlerle İranlılar arasındaki münasebetler ve 
İranlılarda Araplara karşı direnişin başlaması 
gibi konulara değinir. Sasaniler’in çöküş se-
bepleri içinde Zerdüşt din adamlarının toplum 
üzerindeki baskısı öne çıkmaktadır. İranlıların 
Sasani Devleti’nin son yıllarında yeni bir inancı 
kabul etmeye meyilli olduklarını belirten 
Zerrinkub, örnek olarak Mazdek hareketini 
ve Budizm ile Hristiyanlığın İranlılar arasında 
yayılmaya başlamasını gösterir. Zerrinkub Arap 
fetihlerini takip eden 200 yıl içinde Farsçanın 
durumu ve Arapların İran’ın yazılı kültürüne 
karşı tutumlarına da değinerek İranlıların bu 
dönemde Arapların baskısı sebebiyle Farsçayı 
kullanmaktan geri durduklarını iddia eder. 
Zerrinkub’un değindiği bir diğer konu Ebu 
Müslim hareketinden başlayarak Emevi ve 
Abbasi devletlerine karşı çıkarılan isyanlardır. 
Ona göre bu isyanlar, her biri farklı amaçlar 
taşısa da eski İran devleti ve geleneklerini 
diriltme ile Arap düşmanlığı hususlarında or-
taktır. Zerrinkub, Maveraünnehir bölgesindeki 
Türk varlığını reddetmese de Maveraünnehir’in 
İran kültür havzasında olduğunu iddia eder. 
Öte yandan Abbasi Dönemi’nin gösterişli bir 
dönem olduğunu reddetmeyen Zerrinkub, bu 
dönemde elde edilen zenginliğin halkın mal-
larının gasp edilmesiyle sağlandığını savunur. 
Ünlü Bermeki ailesi gibi İran kökenli Abbasi 
devlet adamlarının eski İran inançlarını diriltme 
amacı taşıdıklarını iddia eder. Kitapta Babek 
Hürremdin, Sinbad, Mukanna ve İshak Türk 
gibi şahısların isyan hareketleri üzerinde de 
duran Zerrinkub’a göre bu isyanlar, İranlıların 
Abbasi hilafetine karşı öfke ve kinini gösterir. 
Yazar, İranlıların Araplar ile 200 yıl boyunca 
sürdürdükleri mücadelenin siyasi ve askerî 
alanlarla sınırlı olmadığını belirtir. Dinî ve felsefi 
alanda da İranlılar, Araplara karşı mücadele 
etmiştir. Zerrinkub’un İran’da milliyetçilerce sık 
tekrarlanan İranlıların Arapların dinini kabul 
etmiş olmalarına rağmen Arapları kendi kültür 
ve medeniyetlerinin etkisine aldıkları iddiasını 
ortaya koyması kayda değerdir. Farklı topluluklar 
arasındaki ilişkileri kültürel alışveriş olarak 
görmek yerine bir kültürün diğerini hâkimiyeti 
altına aldığı düşüncesi, milliyetçi düşünce ve 
tarihyazımının önemli bir unsuru olmuştur. 

Mert Aydemir

GÖRÜŞ 
20.01.2022

Abdülhüseyin Zerrinkub’un  
İki Yüz Yıllık Sessizlik’i
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Zerrinkub, kitabın sonunda 
Abbasi hilafetinin zayıflaması 
ve Maveraünnehir, Sistan 
ve Horasan gibi bölgelerde 
bağımsız İran devletlerinin 
kurulmasına değinir. Ona 
göre Abbasi Devleti’nin za-
yıflama sebebi Sasani Devleti 
ile benzerdir.

Kitabın 70 Yıllık 
Yayımlanma ve 
Sansür Macerası
İki Yüzyıllık Sessizlik yazarın 
ön sözde belirttiği gibi önce 
Mehregan isimli dergide tefri-
ka olarak yayımlanmıştır. Ardından 1951 yılında 
kitap olarak ilk kez Cami’a-yı Lisansiyeha-yı 
Danişsera-yı Âli yayınları tarafından basılmıştır. 
Kitap basılır basılmaz okuyucunun teveccühüne 
mazhar olmuş ve baskısı tükenmiştir. Bununla 
birlikte kitaba farklı çevrelerden eleştiriler de 
gelmiştir. Eleştirileri ve önerileri dikkate alan 
Zerrinkub, 1957 yılındaki ikinci baskıda kitabın 
hacmini iki katına çıkararak kitabın yapısını 
değiştirmiş ve bu baskıdan sonra kitabın ana 
metni değişmeden bugüne gelmiştir. Yazar, ikinci 
baskının ön sözünde ilk baskıda İran’ın antik 
tarihine karşı duyduğu heyecan ve sahip olduğu 
taassubu kabul ederek âdeta okuyucudan özür 
diler. Kitabı yazdığı yıllarda iyi ve güzel olan her 
şeyi antik İran’a ait olarak görme eğiliminde 
olduğunu itiraf eder. O yıllarda antik İran’a 
dair olmayan her ne varsa yazarın nazarında 
kötü ve değersizdir.

İlk baskısını 1951 yılında yapan kitap, Pehlevi 
Dönemi boyunca İranlılar tarafından okun-
maya devam etmiştir. Kitabın 1979 Devrimi’ne 
kadar yedi baskı yaptığı anlaşılmaktadır. İran 
Millî Kütüphanesinin verilerine göre kitabın 
sekizinci baskısı Devrim’den sonra 1983 yılında 
yapılmıştır. Ancak bu baskıdan yaklaşık bir hafta 
sonra kitap toplatılarak basımı yasaklanmıştır. 
Kitabın basımının yasak olması, okuyucuya 
ulaşmasını engellememiştir. Bu süre zarfında 
sayısı tahmin edilemeyecek kadar korsan baskı 
yapılmış ve kitap elden ele dolaşmaya devam 
etmiştir. Nihayet 1999 yılında tekrar basım izni 
alan kitap Murtaza Mutahhari’nin kitaba yıllar 
önce yazdığı eleştiri eklenerek İntişarat-ı Sohen 

tarafından basılabilmiştir.2 Kitabı hâlihazırda 
da basmakta olan yayınevinin verilerine göre 
eser toplamda 35 baskı yapmış ve son yıllarda 
iki kez İngilizceye çevrilmiştir.3

İki Yüzyıllık Sessizlik’e 
Yapılan Eleştiriler

İki Yüzyıllık Sessizlik yayımlanışından itibaren 
birçok eleştiri almıştır. Bu eleştiriler içinde 
1979 Devrimi’nde önemli bir rol oynayacak 
olan din âlimi Murtaza Mutahhari’nin kitaba 
yönelik eleştirisi ve konu hakkında sunduğu 
alternatif yorum dikkat çekicidir. Mutahhari, 
Zerrinkub’un kitabına yazdığı eleştiriyi de 
içeren İran ve İslam’ın Karşılıklı Hizmetleri 
(Hıdemat-ı Mütekabil-i İslam ve İran) başlıklı 
eseri kaleme almıştır. Bu eser, 200 yıllık dönemin 
Zerrinkub’un bakışına aykırı olan alternatif bir 
yorumunu sunmaktadır. Mutahhari’ye göre 

2 1983-1999 arası İran’da basımı yasak 
olan kitap, 1988 yılında Batı Almanya’da 
Nevid Yayınları tarafından basılmıştır.

3 Zerrinkub, A. (2016). Two Centuries of 
Silence. Avid Kamgar (Çev.). Blooming-
ton: AuthorHouse.; Daha ilmi bir çeviri 
için bk. Zerrinkub, A. (2017). Two Cen-
turies of Silence: An Account of Events 
and Conditions in Iran (Persia) During 
the First Two Hundred Years of Islam, 
from the Arab Invasion to the Rise of the 
Tahirid Dynasty. Paul Sprachman (Çev.). 
California: Mazda Publishers.

İranlılar İslam’ı zorla değil 
canıgönülden kabul etmiş-
tir. Ayrıca İslam’ın ruhu ile 
İranlının bedeni birbiriyle tam 
bir uyum içindedir. İran’ın 
Müslümanlarca fethinden 
sonraki 200 yıl, İranlılar için 
bir sessizlik ve yenilgi dönemi 
olmanın aksine altın çağ sa-
yılmalıdır. Zira her ne kadar 
İranlılar bu dönemde Farsça 
yazmamış olsalar da Arapça 
önemli eserler vermişlerdir. 
Mutahhari, ele alınan döne-
min yalnızca Sasani Dönemi 
elit tabakası için bir mağlubi-
yet sayılabileceğini savunur. 

İran halkı için ise böyle bir durum söz konusu 
değildir. Mutahhari’nin kitabı 1950-1960’lı yıllarda 
Arap karşıtı ve İslam’a mesafeli tarihyazımının 
rakipsiz olmadığını gösterir.

Sonuç
Zerrinkub’un İki Yüzyıllık Sessizlik eseri İran’da 
19. yüzyılda başlayan milliyetçi tarihyazımının 
ürettiği en popüler eser olarak görülmektedir. 
Kitap, bir yandan kendisinden önceki milliyetçi 
düşünce ve tarihyazımının ürünüyken öte 
yandan yazıldığı dönemden bugüne İran’da 
milliyetçi düşünceyi etkilemiştir. Kitap, önceki 
yüzyılda başlayan milliyetçi tarihyazımının 
zirvesiyken kitaba Mutahhari gibi kimseler 
tarafından getirilen eleştiriler de bugün İran 
İslam Cumhuriyeti’ndeki resmî tarih tezine 
yakın alternatif bir tarih tezinin doğmakta 
olduğuna işaret etmektedir. İ
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ABD Dışişleri Bakanlığı 18 Ocak’ta Dışişleri 
Bakanı Antony Blinken’ın 18-21 Ocak ta-
rihleri arasında sırasıyla Kiev, Berlin ve 
Cenevre’ye seyahat edeceğini duyurmuştu. 
Bu kapsamda Blinken 20 Ocak’ta Berlin’de 
Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa’nın 
(E3) Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. 
Berlin’deki toplantıdan basına yansıyan fo-
toğraflardan ABD ve E3 Dışişleri bakanları-
na her bir ülkenin İran başmüzakerecisinin 
eşlik ettiği görüldü. Buna göre Berlin’deki 
görüşmelerin odak noktasının İran nükleer 
müzakereleri olduğunu söyleyebiliriz.

Görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan 
ABD Dışişleri Bakanı Blinken hâlihazır-
da sekizinci turun devam ettiği müzake-
relerin başarıya ulaşması ve İran Nükleer 
Anlaşması’nın ihyası için zamanın kısıtlı 
olduğunu şu sözlerle belirtti; “Gerçekten 
de dönüm noktasındayız fakat olmamız ge-
reken noktada değiliz. Eğer o noktaya çok 
yakında varamazsak farklı bir yol izlemek 
zorunda kalacağız. Anlaşma’da karşılık-
lı uyumluluğa geri dönüp dönmeyeceği-
mize birkaç hafta içinde karar vermeli-
yiz”. Blinken ayrıca Nükleer Anlaşma’nın 

kurtarılmasının hâlâ mümkün olduğuna 

inandığını sözlerine ekledi.

Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena 

Baerbock da Blinken’ın yorumlarına oldukça 

paralel açıklamalarda bulundu. Baerbock, 

“Amacımız Anlaşma’yı sürdürmek ve ko-

rumaktır. Ancak fırsat kapısı kapanıyor. 

Müzakerelerde dönüm noktasındayız. Acil 

ilerlemeye ihtiyacımız var, aksi takdirde or-

tak bir anlaşmaya varmada başarılı olama-

yız.” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves 

Le Drian ise müzakerelerdeki “kısmi, çe-

kingen ve yavaş” ilerlemeyle ilgili şikâyette 

bulunarak “Böyle giderse Anlaşma’yı kur-

tarmak mümkün olmayacak.” şeklinde ko-

nuştu. Nükleer Anlaşma’nın kurtarılması 

için resmî olarak bir son tarih belirlenme-

miş olsa da Berlin görüşmelerinin ardından 

gazetecilere konuşan bir Fransız diplomatik 

kaynak, “şubat ayının belirleyici olacağını” 

kaydetti.

Müzakerelerin kısa sürede başarıya ulaş-

ması gerektiğinin altını çizen taraflar, buna 

sebep olarak bu süreçte İran’ın nükleer 

faaliyetlerindeki ilerlemeyi işaret etmek-

tedir. İran’ın artan zenginleştirilmiş uran-

yum stoku, gelişmiş santrifüj kullanımı ve 

bu alanda edindiği yeni bilgi/uzmanlık ve 

uranyum metali üretilmesi; üç ana endişeyi 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Batı ülkeleri 

geçen zamanın, Nükleer Anlaşma’nın temel 

amaçlarının (İran’ın büyük miktarda bölü-

nebilir malzeme elde etmesi ve nükleer si-

lah yapımı hakkında yeni bilgi ve uzmanlık 

edinmesinin engellenmesi) aleyhine oldu-

ğunu savunmaktadır.

Sekizinci Tur Görüşmeler 
Devam Ediyor

27 Aralık’ta başlayan sekizinci tur nük-

leer müzakereler devam etmektedir. 

Müzakerelerdeki ilerlemeyle ilgili paylaşı-

lan ayrıntılar minimum seviyede tutuluyor 

olsa da kilit noktaları şöyle özetleyebiliriz:

1) Yaptırımların kaldırılması konusun-

daki farklılıklar,

Emine Gözde Toprak

HABER ANALIZ 
22.01.2022

ABD ve E3  
Berlin’de Bir Araya Geldi

Batılı taraflar, Nükleer Anlaşma’nın ihyası için 
zamanın giderek daraldığını iddia ederek geri sayımı 
başlatmıştır.

https://iramcenter.org/emine-gozde-toprak
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2) İran’ın, ABD’nin Nükleer Anlaşma’dan 
bir daha tek taraflı olarak çekilmeye-
ceğine dair istediği yasal garanti,

3) İran’ın yaptırımların kaldırıldığını doğ-
rulama talebi ve bu çerçevede sunduğu 
ölçütler.

Masadaki müzakerecilerin yaptığı resmî 
açıklamalardan yukarıda sıralanan ko-
nularda anlaşmazlıkların devam ettiği 
bilinmektedir. Ancak taraflar, Nükleer 

Anlaşma’nın kurtarılmasının hâlâ müm-

kün olduğuna inanmaktadır. Ayrıca taraf-

lar Anlaşma’nın kurtarılmasının İran nük-

leer krizinin çözümünde en etkili ve önce-

likli yol olduğunu düşünmektedir. Yine de 

masadaki Batılı taraflar, yukarıda net bir 

şekilde görüldüğü gibi Anlaşma’nın ihya-

sı için zamanın giderek daraldığını iddia 

ederek geri sayımı başlatmıştır. Bu konuya 

yönelik İran tarafından gelen açıklamalar, 

“Batılı ülkeler tarafından baskı kurmak 

için dayatılmaya çalışılan son tarih algısı-

nı umursamadıkları” şeklinde olmuştur. 

Kendi adına İran her ne kadar zaman kısıt-

laması olmadığını iddia etse de müzakere 

sürecinde devam ettirdiği nükleer faali-

yetlerin, Batılı ülkelerin kırmızı çizgisini 

giderek daha fazla ihlâl ettiği açıktır. Bu 

yüzden Batı açısından müzakerelerin kri-

tik bir aya girdiğini söyleyebiliriz. İ
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti 
üzerine 19 Ocak Çarşamba günü beraberin-
deki heyetle iki günlük ziyaret için Rusya’ya 
gitti. Nükleer müzakerelerin Viyana’da de-
vam ettiği bir dönemde gerçekleşen ziyaret 
kapsamında Reisi; Rus mevkidaşı Putin, 
Rusya’da yaşayan bazı İranlılar, Rus iş adam-
ları ve Rusya Müslüman Konseyi Başkanı ile 
görüştü. İlaveten Rusya Parlamentosunun 
alt kanadı olan Devlet Duması ve Moskova 
Ulusal Üniversitesinde konuşmalar yaptı. 
Bu ziyaretin, iki lider arasındaki yüz yüze 
ilk görüşme olması sebebiyle İran tarafın-
dan oldukça önemsendiği görüldü. Nitekim 
ziyaretin gündeme gelmesiyle beraber bir-
çok İranlı diplomat tarafından ziyaretin 
içeriğine dair çeşitli açıklamalar yapıldığı 
görülürken ziyaretin iki ülke ilişkilerinde 
bir dönüm noktası olacağı dillendirildi.

Reisi Rusya’da ilk olarak mevkidaşı Putin 
ile bir araya geldi. Yapılan açıklamalarda 
görüşmede; ikili ilişkiler, mevcut bölgesel 
ve uluslararası meseleler ile İran Nükleer 
Anlaşması’nın uygulanmasına yönelik ko-
nuların ele alındığı açıklandı. Görüşmede 

iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen 
Putin, son dönemlerde taraflar arasındaki 
ticari ilişkilerin hacminde önemli bir artış 
olduğunu ifade ederek geçen yıl ikili ticare-
tin %38’den fazla büyüdüğünü kaydetti. Öte 
yandan görüşmede Putin’in İran’ın Şangay 
İşbirliği (ŞİÖ) üyeliği meselesine dair 
yaptığı yorum dikkat çekiciydi. Zira 16-17 
Eylül 2021 tarihinde, Tacikistan’ın başkenti 
Duşanbe’de düzenlenen ŞİÖ 21. Zirvesi’nde 
Reisi, İran’ın tam üye olduğunu açıklaması-
na rağmen Putin’in, Reisi ile görüşmesinde 
İran’ın ŞİÖ’nün gözlemci üyesi olduğunu 

vurgulaması ve bu açıklamayı Rusya Devlet 
Başkanlığı resmî sitesinde yayımlaması, 
İran ve Rusya arasında İran tarafından ısrar-
la örtülmeye çalışılan gerginlik göstergele-
rinden biri oldu.

Reisi görüşmede iki ülke arasındaki iş bir-
liğinin iyi seviyelerde olduğunu ve bunun 
daha da artırılması gerektiğini belirtti. 
Rusya ile ilişkileri stratejik partnerlik sevi-
yesine çıkarmak adına her alanda iş birliğini 
geliştirmek istediklerini dile getiren Reisi, 
Rusya ile bağları geliştirme ve genişletme 
konusunda herhangi bir kısıtlamaları ol-
madığını ve bu bağların stratejik bir düze-
ye kavuşturulması gerektiğini belirterek 
iki ülke arasında uzun dönemdir İranlılar 

Aydın Güven

GÖRÜŞ 
22.01.2022

Reisi’nin Rusya Ziyareti ve  
Aldığı Eleştiriler

Reisi ve taraftarları, Doğu’ya yönelik adımları ülkenin 
dış politikası için stratejik bir başarı olarak görürken 
muhalif cephe bu gelişmelere karşı eleştirilerini artırdı.

https://iramcenter.org/aydin-guven
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tarafından gündemde tutulan 20 yıllık kap-
samlı iş birliği anlaşmasına gönderme yaptı. 
İran’ın Rusya ile iş birliği yapma konusun-
daki isteğine dikkat çeken Reisi ayrıca iki 
ülkenin bölgesel ve uluslararası konular-
daki ortak anlayışının ortak iş birliğinin 
temeli olduğunu belirterek “İran-Rusya 
ilişkileri stratejik ilişkilere evrilme yolunda-
dır.” dedi. Buna ek olarak 20 Ocak’ta Devlet 
Dumasında yaptığı konuşmada İran ve 
Rusya’nın ABD yaptırımları bağlamında or-
tak bir kaderi yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca 
Viyana müzakerelerine değinmek suretiy-
le İran Devrim Rehberi’nin fetvasına atfen 
nükleer silahların İran savunma stratejisin-
de yeri olmadığını belirtti.

20 yıllık anlaşma meselesi dışişleri bakanla-
rı arasında yapılan toplantıda da gündeme 
geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından 
Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Sergey Lavrov 
görüşmesine dair yapılan açıklamada; söz 
konusu yol haritasına dair bir bilgi veril-
mezken İran tarafından yapılan açıklamaya 
göre görüşmede; Reisi ve Putin görüşmesin-
de gündeme gelen İran-Rusya ilişkilerinin 
yol haritası olarak adlandırılan belgeye son 
hâlinin verilmesi ihtiyacından bahsedildi. 

Bu bağlamda İran’ın sürekli dillendirmesi-
ne rağmen Rusya tarafından yapılan resmî 
açıklamalarda anlaşma ya da taslak belgele-
re değinilmemesi dikkat çekti. Söz konusu 
çelişkilerin bulunması bu durumu, İran’ın, 
Viyana görüşmelerinin devam ettiği bir sü-
reçte “Doğu’ya Bakış” politikasını başarı ile 
uyguladığını ve Batı’ya karşı yalnız olma-
dığını gösterme çabası olarak yorumlamak 
mümkündür. Zira Abdullahiyan, 14 Ocak 
2022’deki Çin ziyareti kapsamında, Çin ile 
Mart 2021’de yol haritası imzalanan 25 Yıllık 
Kapsamlı İş Birliği Anlaşması’nın uygulan-
maya koyulduğunu, buna ek olarak Rusya 
ile 20 yıllık bir anlaşma ile benzer bir süre-
cin başladığını ilan etmişti. Ne var ki Rusya, 
görüşmeler kapsamında imzalandığı iddia 
edilen anlaşmalara değinmezken Reisi’ye 
eşlik eden İran Ekonomi ve Maliye Bakanı 
İhsan Handuzi Moskova’da gazetecilere ver-
diği demeçte, iki ülke arasında birçok önemli 
ekonomik anlaşma imzalandığını belirtmiş, 
İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ise 20 Ocak’ta 
yaptığı açıklamada, iki ülkenin enerji sek-
töründe birkaç proje üzerinde anlaştığını 
söylemiştir. Ancak uzun vadeli anlaşmalar 
yoluyla bölgesel ilişkileri sağlamlaştırmayı 

ve kurumsallaştırmayı planlayan İran tara-
fından yapılan iyimser açıklamalara rağmen 
kamuya açık hiçbir anlaşma imzalanmadığı-
nı belirtmek yerinde olacaktır.

Reisi’nin Doğu’ya Bakış 
Politikasına Yönelik İran’dan 
Eleştiriler

Reisi ve taraftarları, Doğu’ya yönelik adımları 
ülkenin dış politikası için stratejik bir başarı 
olarak görürken muhalif cepheden İran’ın, 
Moskova ve Pekin’e bağımlı olması olasılığı 
konusunda eleştirilerin yükseldiği görülüyor. 
Zira Reisi’nin söylemleri ve uzun zamandır 
İranlı muhafazakâr çevre tarafından dillendi-
rilen Rusya ile Çin benzeri stratejik ortaklık 
girişimi ve ilgili Doğuya Bakış politikası, İran 
iç muhalefetinde büyük eleştiri ve tartışma-
ların ortaya çıkmasına neden oldu. İran’ın 
Çin ve Rusya’ya bu kadar güvenmemesi ve 
bağımlı hâle gelmemesi gerektiğini savu-
nan reformcu kanat, Rusya’yı Tahran’a karşı 
yaptırımlardan yararlanan bir ülke olarak 
nitelendirerek Rusya’nın İran-Batı gerilim-
lerinden tercihli ticaret anlaşmaları şeklinde 
yararlandığını öne sürüyor. Özellikle iki ülke 
arasındaki tarihsel gerilimlere atıf yapılarak 
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sorunların olduğunu gündeme getirdi. Zira 

daha önce Mayıs 2020’de İran Meclis Başkanı 

Muhammed Bakır Kalibaf ’ın Rusya ziyareti 

sırasında Putin ile görüşeceğini belirtmesine 

ve Putin ile görüşmesi için biri İran’da diğeri 

ise Rusya’da olmak üzere iki koronavirüs testi 

yaptırma şartına uymasına rağmen Putin ta-

rafından reddedilmesi de taraflar arasındaki 

gerginliğin gün yüzüne çıktığı söylemlerine 

yol açmıştı.

Öte yandan Reisi’nin Rusya ziyareti kapsa-

mında görüşmelerin devam ettiği sırada İran, 

Çin ve Rusya arasında Hint Okyanusu’nda 

“Deniz Güvenlik Kemeri 2022” isimli bir as-

kerî tatbikatın başladığı açıklandı. Bu tatbi-

kat, üç ülke arasında 2018’den bu yana yapı-

lan üçüncü askerî tatbikat olurken Reisi’nin 

Rusya ziyaretine denk gelmesiyle dikkat 

çekti. Tatbikatın yapılmasıyla birlikte İran ve 

Rusya arasındaki askerî ilişkiler bir kez daha 

gündeme geldi. 17 Ekim 2021’de Rusya’ya bir 

ziyaret gerçekleştiren İran Silahlı Kuvvetleri 

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral 

Muhammed Bakıri’nin, ziyaret kapsamın-

da Rusya Savunma Bakanı General Sergey 

Şoygu ve Rus mevkidaşı Valery Gerasimov 

ile bir araya geldiği görüşmelerin ardından 

yaptığı açıklamalarda; “İran’a uygulanan BM 

silah ambargosunun 20 Ekim 2020 tarihinde 

sona erdiğini” hatırlatarak Rusya’dan uçak ve 

helikopter alımıyla ilgili görüşmelerin sürdü-

ğünü ifade etmişti. Ancak ziyaret sırasında 

birçok alanda ikili iş birliğinden bahsedilir-

ken askerî ve savunma alanındaki iş birliğin-

den bahsedilmemesi, tarafların bu konuda 

da fikir ayrılığı yaşadığını göstermektedir. 

Zira yapılan değerlendirmelerde, Rusya’nın 

uzun zamandır İran’ı savunma sanayisi 

ürünleri alımı için beklettiği ifade edilirken 

İran’a silah satılmaması yönünde Rusya ve 

İsrail arasında örtülü bir anlaşmanın oldu-

ğu söylenmektedir. Söz konusu iddialara 

göre Rusya’nın, İran’a gelişmiş silah satma-

mayı kabul etmesi karşılığında İsrail’in de 

Ukrayna’ya insansız hava araçları satmamayı 

kabul ettiği belirtilmektedir. Bu durum da 

Rusya’nın, İran ile askerî alandaki ilişkilerini 

derinleştirme konusundaki isteksizliğinin 

bir göstergesi olarak görülmektedir. İ

Reisi hükûmetinin başarısı olarak lanse 
edilmemesi gerektiği yönünde eleştirilerin 
yükseldiği görülmektedir. Bu bağlamda ŞİÖ 
üyeliği ile ilgili engellerin Ruhani hükûmeti 
döneminde kaldırıldığı ancak üyeliğin Reisi 
Dönemi’nde gerçekleştiği; Çin ile imzala-
nan Anlaşma’nın ise 2016 yılında Çin Devlet 
Başkanı Şi Cinping’in İran ziyareti sırasında 
önemli ölçüde geliştirildiği söylenerek Reisi 
hükûmeti tarafından diplomatik başarı ola-
rak görülen gelişmelerin, Ruhani ve önceki 
dönemlerin ürünü olduğu belirtilmektedir.

Reisi ve Putin arasındaki görüşme; toplantı-
nın yapıldığı bina, salon ortamı ve görüşme 
sırasında Putin’in sergilediği tavırlar, İran iç 
muhalefetinde önemli eleştirilere yol açmış 
durumda. Öncelikle her ne kadar bu ziya-
retin muhatabı iç kamuoyu olmaktan çok 
Batı ve uluslararası aktörler olsa da toplantı, 
koronavirüs tedbirleri gerekçe gösterilerek 
sadece tercümanların yer aldığı ve mesafe-
nin oldukça fazla olduğu bir salonda yapıldı. 
Toplantıda çekilen fotoğrafların, daha önce 
Ruhani tarafından yapılan ziyarette çekilen 
fotoğraflar ve birkaç ay önce Moskova’da 
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapı-
lan toplantılardaki samimi pozlar ile kar-
şılaştırılarak sosyal medyada trend olması 
da eleştirilerin boyutunu göstermektedir. 
Ayrıca görüşmede iki ülke bayraklarının 
olmaması da oldukça dikkat çekti. Zira 
mesafenin korunması sağlık nedenleriyle 
açıklanırken görüşmenin yapıldığı salon-
da bayrakların olmamasının bilinçli olarak 
ayarlanmış bir durum olduğu düşünülmek-
tedir. Putin’in söz konusu tavırları iki ülke 
arasındaki ilişkilerde dillendirilmeyen ciddi 

nükleer müzakerelerde de Rusya’ya güve-
nilmemesi gerektiği savunuluyor. İran’ın, 
Rusya gibi ara bulucuların müdahalesine izin 
vermek yerine doğrudan ABD ile müzakere 
etmesi gerektiğine inanan kesim, Rusya’nın 
İran çıkarlarına olacak bir şeyi istemeyece-
ğini iddia ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyinin daimî üyeleri olarak 
Rusya ve Çin’in, geçmişte İran’ın nükleer 
programıyla ilgili BM yaptırım kararlarını 
engellemedikleri açıkken bu ülkelere aşırı 
bağımlılığın, İran millî güvenliği açsından 
olumlu bir ilerleme olmadığı yönünde eleş-
tiriler bulunmakta ve benzer eleştirilerin 
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlam-
da talepler; Reisi’nin selefi Hasan Ruhani 
Dönemi’nde Doğu’ya Bakış politikası devam 
ettirilirken Batılı ülkelerle de ilişkiler gelişti-
rilmeye çalışıldığı, İran’ın herhangi bir tarafa 
bağımlı hâle gelmesinin engellendiği ve bu-
nun Reisi Dönemi’nde de devam ettirilmesi 
gerektiği yönünde.

Rusya’ya giderek artan bağımlılığı eleştiren-
lerin bir diğer vurgusu da Batı’nın, İran söz 
konusu olduğunda Rusya ve Çin üzerinde 
yaptırım baskısı kurabildiği üzerinedir. İki 
ülkenin geçmişte olduğu gibi kendi millî 
çıkarları söz konusu olduğunda İran’ı des-
teklemeyecekleri düşünülmektedir. Bu hu-
suslar da İran’ın, Doğu’ya Bakış politikasını 
bir hedef olarak belirlemesinin uzun va-
dede ne stratejik düzeyde ne de ekonomik 
düzeyde İran’ın çıkarına uygun olmayacağı 
yönünde söylemlere yol açmaktadır. Ayrıca 
Reisi hükûmeti tarafından varılan anlaşma 
ve üye olunan çok uluslu kurumların Ruhani 
Dönemi’nin eseri olduğu ve bu durumun 
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Feridun Ademiyet, 22 Temmuz 1920 tarihin-

de Tahran’da dünyaya geldi. İlköğreniminin 

ardından Darülfünuna giren Ademiyet, 

daha sonra siyasal bilgiler ve hukuk alan-

larında eğitimini devam ettirdi. Henüz fa-

kültede öğrenciyken Dışişleri Bakanlığında 

memuriyete başladı.

Bakanlıktaki ilk idari görevi Londra 

Büyükelçiliğinde kâtiplikti. Kâtiplik görevi 

sırasında London School of Economics’e 

kayıt yaptırdı. Siyasi tarih ve siyaset felsefesi 

alanlarındaki beş yıllık eğitimin ardından 

“The Diplomatic Relations of Persia with 

Britain, Turkey and Russia 1815-1830” baş-

lıklı doktora tezini 1949 yılında tamamla-

dı. Çeşitli konferanslara katılmak ve Lahey 

Uluslararası Adalet Divanında hâkimlik 

yapmak gibi görevler, Ademiyet’in 1979 yı-

lına kadar devam eden memuriyeti kapsa-

mındaki faaliyetleri arasındaydı. 29 Mart 

2008 tarihinde Tahran’da vefat etti.

Ademiyet, 20 yılı aşkın yazı ve araştırma ha-

yatı boyunca Meşrutiyet Dönemi’nin en etkili 

aydınları ile modern İran’ın en önemli siyasal 

ve toplumsal olayları hakkında 25’ten fazla 

kitap ve makale yazdı.

Ademiyet’in, Meşrutiyet Dönemi’ni, yeni 

siyasi düşüncelerin uyanışı ile Meşrutiyetçi 

hareketlere odaklanarak incelediği çalış-

malarının iki ana teması vardır. İlki, millî 

bilinç ve özgürlük hareketinin başlangıcı 

sayılabilecek fikri uyanışın ve yeni siyasi-si-

vil düşüncelerin yayılmasının tarihi; ikincisi 

ise Meşrutiyet’in ilanından Muhammed Ali 

Şah’ın tahttan indirilmesiyle sonuçlanan 

millî isyana kadarki süreçtir.

Yeni tarihyazımı yöntemini izah etmek için 
düşünce tarihine başvuran Ademiyet, konu 
hakkında akılda tutulması gereken üç husus 
olduğunu dile getirir ve bunları toplumun 
kültürel arka planı, düşüncelerin kökenleri, 
entelektüellerin zihniyetlerini şekillendiren 
ve dönüştüren unsurlar olarak sıralar. Ona 
göre düşünce boşlukta meydana gelmez. 
Düşünce tarihinde birçok ciddi ve muteber 
düşüncenin alıcısının olmadığını, çeşitli 
düşüncelerin kimi zaman unutulmuş kimi 
zaman başka bir düşüncenin etkisinde kay-
bolmuş veya yok olmaları için özel bir çaba 
gösterildiğini ama yine de bu düşüncelerin 
ehemmiyetlerinin ortadan kalkmadığını 

dile getirir. Ademiyet’e göre birtakım fikir-

ler önce zihinleri sarsıp düşünce akımlarına 

yol açmış, düşünce akımı hâline geldikten 

sonra toplumsal hareketlere dönüşmüş ve 

hatta içine doğdukları toplumun sınırlarını 

da aşarak dünyaya yayılmıştır. O, tarihçi-

nin sorumluluğunun düşüncenin oluştuğu 

toplumsal zemini aydınlatma, entelektü-

ellerin düşüncelerini ayrıntılı olarak ortaya 

koyarak ideolojilerin oluşum ve gelişimine 

etkilerini değerlendirme ve ideolojilerin 

çeşitli unsurlarını birbirinden ayırarak asıl 

noktalarını göstermeyi kapsaması gerek-

tiğini iddia eder. Tarihçinin her koşulda 

tarihin ruhuna dikkat etmesi gerektiğini 

vurgular.

Ademiyet, tarihyazımı hakkındaki düşün-

celerini Meşrutiyet’in toplumsal ve entelek-

tüel tarihine ilişkin yaptığı araştırmalarda 

uygular. Meşrutiyet hakkındaki çalışmala-

rını meşrutiyetçilerin modern fikirleri, si-

yasi kurumların tarihi ve meşrutiyetçilerin 

toplumsal faaliyetleri gibi başlıklar altın-

da sürdürür. Mirza Feth Ali Ahundzade, 

Mirza Abdurrahim Talibof, Mirza Ağa Han 

Kirmani, Mirza Melkum Han ve Mirza 

Ali Asghar Haghdar

GÖRÜŞ 
26.01.2022

Feridun Ademiyet ve  
Tarihçilik Anlayışı

Ademiyet, tarihyazımı hakkındaki düşüncelerini, 
Meşrutiyet’in toplumsal ve entelektüel tarihine ilişkin 
yaptığı araştırmalarda uygulamıştır.

Bu makalede dile getirilen görüşler yazarların 
kendisine aittir ve İRAM’ın yayın politikasını 
yansıtmayabilir.
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bireylerin hukuk önünde eşit olup potansi-
yel yeteneklerini geliştirme imkânı bulması 
ve bu esasa göre toplumdaki zenginlikten 
pay almalarıdır”. O özgürlük ve eşitliğin 
temelinin insanlığın doğal hukukuna da-
yandığının, bireylerin özgür ve hukuken 
toplumun diğer üyeleriyle eşit doğdukların-
dan toplumun da bireylerin doğal hakları-
nın koruyucusu olması gerektiğini söyler ve 
şöyle devam eder: “Özgürlük ve eşitlik birey 
ile toplumun ilerlemesinin başlıca koşul-
larından olduğu için toplum bu iki nimeti 
elde etmek ve elde ettikten sonra da koru-
mak için çaba sarf etmelidir”. Ademiyet’a 
göre öyle veya böyle demokrasinin diğer 
yönetim tarzlarına nispi bir üstünlüğü ol-
duğuna inanıyorsak millî iradeye dayalı yö-
netimin ancak bireylerin özgür olup toplu-
mun kaderinin belirlenmesine eşit şekilde 
katılmasıyla mümkün olabileceği gözden 
kaçırılmamalıdır. Ayrıca toplumun var oluş 
sebebinin bireylerin mutluluğunu temin et-
mek olduğunu düşünüyorsak bireyin mut-
luluğunun onu diğer bireylerden ayırt eden 
özelliklerinin öne çıkması ve gelişiminde 
yattığını kabul etmeliyiz. Sonuç olarak in-
sanlık şerefi ile bireyin saygınlığı da medeni 
özgürlük ve eşitlik ile mümkündür.

Feridun Ademiyet, demokrasi ile milliyetçi-
liği birbirine bağlı iki kavram olarak yorum-
lar. Ona göre demokrasi, milliyetçi niteliği-
nin yanında kişisel ve toplumsal özgürlük-
lerin gerçekleşmesine yönelik de olmalıdır. 
Ticaret özgürlüğü, piyasa güvenilirliği gibi 

Yusuf Han Müsteşarüddevle gibi modernist 

meşrutiyetçiler, Ademiyet’in Meşrutiyet 

Dönemi düşünce tarihi araştırmalarında 

üzerine eğildiği şahsiyetlerdendir.

O, Meşrutiyet Devrimi’nin düşünsel temel-

leri yanında toplumsal ve siyasal köken-

lerine de eserlerinde eğilir. Meşrutiyet’in 

toplumsal ve siyasal kökenlerini Feth Ali 

Şah’ın oğlu Veliaht Prens Abbas Mirza’nın 

Tebriz valiliği dönemine kadar geriye gö-

türür. Daha sonra, 19. yüzyılın ortalarında 

sadrazamlık makamında bulunmuş Mirza 

Kaimmakam Ferahani ve Emir Kebir’in 

İran’da modern kurumların ortaya çıkma-

sında önemli rolleri olduğunu vurgular. 

Emir Kebir’i kanun fikrine bağlı bir devle-

tin kurucularından biri olarak görerek ünlü 

sadrazamın kanunla idare edilen, toplumsal 

güvenliğe ve refaha önem veren bir devlet 

kurma yolundaki çabalarından bahseder.

Mirza Hüseyin Han Sipehsalar da 

Ademiyet’in çalışmalarında ele aldığı İranlı 

devlet adamlarındandır. Endişe-yi Terakki ve 

Hükümet-i Kanun (İlerleme Fikri ve Kanun 

Devleti) adlı eserinde Sipehsalar’ın şahsi-

yetini, yetiştiği muhiti ve faaliyetlerini ele 

alır. İstanbul’da elçilik yaptığı ve Nasırüddin 

Şah’ın sadrazamı olduğu dönemlerde mo-

dernleşme yolundaki çabalarına değinir. 

Araştırmalarına göre Batı ile İran arasında 

ticari ve ekonomik ilişkilerin kurulmasına 

ilişkin ilk adımlar, Sipehsalar döneminde 

atılmıştır. Ademiyet ayrıca Sipehsalar’ın 

Kaçar Dönemi’nde modern ceza kanunları-
nın hazırlanmasındaki öncü rolüne dikkat 
çekerek bu dönemde hazırlanan nizamna-
melere değinir.

Kaçar Dönemi diplomasi tarihi ve İran’ın 
komşularıyla sınır sorunları da Ademiyet’in, 
modern tarihyazıcılığı yöntemleriyle ince-
lediği konular arasındadır. Bu başlık altın-
da hem İran’ın; Osmanlı, Rusya ve Birleşik 
Krallık gibi devletlerle diplomatik ilişkileri-
ni inceler hem de “Bahreyn Adaları”nın sta-
tüsü meselesini dönemin belgeleri ve tarih 
kitaplarına dayanarak tartışır.

Ademiyet, İran Meşrutiyeti’ne dair çalışma-
larında iktisat olgusunu da göz önünde bu-
lundurur. Kendi eserlerinin dışında Hüma 
Natık ile birlikte yazdıkları bir kitapta da 
İran ekonomisinin durumunu eldeki ve-
riler ışığında ele alır. 1891-1892 yıllarında 
gerçekleşen Tütün İsyanı’na özel bir önem 
atfederek bu isyanı Meşrutiyet Devrimi’ne 
zemin hazırlayan genel tepkiler içinde de-
ğerlendirir. Tütün İsyanı’nın yanında İranlı 
tüccarların rolü, Kaçar devlet adamlarının 
faaliyetleri ve entelektüellerin çabalarının 
da Meşrutiyet hareketinin gelişiminde etkin 
olduğunu ileri sürer.

Ademiyet, demokrasi ve özgürlük hak-
kındaki düşüncelerini şöyle dile getirir: 
“Demokrasinin temeli özgürlük ve eşitlik-
tir. Özgürlük, bireyin kişiliğinin gelişimi 
ve mutluluğu önünde herhangi bir engelin 
olmaması şeklinde tanımlamıştır. Eşitlik ise 
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ekonomik meseleleri gözden ırak tutmaz 
ve bu hususları demokrasi ve milliyetçiliğin 
tamamlayıcısı olarak görür.

Sonuç olarak Ademiyet, özgürlüğü; eşitlik, 
kanun gibi diğer bütün modern kavram-
lardan öncelikli görür. Batı dünyasındaki 
özgürlük hareketlerini ve devrimleri in-
celeyerek özgürlük, eşitlik ve kanun fikir-
lerine ulaşır. Daha önce belirttiğimiz gibi 
Ademiyet, kanun ve hukuk fikrine bağlı, 
özgürlükçü ve eşitlikçi bir entelektüel ola-
rak İran’da modern düşüncelerin tarihini 
Meşrutiyet hareketinin tarihsel arka pla-
nı hakkındaki çözümlemeleri ile birlikte 
araştırma ve yazılarında ele almıştır. Yeni 
tarihyazımı yöntemleri ve modern fikirler 
ışığında Meşrutiyet Dönemi modernleşme 
tarihini eserlerinde işleyerek önemli bir 
külliyat bırakmıştır. İ

Feridun Ademiyet’in Kitapları
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Son günlerde eski Cumhurbaşkanı ve Reform 
Hareketi’nin sembol lideri Muhammed 
Hatemi, ılımlı eski Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, ılımlı eski Meclis Başkanı Ali Ekber 
Natık Nuri ve muhafazakâr cenaha mesafeli 
tutumuyla bilinen Hasan Humeyni’nin farklı 
zamanlarda birçok kez görüştüğü ifade edil-
mektedir. Hâlihazırda farklı siyasi çizgideki 
bu aktörlerin bir araya gelmesi, “Muhalefet 
yeni bir siyasi strateji mi izliyor?” sorusunu 
gündeme getirmiş ve Meclis seçimleri ile 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçla-
rıyla ortaya çıkan yaraları sarmaya çalışan 
muhalefetin yeniden organize olması ve ör-
gütlenmesi üzerine yürütülen tartışmalara 
ivme kazandırmıştır.

Söz konusu bu görüşmeler reformcu, ılımlı 
ve muhafazakâr siyasi çevrelerin gündemini 
meşgul etmiştir. Cevad İmam gibi Hatemi’ye 
yakın isimler, görüşmenin Meclis seçimleri 
yönünde gerçekleşmediğini belirterek Natık 
Nuri’nin Reform Hareketi’ni temsil etmedi-
ğine dikkat çekerken Ruhani’ye yakın kay-
naklar, görüşmeleri “sıradan toplantılar” 
olarak nitelemiştir. Bunun yanında reformcu 
siyasetçi Muhsin Rehami; Hatemi, Ruhani 

ve Natık Nuri arasında uzun bir süredir “adı 

konmamış bir ittifak” bulunduğu ve bu itti-

fakın, 2013 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 

Ekber Haşimi Rafsancani’nin de desteğiyle 

Ruhani’yi iktidara getirdiğini öne sürerek; 

muhalefetin gelecek Meclis seçimlerine 

yönelik stratejisinin kesinleşmediğini ifade 

etmiştir. Ayrıca müesses nizama yakınlığıy-

la bilinen Fars Haber Ajansı, toplantıda dış 

politikadaki siyasi gelişmelerin ele alındığını 

seçimlerinde Hatemi’nin karşısına çık-

mamış ve Meclisin, Hatemi hükûmetiyle 

nispeten uyumlu çalışmasını sağlamıştı. 

Bunun yanında Mahmud Ahmedinejad’ın 

2009 seçimlerinde Natık Nuri de dâhil 

olmak üzere siyasi elitlere yönelik ağır it-

hamları onu, muhafazakâr çevrelerden 

uzaklaştırmış ve ılımlı bir politik çizgiye 

sevk etmişti. Nitekim Natık Nuri, 2013 ve 

2017’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 

Dilara Eştürk

HABER ANALIZ 
26.01.2022

İran’da Muhalefetin  
Yeni Yol Haritası Arayışları

Hem Meclis seçimleri hem de cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde başarısız olan reformcu ve ılımlı 
çevrelerin “yeni bir ittifak” arayışında olduğunu 
belirtmek mümkündür.

belirterek Hatemi’nin, önümüzdeki günler-

de ülkedeki mevcut gidişata ilişkin kamuo-

yuna açık bir bildiri yayımlamayı planladığı-

nı öne sürmüş ancak bu iddia, Cevad İmam 

tarafından yalanlanmıştır.

1997 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 

karşı karşıya gelen farklı siyasi çizgideki 

Hatemi ve Natık Nuri gibi iki şahsiyetin 

bir araya gelmesi meseleye ayrı bir önem 

kazandırmaktadır. 1997 Cumhurbaşkanlığı 

Seçimlerinde muhafazakâr rakibi Natık 

Nuri’ye karşı kendisine hiç şans verilmeyen 

Hatemi, sürpriz bir şekilde tarihî bir başa-

rıya imza atmıştı. Dönemin Meclis Başkanı 

Natık Nuri, bir sonraki cumhurbaşkanlığı 

Ruhani’yi desteklemiş ve Hatemi’ye yönelik 

ablukaya tepki göstermişti. Tüm bunlara 

dayanarak reformcu Hatemi, ılımlı Ruhani 

ve ılımlı Natık Nuri arasında kapalı kapılar 

ardında uzun vadeli bir ittifakın olduğu be-

lirtilebilir. Öte yandan Ruhani’nin geçtiği-

miz günlerde Devrim Rehberi Ali Hamenei 

ve seçimlerde yarışmasına izin verilmeyen 

eski Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüş-

tüğü de atlanmamalıdır. Çeşitli tepkilere 

yol açan bu görüşmeler, müesses nizam ta-

rafından izole edilen Ruhani’nin, siyasi are-

nayı terk etmeyeceğini kanıtlar niteliktedir. 

Dolayısıyla Ruhani’nin de yeni bir ittifak 

arayışı içerisine girmesi muhtemeldir.

https://iramcenter.org/dilara-esturk
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Her ne kadar bu görüşmeler “sıradan top-
lantılar” olarak telakki edilse de müesses 
nizam tarafından dışlanan farklı isimlerin bir 
araya gelmesiyle hem Meclis seçimleri hem 
de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarısız 
olan reformcu ve ılımlı çevrelerın “yeni bir 
ittifak” arayışında olduğunu belirtmek müm-
kündür. Ancak geniş bir yelpazeden oluşan 
reformcu parti ve gruplar ile ılımlı çevreler 
arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Reform 
Hareketi’nin yeniden toparlanması veya 
ılımlı çevrelerle yeni bir koalisyon kurması, 
kısa sürede pek kolay gözükmemektedir. 
Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar 
üzerinden yürütülen tartışmaların hareket 
içerisinde yarattığı ihtilafların kısa vadede 
giderilmesi pek mümkün değildir. Hâlihazırda 

Reform Hareketi gerek kendi içerisinde ge-

rekse ılımlı çevreler ile bir sonraki aşamaya 

ilişkin üzerinde ittifak edilen ortak bir vizyona 

sahip değildir. Öte yandan muhalefetin ken-

dini yenileyememesi ve halkın ekonomik ve 

siyasi taleplerine çözüm üretememesi, yeni 

stratejiler geliştirmesine engel olmaktadır. 

Ancak muhafazakârların iktidarda olduğu 

dönem boyunca yaşanan toplumsal gelişme-

ler, reformcu ve ılımlı çevrelere, hükûmetin 

yanlış politika ve stratejilerini kendi çıkarları 

doğrusunda kullanma imkânı tanımaktadır. 

Müesses nizam tarafından sindirilen refor-

mcular ve ılımlı çevreler, bu yönde yeni bir 

yol haritası belirleyebilirse muhafazakârlara 

karşı elleri güçlenebilir. İ
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Geçtiğimiz günlerde bazı akademisyenlerin üni-
versiteden ihraç edildiği yönünde çıkan haberler, 
“Yeni hükûmet üniversitelerde ‘muhalif’ isimler 
istemiyor mu?” sorusunu beraberinde getirdi. 
Bu sorunun gündemde olmasının nedeni Şerif 
Teknoloji Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim 
Üyesi Areş Ebazeri ve Şehid Beheşti Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Sosyolog Muhammed Fazıli’nin, 
üniversitedeki görevlerine devam edememeleri 
ya da “ihraç edilmeleri” oldu.

Söz konusu isimlerden Areş Ebazeri’nin Bilim, 
Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üni-
versite ile bulunan sözleşmesinin yenilenmemesi 
sebebiyle görevini sürdüremediği bilinmek-
tedir. Yüksek lisansını Essex Üniversitesinde, 
doktorasını Johns Hopkins Üniversitesinde 
tamamlayan Ebazeri’nin kuvvetli bir öz geç-
mişi bulunmasına karşın neden görevden 
alındığı merak uyandırmıştır. Bunun üzerine 
Şerif Teknoloji Üniversitesi Felsefe Bölüm 
Başkanı Dr. İbrahim Azadegan ve üniversite 
öğrencileri ile yapılan görüşmede Azadegan, 
bu kararda Kültür Devrimi Yüksek Konseyinin 
eski bir üyesi olan Dr. Mehdi Gülşeni’nin etkisi 
olduğunu iddia etmiştir. Üniversite öğrencileri 
tarafından ise Mehdi Nesrin, Hüseyin Şeyh 

Rızai ve Ali Rıza Fetullahi gibi önde gelen 

akademisyenlerin üniversiteden ayrılışı örnek 

verilerek sözleşmenin yenilenmeyip “muhalif” 

isimlerin görevine son verilmesinin yaygın bir 

uygulama hâline geldiği eleştirisi yapılmıştır.

Bir diğer akademisyen Muhammed Fazıli ise 

Hasan Ruhani hükûmeti döneminde siyasi 

arenada görünürlüğü olan, “reformcu” ve yazıla-

rıyla etkili bir isim olarak tanınmaktadır. Fazıli, 

dönemin Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan’ın 

(2017-2021) danışmanlığını yapmıştır. Bunun ya-

nında Cumhurbaşkanlığı Araştırma Merkezinde 

Kamu Politikaları Çalışma Ağının yönetiminde 

siyaset felsefesi üzerine çalışmaları bulunan 

Abdulkerimi’nin görevden alınması çok eleştiri 

almış ve kendisi görevine kısa bir süre sonra 

geri dönmüştü. Ebazeri ve Fazıli için verilen 

karara dönük de üniversitelerde “özgür ve 

bağımsız faaliyetlerin önünün kesilmesi” ve 

“ifade ve düşünce özgürlüğüne zarar verilmesi” 

mahiyeti taşıyan eleştiriler kimi grup ve siyasiler 

tarafından dile getirilmesine karşın hâlihazırda 

iki isim de görevine dönmedi.

Akademisyenlerin görevden alınması ya da 

erken emekli edilmesi gibi durumlar, eski 

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad 

Dönemi’nde (2005-2013) artmıştı. O dönem; 

Hüseyin Beşiriye, Hadi Semati, Behzat Şahendeh, 

Mir Celaleddin Kezzazi gibi önde gelen isimlerin 

de aralarında bulunduğu birçok akademisyen, 

üniversiteden ihraç edilmişti.

Hükûmetin el değiştirmesiyle söz konusu 

“ihraçların” gündeme gelmesi, bilgi üretimi-

nin bir iktidar olgusu olduğu tespiti yapan 

Foucault’nun görüşlerini anımsatır. Zira Fransız 

filozof, iktidarın sürekliliğini, bilgi üretiminin 

sürekliği ile açıklamıştı. İran’da iktidar değişimi 

ile “muhalif” akademisyenler de ihraç tehlikesi 

Esin Erginbaş

HABER ANALIZ 
26.01.2022

İran’da önde gelen kimi akademisyenlerin görevlerine 
devam edememeleri, yeni hükûmetin bir önceki 
iktidar ve seçkinleriyle olan mücadelesinin üniversite 
camiasına sirayet ettiğini gösteriyor.

bulunmuştur. Fazıli’nin görevden alınma ne-
denlerinde eski hükûmet ile olan bağları ağır 
basarken idari gerekçelere de işaret edilmiştir. 
Bu bağlamda Fazıli’nin Cumhurbaşkanlığı 
Stratejik Araştırmalar Merkezindeki sorum-
lulukları sebebiyle fakültedeki çalışmalarını 
aksattığını ve bu konuda uyarı aldığı; bu ne-
denle de sözleşmesinin uzatılmadığı yönünde 
açıklamalar gelmiştir.

Geçtiğimiz eylül ayında ise benzer bir du-
rum, İslami Azad Üniversitesinden Bijan 
Abdulkerimi’nin “Pehlevi rejimini savunma” 
gerekçesiyle görevine son verildiğinin du-
yurulması üzerine yaşanmıştı. Çoğunlukla 

ile karşı karşıya kalmıştır. Günümüzde siyasal 

iktidarlar, bilgi ve bilim tekelini elinde bulun-

durma amacında olmaları sebebiyle kamu 

görevinde bulunan kimselerin siyasetle uğraşma 

ve katılım sınırının belirleyicisi pozisyonunda-

dır. Söz konusu isimlerin, sözleşme süresinin 

dolması veya ihraç nedeniyle görevlerine devam 

edememeleri, yeni hükûmetin bir önceki iktidar 

ve seçkinleriyle olan mücadelesinin yönetim 

kadrolarından sonra üniversite camiasına da 

sirayet ettiğinin göstergesidir. Her ne kadar 

yapılan açıklamalarla idari gerekçelere işaret 

edilse de siyasi hesaplaşmaların ağır bastığını 

belirtmek mümkündür. İ

Üniversitelerde  
Muhalif Akademisyenlerin 
Varlığı Sorgulanıyor mu?

https://iramcenter.org/esin-erginbas
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İç göç, bireylerin kendi ülkeleri içinde bir 
bölgeden diğerine hareketi olarak tanım-
lanmaktadır. Kırsaldan kırsala, kırsaldan 
kente, kentten kırsala ve kentten kente ol-
mak üzere dört tür iç göç bulunmaktadır. 
İç göç; büyük (makro), orta (mezo) ve kü-
çük (mikro) düzeylerde birtakım faktörler 
tarafından tetiklenir. Bölgesel eşitsizlikler 
ve doğal afetler ya da savaşlar gibi birçok 
büyük olay sonucunda tetiklenen göçler 
makro düzey olarak kategorize edilirken ai-
levi kararların ve sosyal ağların etkili olduğu 
göçler orta düzey olarak değerlendirilmek-
tedir. Mikro düzey ise daha çok kişiseldir ve 
kişilerin hayattan beklentileri, mevcut ih-
tiyaçları ve gelecek planlarına yanıt arayışı 
etkili olur.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha 
sık görülen iç göç olgusu, kuraklık ve ikti-
sadi sorunlarla beraber İran’da da son yıl-
larda kendini hissettirir biçimde yeniden 
gündeme gelmiştir. Esasında iç göç mese-
lesi İran’da on yıllara yayılmış bir mesele-
dir ve geçen yüzyılın ikinci yarısından bu 
yana ülke içinde zaman zaman artıp aza-
lan ancak sürekliliği olan bir göç hareketi 

mevcuttur. Kentleşme, toprak reformu, sa-

nayileşme, tarımın gerilemesi ve (1980’ler 

özelinde) İran-Irak Savaşı; İran’daki iç 

göçün en önemli sebepleri olagelmiştir. 

Çalışmalar, 1960’lı ve 1970’li yıllar boyun-

ca yaklaşık 250.000 kişinin kırdan kente 

göç ettiğinden bahsetmektedir. Söz konu-

su dönemde gerçekleşen göçün arkasında 

ekseriyetle yapılan toprak reformları ve bü-
yük şehirlerde yaşanan hızlı sanayileşme yer 
almaktadır. 1980’lere gelindiğinde Irak ile 
devam eden sekiz yıllık savaş, yaklaşık 2,5 
milyon İranlının ülke içinde yer değiştirme-
sine sebep olmuştur. 1990’larda sosyal hiz-
metlerin ve iş fırsatlarının kentsel alanlarda 
yoğunlaşması, kırsaldan kente göçe katkıda 
bulunmuş ve bunun sonucunda süreç bo-
yunca ülke içinde tahminen 180.000 kişi 
bulundukları yeri terk etmiştir (Sadeghi, 
2020, s. 313).1 Günümüzde ise yaşanan su 
krizi, işsizlik ve bu ikisine bağlı diğer sebep-
ler, ülkedeki iç göçün en önemli sebeplerini 
oluşturmaktadır.

Bahsi geçen bu büyük demografik dönü-
şümler ve 20. yüzyılın ikinci yarısındaki 
önemli nüfus artışı, İran’ın hızla kentleş-
mesinde büyük bir rol oynamıştır. İran bu-
gün Orta Doğu’daki en yüksek kentleşme 
oranına sahip ülkelerden biridir. Kentsel 
alanlarda yaşayan nüfusun payı 1956’da %31 

Oral Toğa

GÖRÜŞ 
27.01.2022

İran’da İç Göç

İran’da; kuraklık, ağır ekonomik şartlar ve artan nüfusla 
beraber kaynak kıtlığının belirginleşmesi; orta vadede 
İran’da büyük kitleleri harekete geçirebilir.

Tablo 1: İran’da Kentli Nüfusun Yıllara Göre Oranları

Kaynak: İran İstatistik Kurumu, 2016

1 Resul Sadeghi vd. (2020). “Internal Migration in Iran”. Internal Migration in the Countries of Asia, İsviçre: 
Springer, ss. 295-317.

https://iramcenter.org/oral-toga
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kuzey bölgelerine yönelik de bir iç göç söz 
konusudur. Genel hatlarıyla ülkenin güne-
yinden kuzeyine doğru bir göç akışından 
bahsedilebilir. Gilan ve Mazenderan gibi 
illerin elverişli iklimi ve doğası, bu illerde 
nüfus artışına sebep olmaktadır. Allame 
Tabatabi Üniversitesi Demografi Bölümü 
Başkanı Mahmud Müşfik sadece Tahran’ın 
değil Hazar Denizi etrafındaki nüfusun arttı-
ğını ve bu durumun yeni çevresel ve ekolojik 
sorunlara yol açabileceğini belirtmiştir. Öte 
yandan göç alan illerdeki nüfus artışı ekono-
mik ve sosyal sorunları da tetiklemektedir. 
Müşfik’e göre göçmenler artık Tahran’a veya 
Kerec’e göç etmemekte, Tahran’ın çevresinde 
bulunan Perdis, Şehriyar, Pakdeşt gibi daha 
küçük şehirlerde arsa ve konut alarak bu böl-
gelerdeki fiyatları yükseltmektedir.

Ülkenin kuzeyine yönelik gerçekleşen göç-
lerin yanı sıra Buşehr ve Hürmüzgan illeri 
de dâhil olmak üzere ülkenin güney kıyı 
bölgelerinde özellikle petrol, petrokimya 
ve endüstriyel gelişim nedeniyle net nüfus 
artışları yaşanmıştır. Bu bölgelerde yaşanan 
göçler, esas itibarıyla daha küçük şehirler-
den daha büyük şehirlere doğru yaşanmak-
tadır. Yani karakteri itibarıyla bu bölgede 
kentten kente göç söz konusudur. İran’da 
18-35 yaş arası insanlar arasında yüksek dü-
zeyde kentleşme nedeniyle kırsaldan kente 
göç tüm hareketlerin bir parçası olarak azal-
mıştır. Bu nedenle küçük kasabalardan bü-
yük şehirlere göç daha baskın hâldedir.

Orta ve mikro (kişisel) düzeyde, kırsal alan-
lardaki ve küçük kasabalardaki aileler ve 
gençler, büyük şehirlerde artan istihdam veya 
yüksek eğitim fırsatları yoluyla daha iyi bir ya-
şam arayışındadır. Yaş açısından bakıldığında 
en çok 18-35 yaş grubundakiler arasında göç 
meydana gelmektedir. Askerlik, yüksek öğre-
nim, işe girme, iş bulma ve evlilik; İran’daki 
göçün başlıca nedenlerindendir. Erkek göçü 
ekseriyetle askerlik ve istihdamla ilgili sebep-
lerle şekillenirken kadın göçü ağırlıklı olarak 
aile ve eğitimle ilgili nedenlerle gerçekleş-
mektedir. Öte yandan konu yaş aralığı açısın-
dan ele alındığında İran’da yirmili yaşların or-
talarında zirveye ulaşan ve daha sonra düşüşe 
geçen bir göçmen profili görülmektedir. Yine 

iken 1986’da %54’e, 2006’da %69’un üzeri-

ne ve 2016’da ise %74’e kadar yükselmiştir 

(Tablo 1). İran’ın toplamda sekiz ili bir mil-

yonun üzerinde nüfusa ev sahipliği yapar-

ken 18 ilin nüfusu yarım milyondan fazladır. 

Yaklaşık dokuz milyonluk bir nüfusa sahip 

olan başkent Tahran sadece nüfusun değil 

kaynakların, hizmetlerin, istihdam olanak-

larının ve yatırımların da orantısız şekilde 

hızla yoğunlaştığı bir megakent boyutuna 

gelmekte ve böylece bölgesel eşitsizlikler 

artmaktadır. Artan bölgesel sosyoekonomik 

eşitsizliklerin son yıllarda Tahran’da göçü 

körüklediği ve İran’da bölgeler arasındaki 

dengesiz nüfus artış oranlarını pekiştirdiği 

düşünülmektedir. Bu bağlamda hükûme-

tin, bölgesel alanlara ve Tahran’dan tersine 

göçü teşvik için kırsal alanların, küçük ve 

orta ölçekli şehirlerin gelişimini destekle-

mek amacıyla bir dizi program uyguladığı 

görülmektedir (Sadeghi, 2020, s. 296).2

İran yıllar içerisinde daha fazla kentleşmiş, 

kentten kente göçün oluşturduğu pay 1976-

1986 arasında %40 iken 2011-2016 arasında 

yaklaşık %70’e kadar yükselmiştir (Tablo 2). 

Kırdan kente göç %32’den %15’e düşerken 
kırsaldan kırsala göçte de düşüş yaşanmıştır 
(Sadeghi, 2020, s. 308). İran nüfusunun ço-
ğunluğunun kentlerde yaşadığı düşünüldü-
ğünde göç modelindeki bu değişim şaşırtıcı 
değildir.

İran’da İç Göçün Yönü ve 
Nedenleri

Ülkedeki en çok göç veren bölgeleri üç kıs-
ma ayırmak mümkündür. Birinci kısımda 
ülkenin batısı ve güneybatısı yer almaktadır. 
Huzistan, Loristan, Kirmanşah ve Hemedan 
ülkede en çok göç veren yerlerdendir. 
Buradan yola çıkan göçmenler ekseriyetle 
Tahran ve Isfahan’a yerleşmektedir. İkinci 
kısımda Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan 
ve Erdebil illeri bulunmaktadır. Buradan çı-
kan göçmenler ekseriyetle Tahran ve Gilan’a 
yönelmektedir. Üçüncü kısım ise Güney 
Horasan, Kirman ile Sistan ve Belucistan il-
leridir. Buradan ayrılan göçmenler Meşhed, 
Yezd ve Isfahan’a yönelmektedir. Öte yan-
dan yapılan çalışmalar, Yezd gibi bazı mer-
kezlere daha az gelişmiş bölgelerden olan 
göçün varlığını doğrulasa da bu akışın daha 
sonra Tahran ve Elburz gibi daha büyük il-
lere gidebilmek için bir basamak olduğunu 
göstermektedir.

Tahran, Isfahan, Meşhed gibi önemli ve 
büyük illerin yanı sıra günümüzde ülkenin 

Tablo 2: İç Göç Türlerinin Yüzdelik Oranları3

Kaynak: Sadeghi, 2020, s. 309

2 Resul Sadeghi vd. (2020). “Internal Migration 
in Iran”. Internal Migration in the Countries of 
Asia, İsviçre: Springer, ss. 295-317.

3 1976-1986 ila 2011-2016 arası yapılan nüfus 
sayımı verilerine göre.
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Değerlendirme

Sonuç olarak İran’da iç göç henüz bir “millî 

güvenlik meselesi” boyutuna ulaşmamış-

tır. Ancak yaşanan kuraklık, ağır ekono-

mik şartlar ve artan nüfusla beraber kay-

nak kıtlığının belirginleşmesi, orta vadede 

İran’da büyük kitleleri harekete geçirebilir. 

Dahası bu göçün yönünün ülke içinden öte 

Türkiye’ye doğru olması oldukça olasıdır. 

Özellikle kuraklığın ve toplumsal gerilimin 

yüksek olduğu ve Türkiye’yle sınır komşu-

su olan Batı Azerbaycan ilinden Türkiye’ye 

doğru bir göç dalgasının yaşanması oldukça 

mümkün gözükmektedir.

Keza iç göçün bir başka olumsuz sonu-

cu da kentlerde yükselen varoşlaşmadır. 

Varoşlaşmanın yanında illerdeki sosyal, 

ekonomik ve demografik dengesizliklerle 

paralel olarak suç ile işsizlik oranları da 

yükseliş göstermektedir. Bu durum, şehir-

leri daha da güvensiz bir hâle getirmekte 

ve toplumsal olaylara zemin hazırlamakta-

dır. Kırsal kalkınma, küçük ve orta ölçekli 

şehirlere yatırım ve bütçe tahsisi özellikle 

batı ve doğu illerinde gençlere daha fazla 

istihdam olanağı yaratılması, kamu hiz-

metlerine (sağlık, eğitim vb.) hakkaniyetli 

erişim gibi çeşitli politika ve programlar ile 

yoksulluğu ve ekonomik eşitsizliği azalt-

mak, mekânsal denge sağlamak gibi poli-

tikalar; İran adına geleceğe dönük olumlu 

sonuçlar yaratacaktır. İ

yapılan çalışmalar bize İran içindeki göçün 

son on yılda ılımlı bir düzeyde istikrar kazan-

dığını göstermektedir. Genel olarak 2016’ya 

kadar olan beş yıl içinde 3,4 milyondan fazla 

İranlı şehirler arasında göç ederken iki milyon 

kişi ise iller arasında ve 1,3 milyonu bölgeler 

arasında hareket etmiştir.4

Su Krizine Bağlı Olarak 
Yaşanan İç Göç

İran’da günümüzde yaşanan iç göçü tetikle-

yen en önemli unsurların başında kuraklık 

gelmektedir. Huzistan ve Batı Azerbaycan 

gibi önemli su havzalarına sahip illerde ya-

şanan su kıtlığına bağlı krizler yakın, orta 

ve uzak gelecekte çeşitli seviyelerde bir-

çok krizin ve dönüşümün sebebi olacaktır. 

Öncelikle su kıtlığı, kuraklık ve buna bağlı 

olarak kum fırtınaları bölgedeki hayatı bir-

çok açıdan olumsuz etkilemektedir. İktisadi 

anlamda ise sanayiden tarım ve hayvancılı-

ğa kadar birçok sektör olumsuz yönde et-

kilenmektedir. Yaşanan bu olumsuzluklar 

Huzistan ve Isfahan örneğinde olduğu gibi 

şiddetli protestolara dönüşmeye başlamış-

tır. Mevcut olumsuzluklar ve yükselen iş-

sizlik sebebiyle çeşitli zorluklar yaşamaya 

başlayan halk, iç göçe yönelmektedir.

4 Resul Sadeghi vd. (2020). “Internal Migration 
in Iran”. Internal Migration in the Countries of 
Asia, İsviçre: Springer, ss. 295-317.
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Hurşit Dingil

GÖRÜŞ 
27.01.2022

17 Ocak 2022’de Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE), Musaffa endüstriyel bölgesinde 
yer alan 3 petrol tankerinin ve Abu Dabi 
Havaalanı yakınında patlamalar gerçek-
leştiğini duyurdu. Ardından Ensarullah, 
BAE’de meydana gelen patlamaların 
sorumluluğunu üstlendi ve BAE’nin, 
Yemen’den çekilmediği sürece bu saldırı-
ların hedefi olacağını açıkladı. Sonrasında 
20 kamikaze drone ve 10 balistik füze ol-
mak üzere toplam 30 hava tehdidinin BAE 
hava sahasını ihlal ederek söz konusu he-
defleri vurduğu belirtildi. Fakat gönderilen 
füze ve drone’ların hedefleri vurma oranı-
na dair henüz net bir sonuç ortaya çıkma-
dı. Bu anlamda özellikle kullanılan mü-
himmat sayısı ve saldırı sonucu ölümlerin 
yaşanması noktasında BAE saldırısı, farklı 
bir reaksiyon seviyesi olarak okunmakta-
dır. Saldırı sonucu Pakistan ve Hindistan 
uyruklu 3 kişinin öldüğü 6 kişinin de ya-
ralandığı rapor edilmiştir. Bununla bir-
likte saldırının hedefleri BAE için kritik 
hassasiyete sahiptir. Zira hedef alınan 
Musaffa bölgesi BAE’nin en önemli sanayi 
bölgelerinden birisi olup ülkenin ana gelir 

kaynağı olan petrol tesislerinden Abu Dabi 
Ulusal Petrol Şirketi ADNOC’un oldukça 
yakınında yer almaktadır. Bu sebeple BAE 
için bu saldırı oldukça endişe vericidir. Zira 
BAE’nin uluslararası yatırımların güvenli 
limanı olduğu imajı, bu saldırı sonrasında 
büyük yara almıştır.

Saldırı Öncesi Süreç

Yakın zamanda bölgede 5 somut geliş-
me olmuştur. Bunlardan birincisi, İran’ın 
uzay roketleri için kullanılan katı yakıt 

kurulan sahra hastanesine malzeme taşı-
dığı ve Suudi Arabistan’a dönmek üzerey-
ken gemiye el koyulduğu bildirilmektedir. 
Üçüncü gelişme Yemen’deki Marib gerilim 
hattında görülmektedir. BAE her ne kadar 
2020 yılında Yemen’deki askerî varlığını 
çektiğini duyursa da son zamanlarda özel-
likle Yemen’deki stratejik adaların kontrol 
edilmesi bağlamında askerî politikalarını 
sürdürmektedir. Diğer taraftan BAE, Güney 
Geçiş Konseyi unsurlarını Husilere karşı 
askerî ve siyasi anlamda desteklemektedir. 

BAE Saldırıları:  
Aktör-Vaka Analizi

BAE saldırıları, asimetrik tehditlerin ne derecede 
ilerlediğine açık bir örnek oluştururken hava savunma 
sistemlerinin işlevselliği konusu bir kez daha gündeme 
gelmiştir.

motorunu başarıyla test etmesidir. Zira 

katı yakıt motorları daha çok balistik füze 

yapımında kullanılmaktadır. Son testle 

birlikte balistik füzelerle dâhilinde İran, 

5.000 km menzile ulaşabilecek bir profil 

sergilemektedir. 5.000 km’ye ulaşabilen 

balistik füzeler özellikle Avrupa için endişe 

kaynağı olmaktadır. İkinci gelişme Yemen 

iç savaşı kapsamında meydana gelmiştir. 

3 Ocak 2022’de Husiler, BAE’ye ait olduğu 

söylenilen askerî ve tıbbi tedarik taşıyan 

Rwabee isimli kargo gemisine el koydu-

ğunu duyurmuştu. Söz konusu geminin 

Yemen’in stratejik Sokotra Adası’nda yeni 

Bu süreç son zamanlarda Yemen’deki ça-

tışmanın da şiddetlenmesine neden ol-

muş, Şebve bölgesinin BAE destekli pa-

ralı askerler tarafından ele geçirilmesiyle 

Marib gerilim hattında BAE, Husilere karşı 

önemli bir kazanç elde etmiştir. Bu yenilgi 

ve Marib’te BAE lehine gerçekleşen ilerle-

meler de farklı reaksiyonlara neden olmak-

tadır. Dördüncü gelişme, BAE saldırısının 

hemen öncesinde İran’da meydana gelen 

nedeni henüz bilinmeyen patlamalardır. 

BAE’ye yapılan saldırıdan bir gün önce 

yani 16 Ocak 2022’de İran’ın Kirmanşah, 

Hemedan ve Senendec bölgelerinde bir 

https://iramcenter.org/hursit-dingil
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dizi patlama seslerinin duyulduğu rapor 

edildi. Bu sırada patlamaların hava savun-

ma aktivitesi olduğu yönünde haberler 

de çıktı fakat hava savunma aktivitesine 

dair herhangi bir görüntü yayımlanmadı. 

Patlama seslerine dair resmî açıklamalar-

da seslerin nedeni konusunda makul bir 

gerekçe sunulmadı. Ancak patlamaların 

olduğu gün ve ilgili bölgelerde herhangi 

bir askerî tatbikatın yapılmadığı İran as-

kerî kaynaklarınca belirtildi. Öte yandan 

patlama seslerinin hava şartlarından ötürü 

oluşan şimşek gürültüsü kaynaklı oldu-

ğu yönünde resmî açıklamalar da yapıldı. 

Fakat bahsi geçen hava durumu şartları-

nın gerçekleşmemesi, patlama sesleri ko-

nusundaki şüpheleri pekiştirdi. Buna ek 

olarak BAE destekli The Arab Weekly’de 

bu patlamaların BAE saldırısıyla ilişkisinin 

olabileceği yönünde bir değerlendirme ya-

zısı yayımlandı. Zira bazı teyit edilmemiş 

iddialara göre patlamaların olduğu bölge-

lerde hassas askerî tesisler ve füze tesisleri 

hedef alındı. Bu durumdan ötürü İran da 

Husiler üzerinden bir reaksiyon gösterdi.

Son olarak beşinci önemli gelişme de sal-

dırıdan bir gün önce Güney Kore Lideri 

Moon Jae-in’in BAE’ye gitmesi ve bu ziya-

ret kapsamında BAE ve Güney Kore ara-

sında 3,5 milyar dolarlık orta irtifa hava 

savunma sistemlerinin BAE’ye satılması 

konusunda bir anlaşmaya varılmasıdır. Bu 
gelişme, esasında saldırı öncesi BAE’nin bu 
tür bir tehditle karşılaşabileceği noktasın-
da endişelerinin olduğuna dair somut ema-
relerden birisidir.

Saldırıların Analizi

BAE, saldırıya karşılık vererek Yemen’deki 
bazı Husi bölgeleri Arap koalisyonu hava 
kuvvetleri dâhilinde bombaladı. Saldırının 
hemen ardından Ensarullah’ın askerî söz-
cüsü, saldırının Ensarullah tarafından 
Yemen Kasırgası Operasyonu kod ismiy-
le gerçekleştirildiğini açıkladı. Ayrıca 

saldırıda kullanılan balistik füze ve kami-
kaze drone’lara ilişkin bilgiler de verdi. Bu 
kapsamda, saldırıda Kudüs-2 ve Zülfikar 
balistik füzeleri ile Sammad-3 kamikaze 
drone’larının kullanıldığı belirtildi. Buna 
ek olarak saldırı sonrası Ensarullah özel-
likle sosyal medyada BAE’nin yeniden 
hedef alınacağı, “uluslararası yatırımcıla-
rın güvensiz BAE’yi terk etmesi gerektiği” 
şeklinde tehdit söylemlerine başvurdu. Bu 
söylemlerde doğrudan BAE’nin güvenli ya-
tırım limanı profili ve ekonomik istikrarı-
nın hedef alındığı görülmektedir. Nitekim 
Ensarullah’ın askerî sözcüsü Yahya Seri’nin 

Görsel 1: Husilerin Mühimmat Envanteri: Kudüs Seyir Füzesi, Sammad-1, Sammad-3, 
Kasef-K2 Kamikaze Drone’ları, Burkan-1, Burkan-H2 Balistik Füzeleri, Bedir Balistik Füze 
Türevleri, Kahir M2 Balistik Füzesi
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son açıklamalarında önemli yatırım zirve-

lerinden biri olan Expo’nun hedef alınaca-

ğı iması da bu söylemlere önemli bir örnek 

teşkil etmektedir. Genel olarak Ensarullah 

ya da diğer ismiyle Husilerin, BAE’yi, birin-

cil gelir kaynakları olan enerji, yatırım ve 

turizm sektörlerini hedef alan söylemlerle 

sıklıkla tehdit ettiği görülmektedir.

Öte yandan saldırıda kullanılan mühim-

matlar incelendiğinde saldırının 2019’da 

Suudi Arabistan’da meydana gelen ve 

Husilerin üstlendiği ARAMCO saldırısının 

bir benzeri olduğu düşünülebilir. Bu nok-

tada ARAMCO saldırısı ve BAE saldırısını 

karşılaştırırsak ARAMCO saldırısındaki fır-

latma alanı ile vurulan hedefler arasında 

yaklaşık 900 km bulunmaktaydı. BAE’ye 

yapılan saldırıda fırlatma alanı ile vurulan 

hedef ler arasında yaklaşık 1.400 km ol-

duğu anlaşılmaktadır. Özellikle 2019’daki 

ARAMCO saldırısı detayları görece bilinen 

somut bir örnek olduğundan BAE saldırı-

sının anlaşılmasında önemli bir referans 

olarak kabul edilebilir.

Bu doğrultuda Husilerin 1.400 km uzak-
lıkta bulunan bir hedefi vurabilmesi ön-
ceki ARAMCO saldırısının ardından seyir 
füzeleri anlamında yeni bir seviyeye ula-
şıldığını göstermektedir. İran’ın mevcut 
balistik füze ve seyir füzesi envanterinde 
bu kapasite ve kabiliyete sahip füze türle-
ri bulunmaktadır. İran’ın, Husileri askerî 
anlamda bilhassa balistik füze ve kamikaze 
drone’larla desteklediği uluslararası rapor-
larca sıklıkla dillendirilmektedir. Ancak 
İran’ın balistik füze ve drone’larının bölge 
genelinde yaygın olduğu düşünülürse bu 
saldırının sorumluluğunu doğrudan İran 
üzerinden açıklamak, analizlerde genelle-
meye başvurmaktan kaynaklanan sorunla-
ra neden olabilir. Bu noktada, BAE saldırısı 
özelinde karşımıza çıkan temel belirsizlik 
alanı, saldırının Husilerin otonom bir ini-
siyatifi mi olduğu yoksa İran’ın iradesiyle 
mi gerçekleştirildiği konusu üzerinden 
görülmektedir.

Yemen’den fırlatılan seyir füzelerinin 
BAE’deki hedefleri hassas bir şekilde vu-
rabilmesi, mevcut kapasite ve önceki örnek 

olaylar dikkate alındığında mümkündür 
ancak drone’ların bu şekilde 1.400 km’lik 
bir seyir izleyerek BAE’deki hedefleri hassas 
bir şekilde vurması, oldukça düşük ihtimalli 
görülmektedir. Zira hem İran drone’larının 
hem de Husi drone’larının haberleşme 
menzilleri, uydu bağlantısı olmadığından 
dolayı bu denli uzak mesafeler için yeter-
li seviyede değildir. Nitekim ABD, BAE ve 
Suudi Arabistanlı analistler drone’ların 
Umman’dan fırlatılma ihtimalleri üzeri-
ne durmaktadır. Öyle ki saldırıdan sonra 
Umman’ı, Husilere güvenli bir liman olduğu 
gerekçesiyle suçlayan ABD kaynaklı yazılar 
da yayımlanmaya başlamıştır.

Bunu destekleyen bir başka gelişme, 
BAE’nin 22 Ocak itibarıyla hobi amaçlı ak-
tiviteler de dâhil olmak üzere tüm insansız 
hava araçlarının kullanılmasını yasaklama-
sıdır. Bu gelişmeler, kamikaze drone’ların 
BAE içinden ya da BAE’ye yakın bir lokas-
yondan fırlatıldığı düşüncelerinin somut 
bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 
Bununla birlikte drone ve balistik füzelerin 
sivil görünümlü mobil fırlatma platformla-
rıyla denizden de fırlatılabildiği ihtimalle-
rini değerlendirmelere katmak gerekmek-
tedir. Bu varsayımda daha yakın bir mesa-
feden kamikaze drone’ların fırlatılmasıyla 
belirlenen hedefler hassas bir şekilde vuru-
labilecek aynı zamanda tehdidin kaynağı-
nın belirsiz olması da eylemi yapan aktöre 
avantaj sağlayacaktır. Buna ek olarak BAE 
saldırısı bir kez daha hava savunma sistem-
lerinin işlevselliği sorununu ortaya çıkar-
mıştır. Zira Yemen’den fırlatılan seyir füze-
si, Suudi Arabistan hava sahasını da ihlal 
ederek BAE’deki hedefleri hassas bir şekil-
de vurabilmiştir. Bu durumda hem Suudi 
Arabistan’ın hem de BAE’nin mevcut hava 
savunma sistemleri aktif olmasına rağmen 
etkili bir performans sergileyememiştir.

Öte yandan saldırılar sonrası İran ve 
İsrail’in askerî hedefleri de ortaya çık-
mıştır. İsrail özellikle saldırının 1.400 km 
mesafeden yapılması üzerine odaklan-
makta tehdidin niteliğini çeşitli medya 
platformlarında sıklıkla vurgulamaktadır. 
İsrail esasında bu tutumuyla hava savunma 

Görsel 2: 24 Ocak 2022’de Yemen saatiyle sabah 04.10 sıralarında BAE F-16 uçakları, 
Yemen’deki el-Cevf füze fırlatma alanını vurdu. Bu saldırı, Husilerin ikinci hava saldırısına 
karşı misilleme olarak düzenlendi.
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sistemlerini Körfez ülkelerine satabilmeyi 
gözetirken diğer taraftan benzer bir saldırı-
nın İsrail’e de düzenlenebileceği ihtimaline 
karşı hazırlık seviyesini artırmayı amaçla-
maktadır. Buna ek olarak İran’a karşı böl-
gesel bir hava savunma koordinasyonu ve 
entegrasyonu da İsrail’in hem siyasi hem 
de askerî hedeflerinin arasında yer almak-
tadır. Nitekim saldırı sonrası BAE Veliaht 
Prensi Muhammed bin Zayed ile İsrail 
Başbakanı Naftali Bennett görüşmüştür. 
Görüşmenin ardından Demir Kubbe hava 
savunma sisteminin BAE’ye satılması ko-
nusu gündeme gelmiştir.

İran tarafında ise özellikle saldırının 1.400 
km mesafeden gerçekleştirildiği ön plana 
çıkartılmaktadır. İran ve vekil unsurlarının 
bu mesafeye dikkat çekmesi özellikle böl-
gesel seviyede caydırıcılığın güçlendiril-
mesi motivasyonu üzerinden anlaşılmak-
tadır. Zira 1.400 km mesafeden belirlenen 

hedefleri hassas bir şekilde vurabilmek, bir 

aktörü hem askerî hem de siyasi anlamda 

güçlü bir pozisyonda tutabilir. Ayrıca sal-

dırı sonrası Tahran’daki Veliasr meydanı-

na saldırıyı tasvir eden “Yemen Güçlü ve 

Ayakta” ifadelerinin yer aldığı büyük öl-

çekli sembolik bir zafer pankartı asılmıştır. 

Bu anlamda İran’ın vekil güçlerinden biri 

olan Husilerin saldırıyla elde ettiği başarılı 

sonuç, İran’ın caydırıcılığını pekiştiren bir 

etkiye sahiptir.

Son olarak ABD tarafına bakacak olursak 

saldırı, Washington’da ABD’nin Ensarullah’ı 

yeniden terör örgütü listesine eklemesi 

tartışmalarını başlatmıştır. Ayrıca ABD 

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 

Suudi Arabistan ve BAE büyükelçileri ile 

görüşmüş, görüşmede Husilerin bu saldı-

rıdan sorumlu tutulması konusu gündeme 

gelmiştir. İ

Görsel 3: Veliasr Meydanına Asılan Husilerin BAE Saldırısını Destekleyen Sembolik Zafer 
Pankartı
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İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, 
24 Ocak Pazartesi günü resmî bir ziyaret 
kapsamında Azerbaycan’a gitti. İran bası-
nı ziyaretin amacını; “İran ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti arasındaki ortak altyapı pro-
jelerindeki gelişmeleri yakından izlemek, 
iki ülke arasındaki transit geçiş ve yük taşı-
macılığını artırmak için çeşitli projeler üze-
rinde görüş alışverişinde bulunmak” olarak 
açıkladı. Kasımi iki gün süren Azerbaycan 
ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Başbakan Yardımcısı Şahin 
Mustafayev ve Ulaştırma, Haberleşme ve 
Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nebiyev 
ile görüştü.

Kasımi’nin ilk durağı işgalden kurtarı-
lan Fuzuli şehri oldu. Burada Başbakan 
Yardımcısı Mustafayev ile bir araya gelen 
Kasımi, İran-Azerbaycan sınırında bulunan 
Astaraçay Nehri üzerinde ortak bir kara 
yolu köprüsü inşasını öngören anlaşmaya 
imza attı. İmza töreninde konuşan Kasımi, 
komşularla ilişkilerin geliştirilmesinin 
mevcut İran hükûmetinin önceliklerinden 
biri olduğunu, bu kapsamda İranlı şirket-
lerin Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan 

bölgelerinin yeniden yapılandırılmasında 
önemli bir rol üstlenebileceğini belirtti. 
Kasımi’nin Azerbaycan ziyareti, iki ülke 
arasında imzalanan anlaşmalardan ziyade 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yap-
tığı sanal görüşme nedeniyle çok konuşuldu. 
Kasımi, Bakü’de olmasına rağmen Aliyev ta-
rafından kabul edilmezken görüşme video 
konferans aracılığıyla gerçekleşti. İran med-
yasında Aliyev’in Kasımi ile neden yüz yüze 
görüşmediğine dair herhangi bir bilgiye rast-
lanmazken haber sosyal medyada eleştirilere 

Öte yandan Kasımi’nin Azerbaycan’da temas-
ları sürdüğü sıralarda Azerbaycan Savunma 
Bakanı Zakir Hasanov, İran Genelkurmay 
Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin 
resmî daveti üzerine Tahran’da bulunuyor-
du. Hasanov iki günlük Tahran ziyareti-
nin ilk gününde Bakıri ile bir araya geldi. 
Bakıri, Hasanov ile görüşmesiyle ilgili yap-
tığı açıklamada “Müslüman kardeş ülke 
Azerbaycan’ın Savunma Bakanı ile güzel bir 
görüşme gerçekleştirdik. Bu ziyaretle birlikte 
iki ülke arasındaki askerî ilişkiler kesinlikle 

Rahimullah Farzam

HABER ANALIZ 
28.01.2022

İran-Azerbaycan Arasında 
Diplomasi Yoğunluğu

İlişkilerin gerilmesine sebep olan temel görüş 
ayrılıklarının hâlâ devam etmesi, İran-Azerbaycan 
arasındaki yakınlaşmanın kalıcılığı konusunda soru 
işareti yaratmaktadır.

neden oldu. İranlı Bakan’ın Bakü’de olması-

na rağmen Aliyev ile sanal ortamda görüşme-

si, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir 

hakaret olarak nitelendirilirken Kasımi’nin 

Bakü ziyareti, İran Cumhurbaşkanı İbrahim 

Reisi’nin geçen haftaki tartışmalı Moskova 

ziyaretine benzetildi. Reisi’nin 19 Ocak’ta 

gerçekleştirdiği Moskova ziyareti; mevkidaşı 

Vladimir Putin’in kendisiyle yan yana gelme-

mesi, tokalaşmaması ve görüşmenin, arada 

uzun mesafe bırakan büyük bir masada ger-

çekleştirilmesi gibi nedenlere bağlı olarak 

yoğun bir şekilde eleştirilmişti.

önemli ölçüde gelişecektir.” ifadelerini kul-

landı. Ancak Devrim Muhafızları Ordusuna 

yakın Tasnim Haber Ajansına göre “Bakıri, 

Azerbaycan Savunma Bakanı ile yaptığı gö-

rüşmede, İsrail’in bölgedeki varlığının böl-

genin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini” 

belirterek İran’ın bu konudaki rahatsızlığını 

dile getirmiştir. Hasanov, Tahran ziyareti-

nin ikinci gününde İran Cumhurbaşkanı 

İbrahim Reisi tarafından kabul edildi. İran-

Azerbaycan ilişkileriyle ilgili övücü ifadeler 

kullanan Reisi, Azerbaycan-İsrail iş birliği 

iddialarıyla ilgili Tahran’ın rahatsızlığını 

“Siyonist rejim insanlığın düşmanıdır ve 

https://iramcenter.org/rahimullah-farzam
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güvenerek kendi güvenliklerini sağlaya-

bileceklerini düşünenler en kısa zamanda 

tokadı yiyecekler.” şeklindeki açıklamaları 

üzerine iki ülke arasındaki gerilim daha 

da tırmanmıştı. Ancak son aylarda İranlı 

yetkililerin işgalden kurtarılan bölgelerin 

yeniden yapımında İranlı şirketlerin yer 

alması yönündeki taleplerinin Azerbaycan 

tarafından olumlu karşılanması ve İran’ın 

“3+3” formatına katılması, iki ülkeyi bir-

birine yakınlaştırmıştır. Bu kapsamda son 

karşılıklı üst düzey diplomatik ziyaretler, 

iki ülkenin, ilişkilerdeki yumuşamayı de-

vam ettirme niyetini göstermektedir. Ancak 

gerek Reisi gerekse Bakıri’nin Azerbaycan-

İsrail ilişkileriyle ilgili rahatsızlıklarını dile 

getirmesi daha önce ilişkilerin gerilmesine 

sebep olan temel görüş ayrılıklarının hâlâ 

çözülemediğini göstermektedir. Bu da iki 

ülke arasındaki yakınlaşmanın kalıcı olup 

olmayacağı konusunda soru işareti yarat-

maktadır. İ

hiçbir şekilde Müslüman milletlerin dostu 
olamaz.” sözleriyle dile getirdi.

İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından İranlı 
yetkililerin; Azerbaycan tarafından radikal 
unsurların bölgeye getirildiği, İsrail güçle-
rinin İran-Azerbaycan sınırına yakın böl-
gelere yerleştirildiği iddiaları ve İran Silahlı 
Kuvvetlerinin Azerbaycan sınırında askerî 
tatbikat düzenlemesi nedeniyle ikili ilişki-
ler gerilmişti. Özellikle Devrim Rehberi Ali 
Hamenei’nin ekim ayındaki “Başkalarına 
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alan Alvandi’nin güncel çalışmaları, Avrupa ve 

ABD’deki insan hakları aktivizmi ve 1979 İran 

Devrimi’nin kökenleri üzerine odaklanmak-

tadır. Alvandi’nin çalışmaları British Journal 

of Middle Eastern Studies, Cold War History, 

Diplomatic History ve Iran Studies dergilerin-

de yayımlanmıştır. Yüksek lisans ve doktora 

eğitimini Oxford Üniversitesinde tamamlayan 

Alvandi’nin doktora tezi, İran Araştırmaları 

Vakfı Tez Ödülü ve Oxford Üniversitesi 

Pavry Memorial Ödülü’ne layık görülmüştür. 

Alvandi Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi 

Okuluna katılmadan önce Birleşmiş Milletler 

Genel Sekreteri Kofi Annan’ın stratejik plan-

lama ekibinde yer almıştır. Hâlihazırda 

Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulunda 

Uluslararası Tarih Bölümünde öğretim görev-

lisi olan Alvandi, modern İran tarihi ve ABD 

tarihi üzerine dersler vermektedir.

Nixon, Kissinger ve Şah kitabı, Richard 
Nixon’ın başkanlığı sırasında ve Soğuk 
Savaş’ın önemli bir döneminde, ABD-İran 
ilişkilerinin yükselişi ve düşüşüne odaklan-
maktadır. ABD, Birleşik Krallık ve İsrail ar-
şivlerinden belgelerin yanı sıra olaylara biz-
zat tanıklık etmiş olan kişilerin hatıratları ve 
bu kişilerle yapılan röportajlara dayanarak 
hazırlanan bu eser, Soğuk Savaş sırasında 
ABD-İran ilişkilerine yeni bir bakış açısı 
getirme iddiasındadır. Yazarın deyimiyle bu 
eser, “Muhammed Rıza Şah’ın Soğuk Savaş 
Dönemi’nde ABD’nin bir kuklası olduğu şek-
lindeki yaygın inanca meydan okumaktadır”. 
Alvandi’ye göre 1970’lerde Şah yönetimindeki 
İran, ABD’nin Körfez politikasının ana direk-
lerinden biri hâline gelmiştir ve Şah, Nixon 
liderliğindeki Beyaz Saray üzerindeki etkisi-
ni Orta Doğu’dan Güneydoğu Asya’ya kadar 
bölgesel çatışmalarda ABD dış politikasını 
etkilemek için kullanmıştır.

Alvandi birçok araştırmacının aksine 
Muhammed Rıza Şah Dönemi ABD-İran iliş-
kilerinin farklı dönemlere ayrılarak incelen-
mesi gerektiğine inanmaktadır. Bu kapsamda 
Alvandi Muhammed Rıza Şah Dönemi ABD-
İran ilişkilerine dört döneme ayırmaktadır. 
Şah’ın büyük ölçüde ABD’ye bağımlı olduğu 
birinci dönem 1953-1963 arasını kapsamakta-
dır. Bu dönemde Şah, tamamen Beyaz Saray’a 
tabi olup ABD siyasetini takip etmiştir. Yazarın 
geçiş dönemi olarak aldandırdığı Lyndon B. 
Johnson’ın göreve gelmesiyle başlayan ikinci 
dönemde ABD-İran ilişkileri iyiye doğru bir 
ivme kazanmıştır. Nixon’ın başkan olmasıy-
la başlayan üçüncü dönem; petrol fiyatları-
nın yükselmesi, Vietnam Savaşı ve iki blok 

Kitabiyat

Rahimullah Farzam
19.01.2022

Dr. Roham Alvandi

Nixon, Kissinger ve Şah: 
Soğuk Savaş Döneminde 
ABD ve İran
Roham Alvandi, Nixon, 
Kissinger and the Shah: The 
United States and Iran in the 
Cold War, Oxford University 
Press, Austin, 2014, 241 sayfa.

ISBN: 978-0199875691

Dr. Roham Alvandi’nin Nixon, Kissinger ve 

Şah: Soğuk Savaş Döneminde ABD ve İran 

adlı eseri 2014 yılında Financial Times tara-

fından en iyi tarih kitaplarından biri seçil-

miştir. İran modern tarihi ve ABD dış poli-

tika tarihi üzerine kapsamlı yazılar kaleme 

https://iramcenter.org/rahimullah-farzam
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arasında gerilimin arttığı döneme denk gel-
mesi nedeniyle ABD-İran ilişkilerinde oldukça 
belirleyici olmuştur. Şah bu dönemde ABD’nin 
Körfez politikasında önemli bir rol üstlenme 
çabasında olmuştur. Alvandi, Şah’ın politika 
değişikliğinde, Muhammed Musaddık’ı de-
viren darbeden bu yana ABD emperyalizmi-
nin basit bir piyonu olmadığını kanıtlayarak 
milliyetçilerin onayını kazanma ihtiyacının 
da etkili olduğunu savunmaktadır. Yazarın 
“1953 Darbesi sonrası döneme dönüş” olarak 
adlandırdığı dördüncü ve son dönem ise 1976-
1979 arasını kapsamaktadır. Bu dönem ikili 
ilişkilerin düşüşe geçtiği bir dönem olmuştur.

Yazara göre Nixon iktidara gelmeden önce 
İran’ın ABD için bir öncelik olmadığını dü-
şünen Şah, bu durumdan oldukça rahatsız-
dı. Örneğin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Türkiye ve Yunanistan’ın güvenliği ABD açı-
sından İran’a göre daha öncelikli bir konu 
olmuştur. Şah bu durumdan rahatsız olsa 
da saltanatının ilk 20 yılı bir denge politikası 
izlemekle geçmiştir. Yani İran, bir süper gü-
cün (ABD) ülkeye hâkim olmasını önlemek 
için diğer güçlerle iş birliği yapmıştır. Ancak 
1970’lerde petrol fiyatlarının yükselmesi, Şah’a 
beklediği fırsatı sunmuştur. Petrol fiyatlarının 
yükselmesiyle birlikte ABD’nin Asya dış poli-
tikası değişirken İran da denge politikasından 
saparak Basra Körfezi’nde önemli bir kutup 
hâline gelmiştir. Bu dönemde ABD-İran itti-
fakını olumlu etkileyen bir diğer gelişme de 
Birleşik Krallık’ın bölgeden çekilmesi olmuş-
tur. Nixon göreve başlamadan önce ABD’nin 
Basra Körfezi’ne yönelik politikası, Birleşik 
Krallık’ın herhangi bölgesel bir gücün bölgeye 
tamamen hâkim olmasını engelleme esasına 
dayanan “dengeli bir rekabet” politikasından 
etkilenmişti. Ancak 1967’de Birleşik Krallık’ın 
güçlerini Orta Doğu’dan çekme kararı alma-
sı, ABD’yi yeni bir ortak arayışına yöneltmiş-
tir. Öte yandan Birleşik Krallık’ın bölgeden 
çekilmesini fırsat bilen Şah, ABD’ye İran’ı 
bölgesel güvenliğin garantörü olarak kabul 
etmesini teklif etmiştir. Bu teklif, Nixon baş-
kan olana kadar Beyaz Saray tarafından göz 
ardı edilmiştir.

Nixon, Şah ile ilk kez Aralık 1953’te, Dwight 
D. Eisenhower’ın yardımcısıyken görüşmüş-
tür. Alvandi’ye göre bu buluşmada Nixon ile 
Şah arasında, etkisi yıllarca sürecek olan bir 

dostluk ilişkisi kurulmuştur. Yazar bu dö-
nemde ABD-İran ilişkisindeki yaşanan deği-
şimi bu dostluk veya Nixon ile Şah’ın kişisel 
bağları üzerinden açıklamaktadır. Dönemin 
ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da bu 
süreçte etkili olmuştur. Alvandi, Kissinger’ın 
Şah’a olan yakınlık politikasını bir “jeopolitik 
gerçeklik” olarak meşrulaştırma girişimine 
rağmen kişisel ilişkilerin etkisinin göz ardı 
edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Alvandi’nin bu eserinin en tartışmalı kısmı, 
Şah’ın İran’ı ABD karşısında “müşteri konu-
mundaki bir ülkeden eşit ortak konumunda 
bir ülke statüsüne yükselttiği” tezidir. Yazara 
göre Şah, 1970’lerde değişen konjonktürle bir-
likte ABD Başkanı Nixon ve Dışişleri Bakanı 
Kissinger ile yakın ilişkilerini kullanarak 
İran’ı, ABD karşısında “eşit ortak” statüsüne 
yükseltmiştir. Bu iddianın tartışmalı olması 
bu dönemde ABD-İran ilişkileriyle ilgili Şah’ı 
tamamen ABD’nin bir kuklası olarak tasvir 
eden yaygın görüşe karşı çıkmasından kay-
naklanmaktadır. Alvandi, Şah’ın, ABD’nin bir 
kuklası olduğu yönündeki görüşü açıkça red-
detmektedir. Yazar Şah’ın, Nixon üzerindeki 
etkisine dikkat çekmek için Şah’ın 1970’lerde 
ABD’yi Irak Kürtlerini Baas rejimine karşı 
silahlandırmaya ikna etmedeki kilit rolünü 
özellikle vurgulamaktadır. Baas rejimine kar-
şı Iraklı Kürtlerin gizlice silahlandırılmasında 
Mossad ile iş birliği yapan Şah, ABD’yi de bu 
örtülü operasyona dâhil ederek Irak üzerin-
deki baskıyı artırıp Irak ile İran arasında sınır 
olan Şattülarap Nehri’ni elde etmeyi hedefle-
miştir. Alvandi eserinde, Şah’ın bu örtülü ha-
rekâtı başlattığını ancak 1975 yılında Cezayir 
Antlaşması’nın imzalanmasıyla iki ülkenin 
resmî sınırlarının belirlenmesi üzerine ani-
den bu operasyondan desteğini çektiğini öne 
sürmektedir. Yazara göre Şah’ın saltanatının 
son yıllarında Nixon ve Kissinger ile kurduğu 
ittifak, İran’ı yüceltmenin yanında Sovyetler 
Birliği’nin bölgedeki nüfuzunu kırmaya da 
yardımcı olmuştur. Alvandi, ABD ile İran 
arasındaki bu ittifakın yalnızca Washington 
ile Moskova ilişkilerini etkilemekle kalmadı-
ğımı, üçüncü dünya ülkelerinin de bu ülkelerle 
ilişkilerini etkilediğini savunmaktadır. Soğuk 
Savaş yalnızca Avrupa’yı dünyanın geri kala-
nından ayıran Demir Perde boyunca değil aynı 
zamanda Afrika ile Asya ve Latin Amerika ile 

Avrupa sömürge imparatorlukları arasındaki 

sınırlar boyunca da süren küresel bir mücade-

leydi. Muhammed Rıza Şah gibi üçüncü dünya 

liderleri yalnızca bu küresel ideolojik mücade-

lenin gözlemcileri değil aynı zamanda kendi 

hedeflerini gerçekleştirmek için çoğu zaman 

süper güçlerle iş birliği yapan aktörlerdi.

Kitabın son bölümü, Watergate Skandalı 

bağlamında ABD-İran ilişkilerinin aşın-

masını, Carter Doktrini, Nükleer Silahların 

Yayılmasını Önleme ve Şah’ın yeni enerji ve 

nükleer silah üretme araçları edinme hırsının 

ikili ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine 

odaklanmaktadır. Yazara göre Nixon’ın “iki 

sütunlu” politikası, İran ve Suudi Arabistan’ı 

Körfez’de istikrarın garantörü olarak tanım-

lamaktaydı. Ancak 1974’te Nixon’ın istifası 

ve yerine Gerald Ford’un başkan seçilmesiy-

le ABD’nin İran politikası değişmiştir. Buna 

karşın İran’ın bu sırada petrol gelirlerinin 

inanılmaz bir artış göstererek 18 milyar do-

lara ulaşması ve bundan cesaret alan Şah’ın, 

nükleer program gibi ses getiren projelere 

başlaması, Ford yönetimindeki Beyaz Saray’da 

rahatsızlığa sebep olmuştur. Alvandi bu döne-

mi, ilişkilerin gerilemesinin başlangıcı olarak 

görmektedir. Yazar ABD’nin, İran’ın nükleer 

programıyla ilgili rahatsızlığının asıl bu dö-

nemde başladığını öne sürmektedir. Şah bu 

dönemde “Beyaz Devrim” ve artan askerî har-

camaların olumsuz etkisinin yanı sıra Beyaz 

Saray’da İran’ı daha az dost olarak gören in-

sanlarla uğraşmanın zorluklarıyla karşı karşıya 

kalmıştır.

Nixon, Kissinger ve Şah kitabı çeşitli ülkelerin 

arşivlerinden elden edilen zengin bir kaynağa 

dayanmanın yanı sıra Soğuk Savaş Dönemi 

ABD-İran ilişkileriyle ilgili yeni bir bakış açı-

sı sunması nedeniyle önemli bir eserdir. Bu 

eser, Soğuk Savaş Dönemi ABD-İran ilişkile-

rini, sadece o dönem verilen kararlara ve takip 

edilen politikalara bağlı kalmayıp söz konusu 

kararları alan kişiler ve bu kişiler arasındaki 

bağları da dâhil ederek analiz etmesi bakımın-

da diğer araştırmalardan ayrılmaktadır. İran’da 

Gulam Rıza Ali Babayi’nin çevirisiyle 2016 yı-

lında Parse yayınevi tarafından yayımlanan bu 

eser, İranlı muhatapları arasında oldukça ilgi 

uyandırmış ve kısa sürede dördüncü basımını 

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

SİNCAR: P�GMATİK 
İŞ BİRLİĞİ ALANI

Çağatay Balcı

İ�M HAKKINDA
İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası ilişkilerde dikkate alınması 
gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü tarihî ilişkiler, sınır komşuluğu ve kapsamlı iş 
birliği de Türkiye açısından İran’ı çok yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle 2016 
yılında müstakil bir düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran Araştırmaları Merkezi (İ�M) 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 
İ�M, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan güvenliğe, Şiilikten toplum ve kültüre değin geniş bir 
yelpazedeki yayınlarını çevrim içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır.
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Sincar: Pragmatik İş Birliği 
Alanı

PERSPEKTİF

Çağatay Balcı 

15.01.2022

18 Sayfa

• 9 Ekim 2020’de Irak merkezî hükûmeti ve Irak 
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan 
ve Sincar’da konuşlu bulunan silahlı aktörlerin bu 
bölgeden çekilmesini ve merkezî hükûmet ile IKBY 
koordinesinde oluşturulacak olan bir idari yapıyı 
öngören Sincar Anlaşması, bölge açısından dönüm 
noktası niteliğinde olmuştur.

• Sincar Anlaşması’nın ilanının ardından KCK/PKK ve 
Iran destekli milis gruplardan gelen açıklamalar, bu 
Anlaşma’nın tümüyle reddedildiği bir tutum ortaya 
koymuştur.

• Sincar bölgesi, PKK açısından bölgede yaşayan 
Ezidi Kürt toplumu bağlamında ilgi odaklarından 
biri olmuştur. Örgüt ilk defa, 1995 yılında 
gerçekleştirilen 5. Kongresi’nde alınan kararlarda, 
Ezidi toplumuna yönelik stratejiler ve Sincar 
bölgesinde gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetleri 
tanımlamıştır.

• Iran ve Iran destekli milis grupların, Sincar bölgesine 
yönelik stratejik bakışları ve çıkar tanımlamaları bu 
bölgede Iran-PKK/YBŞ-milis gruplar arasında bir iş 
birliği zemini ortaya çıkarmıştır.

• Söz konusu iş birliği ve ortak tutum en somut 
biçimde, 2021 yılı içerisinde Türkiye’nin bölgeye 
yönelik harekât olasılığı, PKK/YBŞ unsurlarına 
yönelik SIHA operasyonları ve Irak ordusunun 
farklı zamanlarda bölgeye yönelik müdahale 
girişimlerinde gözlemlenmiştir.

https://iramcenter.org/cagatay-balci
https://www.iramcenter.org/sincar-pragmatik-is-birligi-alani/


 OCAK 2022 | İRAM BÜLTEN  55

ETKİNLİKLER

07.01.2022

7 Ocak 2022 tarihinde “2021’in Ardından Iran”  
başlıklı çevrim içi panel düzenlendi.

11.01.2022 - 29.03.2022

IRAM Istanbul tarafından düzenlenen  
Dr. Ali Rıza Mukaddem moderatörlüğündeki  

“Iran Düşünce Dünyası IV” atölyesi, 11 Ocak-29 Mart 
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

12.01.2022

Ali Rıza Işın’ın “Basra’nın Şiîleşmesi: 19. Yüzyıl” başlıklı 
kitap sunumu, IRAM Istanbul tarafından 12 Ocak 2022 

tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

17.01.2022 - 10.04.2022

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

düzenlenmektedir.

https://iramcenter.org/2021in-ardindan-iran
https://www.iramcenter.org/iran-dusunce-dunyasi-iv
https://iramcenter.org/iram-8-kitabiyat-sunumu-etkinligi-gerceklestirildi
https://iramcenter.org/2022-kis-donemi-cevrim-ici-farsca-seminerleri
https://www.youtube.com/watch?v=ks_FIpgq4mQ
https://www.youtube.com/watch?v=FZdeoCfVM48&t=0s
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19.01.2022

Dr. Muhammet Habib Saçmalı’nın “18. Yüzyılın Ilk Yarısında 
Sünni-Şii Siyasi Ilişkileri ve Erken Modern Dönemde Osmanlı 

Hilafeti/Sunni-Shiite Political Relations in the First Half of 
the Eighteenth Century and Early Modern Ottoman Universal 

Caliphate” başlıklı tez sunumu, IRAM Istanbul tarafından  
19 Ocak 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

26.01.2022

Dr. Ahmet Çam’ın “Şahseven Türkçesi” başlıklı tez sunumu, 
IRAM Istanbul tarafından 26 Ocak 2022 tarihinde çevrim içi 

olarak gerçekleştirildi.

31.01.2022 - 06.02.2022

Modern Afganistan Tarihi Atölyesi 31 Ocak-6 Şubat 
tarihleri arasında akşamları ikişer saatlik dersler hâlinde 

düzenlenecektir.

https://iramcenter.org/iram-16-tez-sunumu-etkinligi-gerceklestirildi
https://iramcenter.org/sahseven-turkcesi
https://iramcenter.org/modern-afganistan-tarihi-atolyesi
https://www.youtube.com/watch?v=H4YY1BK2sas&t=0s
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11 Ocak 2022 - İç Politika/iramcenter

BEHMEN EMİRİ MUKADDEM 

6 Ocak’ta gerçekleşen 
kabine toplantısının ardından 
Horasan-ı Razavi Emniyet 
Müdürü Behmen Emiri 
Mukaddem’in Kirmanşah valisi 
olarak atandığı açıklandı. 
İran İslam Devrimi sonrası 
Kirmanşah’ın 17. valisi olacak 
olan Emiri Mukaddem, İbrahim 
Reisi hükûmetinin atadığı 
Devrim Muhafızları Ordusu 
(DMO) kökenli valilerden bir 
diğeridir. Bu son atamayla 
birlikte İran genelindeki 31 
ilin tamamının vali atamaları 
tamamlandı ve Reisi hükûmeti, 
İran İslam Cumhuriyeti 
tarihinde bünyesinde en 
çok DMO kökenli bakan, 
milletvekili, vali ve kaymakam 
barındıran hükûmet oldu.

Kirmanşah Valisi 

Kimdir?

1962’de Kirmanşah’ta doğdu.

Görevleri

İran-Irak Savaşı’nda 
Kirmanşah Savaş Lojistik 
Merkez Sekreterliği

Kengaver DMO Komutanlığı

Kirmanşah DMO Merkez 
Komutanlığı

Horasan-ı Razavi İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı

Gilan ve Horasan-ı Razavi İl Emniyet 
Müdürlüğü ve Narkotikle Mücadele 
Koordinasyon Konsey Sekreterliği

Gilan ve Horasan-ı Razavi İl Kültür 
Konsey Üyeliği

Kaynak: Shahraranews&Mehrnews
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17 Ocak 2022 - 

Kaynak: IRNA

/iramcenter
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Farklı Dönemlerde Kadın Milletvekili Oranı 

Dönem Kadın Milletvekili Genel Kadınların Oranı

Birinci (2006-2010)

İkinci (2010-2014)

Üçüncü (2014-2018)

Dördüncü (2018-2021)

Beşinci (2022-…)

99

96

103

106

95

275

325

328

329

329

%36

%29,5

%31,4

%32,2

%28,8 

� ��������������������������������/iramcenter
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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.

mailto:info%40iramcenter.org?subject=
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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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