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BAŞLARKEN 

 

Basılı neşriyat çok emek ve çok zaman isteyen riskli 

bir iştir. Bu risk sadece meşakkatinden veya emek 

istemesinden değil, aynı zaman da kaliteli ve sürekli makale 

bulamama riskinden de gelir. Yüksek Öğretim Kurumu, 

yabancı dilde basılmış makalelere daha fazla puan 

vermektedir. Akademik kariyer yapan herkes, makale ve 

kitap çalışması yapmak zorundadır. Bu da o ülkede bilimsel 

yazıların artmasına vesile olur ki, istenen ve beklenen bir 

durumdur. Kalkınmış ülkeler, bilimsel çalışma yapan kendi 

yurttaşlarını kendi dillerinde yazması için teşvik eder. Daha 

kaliteli ve daha fazla bilimsel yayına ulaşmak için imkanlar 

yaratır, zemin hazırlar ve teşvikler verir. Bilimsel yayın 

sayısı o ülkenin bilim hayatı ve kalkınmışlık derecesiyle 

doğrudan ilgilidir. Bu nedenle kendi dilinde yayın yapma 

teşviki alan batılı ülke akademisyenleri daha şanslıdır. 

Türkiye‟nin de kendi dilinde yazan akademisyenleri teşvik 

etmesi gerekir. Hem ülke kazanır hem de bizim gibi bilimsel 

yayın yapan dergiler, bilimsel makale bulmada sorun 

yaşamazlar. Ayrıca, Türkçenin bilim dili olma özelliği de 

daha çok görünür. 

Bu derginin amacı, bilim hayatına, akademik 

camiaya, ilgili kişi ve kurumlara, genelde Ortadoğu özelde 

İran konularında bilimsel yayınlar yaparak hizmet etmektir.  

Bu dergi vasıtasıyla, bilime ve uluslararası barışa katkı 

yapmaktır. Bir bilim platformu oluşturup, bilim insanlarını 

bu dergi etrafında toplayarak bilim hayatına hizmet etmektir. 

Akademik kariyer yapmak isteyen ve bunun için yayın 

yapmak zorunda olan bilim insanlarına yayın imkanı 

sunmaktır. 

Bu dergi, Türkçe, İngilizce ve Farsça 

yayınlanmaktadır. Dolaysıyla, Türk ve yabancı 

akademisyenlerin fikirleri birçok dilde daha fazla okuyucuya 

ulaşma imkanı verecektir. Yabancılar da Türk bilim 

adamlarının farklı konularda düşüncelerini öğrenme fırsatı 

bulacaklardır. Türkiye ve İran konusunda araştırma yapmak 

isteyen yerli ve yabancı araştırmacıların işini 

kolaylaştıracaktır. Bu dergiyi, Türkiye‟nin ve dünyanın 

sayılı dergileri arasına sokma iddiamız vardır. Bunun için 

gerekli alt yapı, birikim ve desteğe sahip olduğumuzu 

düşünüyoruz. Kısa süre sonra, derginin bir internet sitesi 
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olacaktır. Alt yapı eksikliklerimizi tamamlayınca, kitap 

yayınları, çeviri kitaplar ve bilim hayatına katkı yapacak 

diğer faaliyetler de yapacağımızı duyurmak istiyoruz. Yurt 

içi ve yurt dışında, konferanslar, toplantılar, sempozyumlar 

ve paneller gibi aktivitelerimiz olacaktır. 

Bu sayımızda, İran ağırlıklı dokuz bilimsel makale 

bulunmaktadır. İçerisinde bunları görüyorsunuz, bu nedenle 

burada tekrar etmek istemiyoruz. Yazarlarını, tebrik ediyor 

ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu derginin 

hazırlanmasında, başta, Uluslararası İran Türkleri Düşünce 

Platformu Başkanı gazeteci – yazar     Mehmet Müştak 

olmak üzere,  emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. 

Bilim hayatına ve insanlara yararlı olması dileğiyle, 

önerilerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz.  

  

 

 

Yayın Kurulu adına, Editör 

Prof. Dr. Haydar Çakmak 
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Başlangıçtan20.Yüzyıl Başlarına 

Kadar Türk-İran İlişkileri 

 
     Doç.Dr.Şennur Şenel

1
 

 

 

Türk-Ġran iliĢkileri çoğu zaman Osmanlı-Safevi 

iliĢkileriyle sınırlı gibi algılanıyor olsa da gerçekte Ortadoğu 

ve Ön Asya coğrafyasının iki köklü milleti olan Türk-Ġran 

iliĢkileri, gerek siyasi, gerek askeri gerekse kültürel 

bakımdan çok eski ve köklüdür. Ġran-Turan mücadelesi 

olarak tarihe geçen bu iliĢkilerin ilk evresi, M.Ö.IV. asırda 

Hun dönemine kadar uzanmaktadır. Asya’daki geliĢmelerin 

ardından batıya doğru hareket eden Türkler Ġran bölgesinde 

Aral-Hazar arasında yaĢayan Ġran kökenli Alanları 

kontrollerine almıĢlar ve bir kısmı burada yerleĢik hayatı 

seçerken Türklerin bir kısma batıya Anadolu içlerine 

ilerlemiĢlerdir. Bu sırada Ġran’da Medler ve Perslerden sonra 

kurulan Sasani devletinin olduğu bilinmektedir. Bilhassa 

Ak-Hunlar zamanında Sasanilerle mücadele sertleĢmiĢtir. 

YaklaĢık bir asır sonra Sasaniler Türklerin üstünlüğünü 

kabul etmiĢ ve vergi vermek mecburiyetinde 

kalmıĢlardır(484). Bu sıralarda Ġran’ın batıda Bizansla 

yaptığı mücadelelerde de olumsuzluklar ve baĢarısızlar 

görülmüĢtür.  Bu dönemlerde Ġran’da çıkan Mazdek Ġsyanı 

toplumsal ve siyasal karmaĢaya sebep olmuĢtur. Ülke, 

Mazdek isyanının yarattığı sorunlardan yine Ak-Hunlardan 

istedikleri desteğin gelmesiyle kurtulmuĢtur. Sasani Ģahı 

AnuĢirvan (531-579) döneminde adaletin tesis edilmesiyle 

ülke nispeten huzur bulmuĢtur.  

552’de Orta Asya’da Göktürk hakanlığının kurulması 

ve batıda Ak-Hunlarla rakip durumuna gelmesi üzerine 

Göktürkler, Sasanilerle Ak-Hunlar’a karĢı ittifak yapmıĢtır. 

Bu baskıya dayanamayan Ak-Hunlar bir süre sonra 

yıkılmıĢtır. Bir süre sonra eski müttefikler Göktürkler ile 

Sasaniler arasında AnuĢirvan’ın ihtirasları sebebiyle daha 

çok ekonomi ve hakimiyet merkezli mücadele baĢlamıĢtır. 

AnuĢirvan’ın uzlaĢmaĢ tutumları sebebiyle Göktürkler 

                                                        
1
 Gazi Üniv.Edebiyat Fak.Tarih Bölümü, öğretim üyesi. E.posta: 

sennur@gazi.edu.tr 
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Bizansla ittifak yapmıĢlar ve Sasanilere karĢı ortak hareket 

etme kararı vermiĢlerdir. 571’de baĢlayan Sasani-Bizans 

harbi 590’a kadar sürmüĢ ve iki tarafı ancak bilhassa 

Sasanileri çok yıpratmıĢ olarak son bulmuĢtur. 

7.yüzyıl baĢlarında Bizans'ın, Sasani baĢkentini dahi 

hedef alan seferleri Ġranlıların gücünü tamamıyla yok 

etmiĢtir. Bir süre sonra Ġslam orduları Ġran'a girerek 

Ġslamiyeti yaymıĢlardır. Bilhassa 641 Nihavend savaĢında 

Sasani hükümdarı ağır bir mağlubiyete uğramıĢ; Hz.Ömer, 

Basra ve Kufe'de iki ordu daha hazırlatarak bütün Ġran'ı 

fethetmiĢ ve böylece kökü Medler ve Perslere dayanan 

Sasani kültürü, yerini Ġslam'a bırakmıĢtır
2
. 

Ġslam orduları 634’de Suriye’yi Bizans devletinden 

almıĢ, 635-641 yılları arasında Sasani hanedanının uzun süre 

hakim olduğu Ġran'ı Ġslam kontrolüne sokmuĢlardı. Ġran’ın 

fethinden sonra Ġslam orduları Orta Asya’da Ceyhun nehrine 

kadar varmıĢ ve Türklerle temasa geçmiĢtir. O yıllarda 

GökTürk devleti, siyasi ve askeri kriz yaĢadığı için Ġslam 

ordularının ilerleyiĢi esnasında Batı Türkistan’da dağınık bir 

Ģekilde yaĢayan Türk boylarına yardımcı olamamıĢtır
3
. 

Ġran, Abbasilerden sonra 10. asrın sonlarında Türk 

devleti Gaznelilerin idaresine geçmiĢtir. 1040'dan itibaren de 

Selçukluların egemenliği baĢlamıĢtır. Bu dönemde kitleler 

halinde Türklerin Ġran sahasına yerleĢtikleri bilinmektedir. 

Öyle ki bundan sonra Ġran’daki nüfusun yarısı Türklerden 

oluĢmuĢtur. 11.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu 

ve Azerbaycan, Türk yurdu olduğu gibi aynı zamanda 

MüslümanlaĢmıĢtır. Fakat bir süre sonra bölgedeki Moğol 

istilası, mevcut yapı üzerinde korkunç bir tahribat yapmıĢ ve 

aynı zamanda Ġslam dünyasındaki mezhebi ayrıĢmanın da ilk 

geliĢmelerine zemin oluĢturmuĢtur. 

Ġran tarihinin ve Türk-Ġran iliĢkilerinin seyri 

bakımından en önemli hadise 13.yüzyıl ortalarında Tebriz’in 

doğusunda Erdebil’de kurulan ġeyh Safiyüddin tarikatıdır. 

Hızla büyüyen bu sünni tarikat, o dönemde Ġran'a hakim olan 

Ġlhanlı devlet adamları üzerinde de etki yapmıĢtır. Devrin Ģii 

ileri gelenleri buna karĢı tedbirler bağlamında bu tarikata 

sızmıĢlardır. Öyle ki, 14.yüzyıl sonlarında tarikat tam bir Ģii 

                                                        
2
 Mehmet Saray, Türk-Ġran ĠliĢkileri, Atatürk AraĢtırma Merkezi 

yay., Ankara, 1999, s.4.  
3
 Aynı eser, s.6. 
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propagandisti haline dönüĢmüĢtür. Tarikatın etkinlik sahası, 

Ġran baĢta olmak üzere Irak, Suriye, Anadolu ve hatta 

Türkistan olmuĢtur. Bir süre sonra bölgede Emir Timur’un 

yaklaĢımı ve politikaları sebebiyle Erdebil ve civarı 

imtiyazlı; Safiyüddin tarikatının Ģeyhleri de daha etkin hale 

gelince sünni Ġslam devleti olan Osmanlı devleti bu 

geliĢmeden rahatsız olmuĢtur. Önce Timur-Yıldırım 

mücadelesi ardından Yavuz Sultan Selim-ġah Ġsmail 

mücadelesinin görünen temel sebebi de bu olmuĢtur
4
.  

Ġran sahasında önce Karakoyunlu ve onun 

yıkılmasından sonra da kurulan Akkoyunlu Türk devletleri 

döneminde
5
 Ġslam içindeki bu tartıĢmalı tarikat büyümüĢ ve 

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yeğeni ve aynı 

zamanda damadı ġeyh Haydar'la birlikte silahlanmıĢ ve 

siyasallaĢmıĢtır
6
.   

Akkoyunlu devleti içindeki taht mücadeleleri 

sırasında tarikatlardan da istifade etme arzusu ġeyh 

Safiyüddin neslinden gelen torunlarına (Ali ve Ġsmail) fırsat 

vermiĢ ve bu zeminde önce Ali’nin Ģeyhliğinde büyük bir 

büyüme ve güç kazanma gerçekleĢmiĢtir. Her ne kadar 

Akkoyunlu hükümdarı Rüstem, bunlarla mücadele etmiĢse 

de ölümünden sonra (1497) Ġsmail henüz 14 yaĢında 

olmasına rağmen kabiliyeti ve zekasıyla yedi farklı Türkmen 

oymağına mensup (ġamlu, Rumlu, Ustaclu, Tekelü, 

Dulkadir, AvĢar, Kaçar) müritlerini toparlayarak büyük ve 

güçlü ordu kurmuĢtur. Akkoyunlu hükümdarı Elvend bey, 

Nahcivan civarında Ġsmail’in kuvvetlerine hücum etmiĢse de 

mağlup olmuĢtur. Ġsmail, Akkoyunlu ülkesinin yarısına 

hakim olmuĢtur. (1502). Tebriz’e gelerek hükümdarlığını 

ilan etmiĢ ve “Ģah” ünvanını almıĢtır. 

                                                        
4
 Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, C.I, TTK yay., 

Ankara, 1988, s.301-330; Aynı yazar, a.g.e., C.II, s.225-233 ve 

s.257-272. 
5
 Ġki rakip Türk devleti olan Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri, 

Azerbaycan merkez olmak üzere, Ġran, Doğu Anadolu, Irak'a 

uzanan bölgelere hakim olmuĢlardı. Bunlardan özellikle 

Akkoyunlu-Osmanlı iliĢkisi dikkat çekicidir. Osmanlı devletinin 

müĢfik yaklaĢımlarına rağmen bilhassa Akkoyunlu Uzun Hasan 

döneminde Osmanlıya karĢı Venedikliler baĢta olmak üzere bazı 

Avrupa devletleriyle ittifak kurmaktan çekinmemiĢtir 
6
 Mehmet Saray, Türk-Ġran ĠliĢkilerinde ġiiliğin Rolü, Türk 

Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1990, s.27. 
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ġah Ġsmail, Tebriz’de bir yıl kadar kalmıĢ ve bu 

sürede müritlerinden yeni gruplar ordusuna dahil ederek 

ordusunu büyütmüĢtür. Önce Irak'a, sonra Akkoyunlu 

devleti üzerine yürümüĢ ve Akkoyunlu devletine son vererek 

ġiraz’a kadar olan bölgeyi hakimiyeti altına almıĢtır (1504). 

Sünnilere karĢı yaptığı katliamlarla ve doğu ve orta 

Anadolu’ya gönderdiği Ģii propagandistlerin faaliyetleriyle 

Osmanlı devletiyle iliĢkilerinin dostane ve iyi olmayacağını 

göstermiĢtir
7
.  

Ġran’a egemen olduktan sonra dedesinin adına izafeten 

devletine “Safevi Devleti” diyen ġah Ġsmail ġiiliği bir tür 

ideoloji haline getirmiĢtir
8

. Gerek Anadolu gerekse 

Türkistan'da Ģii propagandası yapması Türkistan Türkleri 

lideri Muhammed ġeybani Han’ı(1415-1510) ve Osmanlı 

devletini tedirgin ve tahrik etmiĢtir. Kendisine yapılan 

ikazlara rağmen saldırgan politikasını sürdüren ġah Ġsmail, 

kısa sürede Horasan'ı iĢgal etmiĢse de
9
 ne kendisi ne de 

müritleri Türkistan’da tutunamamıĢlardır. Bununla birlikte 

onun Türkistan sahasındaki faaliyetleri Özbek hanlığının 

parçalanarak Hive ve Buhara devletlerinin kurulmasına 

sebep olmuĢtur
10

.  Bu sırada Osmanlı sultanı II.Bayezid 

Safevilere karĢı mutedil bir siyaset takip etmiĢtir. Ancak 

Yavuz Sultan Selim'in 1512'de Osmanlı tahtına geçmesiyle 

                                                        
7
 UzunçarĢılı, a.g.e., C.II, s.252-260; M.Saray, Türk-Ġran ĠliĢkileri, 

s.21-22. 
8
 Yalçın Sarıkaya, Ġran’da Milliyetçilik, Ötüken yay., Ġstanbul, 

2008, s.51.; Charles Lindholm, Ġslami Ortadoğu (Çev.Balkı ġafak), 

Ġmge Kitabevi yay., 2004, s.201. 
9
 “ġeybani Han’ın eksik ve yorgun bir ordunun baĢında olduğunu 

gören ġah Ġsmail, rakibinin toparlanmasına fırsat vermeden üstüne 

yürümüĢ ve 1510’da yapılan çetin muharebeyi kazanmıĢtır. 

Muharebe esnasında ölen Muhammed ġeybâni Han’ın baĢını 

gövdesinden ayıran ve derisini yüzdürüp, ot dolduracak kadar kin 

ve nefretle hareket eden ġah Ġsmail, bu yaptıklarını bir mektupla 

Osmanlı PadiĢahına bildirmekten sadistçe zevk duymuĢtur. 

Bununla da yetinmeyen Ġsmail, harp sonunda onbinden fazla Sünn  

Müslümanı öldürerek baĢlarından piramit yaptırmıĢtır. Bu zaferden 

sonra hızla Türkistan’a yürüyen ġah Ġsmail, Türkistan’ın belli baĢlı 

merkezleri olan Buhara, Semerkand ve Hive’yi iĢgal etmiĢ ve 

Sünn  Müslümanlara son derece kötü davranmıĢtır.” Mehmet 

Saray, a.g.e., s.23. 
10

 Faruk Sümer, Safevi Devletinin KuruluĢu ve GeliĢmesinde 

Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara, 1976. 
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Osmanlı-Ġran iliĢkileri oldukça sert mücadelelere sahne 

olacaktır
11

. 

ġah Ġsmail’in yürüttüğü siyaset üzerine Yavuz Sultan 

Selim, Safevilerle savaĢa hazırlanırken önce ulemanın da 

katıldığı bir divan toplamıĢ ve burada ulema ġah ismail ve 

müritlerinin Osmanlı ülkesine karĢı giriĢtikleri tecavüz ve 

tahrik hareketleri müzakere edilmiĢ, Ģii telakki ve 

telkinlerinin Anadolu’yu büyük bir tehlikeye düĢürdüğü bu 

yüzden de KızılbaĢlara karĢı harp açılmasının “cihad-ı 

ekber”, ehem ve akdem olduğu hakkında fetva alınmıĢtır
12

.  

Böylece iki Türk devleti arasında tarihin kaydettiği en 

acımasız mücadelelere iki taraf da hazırlık yapmıĢ ve 

kendilerince meĢruiyet sağlamıĢlardır.  

Bu süreçte büyük bir alim ve devlet adamı olan 

KemalpaĢa-zade ise, neĢrettiği “Feteva-yı KemalpaĢa-zâde 

der Hakk-ı KızılbaĢ” adlı risalesinde, ġiilerin 

öldürülmelerinin caiz, mallarının helâl, nikâhlarının 

kıymetsiz olduğunu ve ġi ler ile yapılacak harplerin diğer 

din düĢmanları ile yapılan harpler gibi cihâd sayılacağını 

bildirmiĢtir
13

. 

                                                        
11

 Ahmet Uğur, Yavuz Sultan Selim, Kayseri, 1992, s.45-89.  
12

 ġinasi Altındağ, Selim I.Yavuz" mad. Ġ.A., C.10. 
13

 Risalede Ģu hususlar yer almıĢtır: “Müslümanlar! Müminlerin 

ülkesinde haberler çoğaldı ve yayıldı ki, Şiadan bir taife, ehl-i 

sünnet beldelerinden birçoğunda galebe çalmış ve oralarda bâtıl 

mezheplerini yaymaya ve Hz.Ebubekir, Hz. Ömer, Hz, Osman’a 

sövmeye başlamışlardır. Yine onlar   ızılbaşlar  Hülefâ-yı 

 aşidin’in   lk dört halifenin  hilafet ve imamlıklarını inkara 

gitmişler ve şeri’at ile şeriat ehlini tahkir etmişlerdir. Dört 

ehlisünnet mezhebinin yoluna girmesinin bir meşakkatten ibaret 

olduğunu iddia eden bu  ızılbaş taifesi Şah  smail denilen 

reislerinin yolunda gitmenin daha kolay olduğunu söyleyerek dört 

Sünnî mezhebin kurucularına küfretmişlerdir.  eisleri Şah 

 smail'in şarabı helal kıldığı gibi onlarda helâl kılıyorlar ve haram 

kıldığı şeyleri haram kılıyorlar.  ısaca onların bize naklolunan 

küfürlerinin sayısı ve hesabı yoktur Biz onların kâfir ve 

mürtedliklerinden   slâm'ı terk edişlerinden , ülkelerinin 

darülharp  Harp yeri  olduğundan ve kestiklerinin leş  Meyyit  

olduğundan şüphe etmiyoruz.  im ki, bir zaruret olmadan onlara 

mahsus kızıl külah giyerse çoğunlukla onun küfrüne hükmolunur. 

Çünkü bu kızıl külah açıkça küfr ve ilhâd   tikatsızlık, dinsizlik  

alâmetlerindendi: Onların harp yeri   ötülük yeri  olan şehirlerini 

ele geçirmek, onların mallarını, kadınlarını, şehirlerini ve 

evlâdlarını da Müslümanlara helâl kılar. Erkeklerin ise, 

Müslüman olmadıkları  Ehl-i sünnet kabul etmedikleri  müddetçe 

katli vaciptir.  nsanlardan biri dâr-ı  slâmı terkeder onların 
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Osmanlı-Ġran iliĢkilerinde 1514 tarihli Çaldıran savaĢı 

önemlidir. Osmanlı ordusu Ġran ordusunu ağır bir yenilgiye 

uğratmıĢ, Osmanlı kaynaklarına göre ġah Ġsmail, eĢini dahi 

savaĢ meydanında bırakarak kaçmıĢtır. Yavuz Selim de 

Tebriz’e girmesine rağmen ordu komutanlarının ve 

vezirlerin dönmek istemesi sebebiyle doğu Anadolu’da 

Osmanlı hakimiyetini tesis ederek payitahta dönmüĢtür.  

Ancak Osmanlı devletinin Avrupa içlerinde ilerlemesi 

Avrupalı devletleri Osmanlı devletine karĢı birbirleriyle ve 

ġah Ġsmail’le ittifaka götürmüĢtür. Fakat Macaristan ve 

Ġsviçre krallarının müttefikliğini kafi görmeyen ġah Ġsmail, 

Alman imparator Karl’a 1518 Ekimi'nde bir mektup yazarak 

“Müşterek düşmanımız Osmanlı Türklerine karşı siz 

batıdan, ben de doğudan hücuma geçip onları yenebiliriz. 

Bunun için de en müsait zaman önümüzdeki 1519 yılının 

 isan ayıdır. Tanrının yardımı ile bu seferi başarı ile 

tamamlayacağız” demiĢtir
14

. Ancak bu ittifak hayat 

bulamamıĢ, 1524'de ġah Ġsmail ölmüĢ yerine oğlu Tahmasb 

geçmiĢtir.  

ġah Ġsmail’in ölümünden sonra Safevi Devletinin 

sahip olduğu Türk kültürünün yerini Fars kültürü almıĢ; 

ġiilik resmi din haline getirilerek iç ve dıĢ siyasetin temelini 

teĢkil etmiĢ ve Ġran milliyetçiliğinin esasını oluĢturmuĢtur. 

Minorsky'ye göre Ġran milliyetçiliği ile ilgisi olmayan bu 

doktrin, Ġranlıların Ġslamiyet ve bilhassa Türk okyanusu 

içinde erimesine karĢı koymuĢtur
15

. 

Yavuz Sultan Selim’den sonra Osmanlı sultanı olan 

Kanuni Sultan Süleyman, daha ziyade Avrupa devletleriyle 

mücadele etmeye öncelik verdiğinden ve ġii faaliyetlerini 

devleti tehdit eden bir unsur olarak değerlendirmediğinden 

uzun süre Ġran’la iliĢkiler önemsiz olarak değerlendirilmiĢtir.  

                                                                                                       
yurduna ilhâk etse ve onların batıl dinini tercih etse, ki onun 

ölümüne hükmeder, malını varisleri arasını da taksim eder, karısı 

bir başkası ile evlendirilir.  adının diğer bütün Müslümanların 

onlar  kızılbaşlar  üzerine cihad etmelerinin farz olduğunu 

bildirmesi vaciptir”. Bkz. Mecmû’a-ı KemalpaĢa-zade, “Feteva-yı 

KemalpaĢa-zade der Hakk-ı KızılbaĢ”, Süleymaniye Kütüphanesi, 

Esat Efendi, nr. 3548, varak:45/a-45/b.’den naklen Mehmet Saray, 

a.g.e. s.25. 
14

 Sarwar, History of Shas Ismail Safawi, s.87-88 den naklen 

Mehmet Saray, Türk-Ġran ĠliĢkileri, s.28 
15

 V. Minorsky, “Persia: Religion and History” (Ġranica, s. 242-

259)'dan nakleden Mehmet Saray, Türk-Ġran ĠliĢkileri, s.33-34. 
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Ancak hudut ihlalleri ve Doğu ve Ġç Anadolu’da 

zaman zaman çıkan ayaklanmalar ve hatta I.Tahmasb'ın 

Türkistan taraflarında giriĢtiği fetih hareketleri Osmanlının 

dikkatini Ġran üzerine çekmiĢtir. Türkistan’daki Özbek 

devletinin de Osmanlı devletinden yardım istemesiyle Ġran'a 

karĢı tarihçilerin iki Irak manasına gelen adlandırmayla 

“Irakeyn” seferi düzenlenmiĢtir
16

. Sefer öncesinde Ġran Ģahı 

I.Tahmasp’a bir mektup yazan Sultan Süleyman, “yaptığı 

kötülüklerin ve saçtığı fesat tohumlarının hesabını vermesi 

için er meydanına çıkmasını istemiştir”. Kanuni’nin direktifi 

ile veziriazam Ġbrahim PaĢa kumandasında hareket eden 

Osmanlı ordusu Doğu Anadolu’da ayaklanmalara sebep olan 

ġii unsurları cezalandırdıktan sonra Tebriz üzerine yürümüĢ 

ve Ģehri Ağustos 1534’de ele geçirmiĢtir. Osmanlı 

ordusunun bu baĢarılı ilerleyiĢinden endiĢeye kapılan ġah 

Tahmasp çıktığı Horasan seferinden aceleyle dönmüĢ ve 

kuvvet toplayarak Osmanlı ordusuyla mücadeleye 

hazırlanmaya baĢlamıĢtır. Ġbrahim PaĢa’nın, ġahın hal ve 

hareketini Kanuni'ye bildirmesi üzerine Diyarbakır'da 

bulunan PadiĢah, seri hareketle Tebriz'e gelmiĢ ve ordunun 

baĢına geçmiĢtir. Ġki ordunun öncü birlikleri arasındaki 

mücadeleyi, Osmanlıların kazanması üzerine Ġran Ģahı 

mücadeleye girmeden ric’at etmiĢtir. Ġran ordusunun 

çekilmesi ve kıĢın da bastırması üzerine Sultan Süleyman 

Bağdad’a çekilmiĢtir. 

Bir ara ġah, Tebriz Ģehrini almıĢsa da Sultan 

Süleyman’ın harekete geçmesi üzerine yeniden Ģehri 

boĢaltarak ordusuyla çekilmiĢtir.  Bu arada Avrupa 

cephesinde yeni geliĢmelerin ortaya çıkması, Sultan 

Süleyman’ı geri dönmek mecburiyetinde bırakmıĢtır.  Ancak 

Avrupa devletleriyle sulhün sağlanması ve ġah Tahmasph’ın 

tacizkar tutumlarına devam ediyor olması sebebiyle 1548’de 

yeniden sefere çıkılmıĢsa da Ġran’ın tahrikten vazgeçtiği 

haberleri üzerine Sultan, Ġstanbul’a dönmüĢtür. Fakat ġah 

Tahmasph’ın yeniden Anadolu içlerindeki menfi faaliyetleri 

hatta Erzurum’a kadar uzanan yağma hareketi Osmanlı 

sultanını bu kez daha kararlı bir Ģekilde Ġran seferine mecbur 

bırakmıĢtır.  Bu sefer için Ģahın gadrine uğrayan Özbek 

hanlığı ile de ittifak yapılmıĢsa da Özbek hanının vefat 

                                                        
16

 Ahmet ġimĢirgil, Osmanlı Tarihi Kayı IV, Ġstanbul, 2011, s.89-

90; 103-106. 
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etmesi sebebiyle bu gerçekleĢmemiĢtir. Sultan Süleyman’ın 

baĢında olduğu Osmanlı ordusunun Nahçivan’a kadar 

ilerlemiĢ olması ve zaferleri, Ģahı sulh istemek zorunda 

bırakmıĢ ve Osmanlı Devleti ile Ġran Safevi devleti arasında 

Mayıs 1555’de Amasya AntlaĢması imzalanmıĢtır. Buna 

göre  Ġran, Peygamberin sahabe ve halifelerine hürmet 

göstereceklerini, Osmanlı Devleti de Ġranlı hacıların 

serbestçe hacca gidebilmelerini taahhüt etmiĢtir. Ne var ki 

kısa süre içinde tarafların anlaĢmaya riayet etmedikleri 

ortaya çıkmıĢtır; Safevilerin Anadolu'daki Ģii faaliyetleri 

durmamıĢ, anlaĢmaya uymayacaklarını bildiren mektupları 

ağır hediyelerle gelen elçilerle Osmanlı devletine 

bildirmiĢlerdir. Buna ilaveten Türkistan’daki Türk ve 

Müslüman devletlere karĢı Ġran’ın ve Rusya’nın faaliyetleri, 

Osmanlı devletini daha kesin çözümler aramaya sevketmiĢ; 

Don-Volga(idil) kanalı projesi geliĢtirilmiĢtir. Ancak tam bu 

sırada Avusturya ile olan sıcak geliĢmeler Sultan 

Süleyman’ın dikkatini yeniden batıya çevirmiĢ ve 1566'da 

çıktığı seferde vefat etmiĢtir. Böylece Kanuni dönemi 

Osmanlı-Ġran iliĢkileri kesin çözüm olmadan yarım 

kalmıĢtır. 

Sultan Süleyman’dan sonra tahta geçen oğlu II.Selim 

döneminde de yanlıĢ politikalar yüzünden ne Don-Volga 

kanalı yapılabilmiĢ ne de Astrahan seferi zaferle 

sonuçlanmıĢtır. Ancak Osmanlı devleti’nin Ġran’la mezhep 

farklılığına rağmen müslüman bir ülke olması sebebiyle 

savaĢmak istemediği ve olabildiğince iyi iliĢkiler ve barıĢ 

içinde bulunmayı ısrarla devam ettirmek istediği 

söylenebilir. Zira Ġstanbul'dan Ġran sınırındaki Van, 

Erzurum, Diyarbekir, Basra ve Bağdat beylerbeyi ve 

sancakbeylerine gönderilen hükümlerde Ġran'a tecavüz ve 

ahde mugayir hareketten kaçınılması ısrarla emredildiği 

gibi
17

 Ġran Ģahı ile sorun yaĢayan KızılbaĢ ümera ve prensler, 

Ġran iç iĢlerine ve yönetimine karıĢmamak için Osmanlı 

resmi makamlarınca kabul edilmemiĢtir. 

Osmanlı devletinin bu hassasiyetine ve yaklaĢımına 

rağmen Ġran’ın Anadolu’daki propaganda faaliyetleri devam 

etmiĢtir. Osmanlı devleti bunlara karĢı oldukça sert tedbirler 

almak zorunda kalmıĢtır. 1576'da ġah Tahmasb ölmüĢ yerine 

                                                        
17

 Bu konuda en dikkate değer çalıĢma Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-

Ġran Siyasi Münasebetleri 1578-1590, Ġstanbul.  
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geçen oğlu Haydar Mirza suikaste uğramıĢ, kardeĢi Ġsmail 

Mirza ise kısa süren Ģahlığı döneminde iç istikrarı 

sağlayamadığı gibi Osmanlı devletine karĢı da saldırgan 

tavırlar sergilemiĢtir. Öyle ki, Anadolu’da Ģii ayaklanmasına 

kalkıĢtığı sırada Ġran’da müfrit Ģiilerce ġah II.Ġsmail 

öldürülmüĢtür.  Osmanlı devleti bu olaylar sırasında kendi 

sınırları içindeki huzuru sağlamaya ve Ģakilerin 

cezalandırılmasıyla ilgilenmiĢtir. 

Kazvin'de Muhammed Hüdabende'nin yeni Ġran Ģahı 

olmasından hemen sonra Osmanlıya karĢı savunma tedbirleri 

alması Osmanlı devletini de harekete geçirmiĢtir. Gürcistan 

üzerinden ġirvan'a yapılan seferin baĢında vezir Lala Kara 

Mustafa PaĢa bulunmakta idi. Ġran Osmanlı kuvvetlerinin 

Ġran üzerine yürüdüklerini haber alınca elçilik heyeti 

gönderip kendilerinin o güne kadar riayet etmedikleri daha 

önceki sulh anlaĢmasına riayet talep etmiĢlerse de kabul 

edilmemiĢtir. 1578 Ağustosunda Çıldır ovasında vukubulan 

muharebeyi Osmanlı orduları kazanmıĢtır. Tiflis ve ġirvan 

Osmanlı egemenliği altına alınmıĢsa da kısa süre sonra Ġran 

kuvvetleri ġirvan’ı almıĢlar ve oradaki müslümanları 

öldürmüĢlerdir. Bu geliĢme üzerine Osmanlı devleti Özbek 

hükümdarından yardım talep etmiĢ ve ayrıca yeni takviye 

kuvvetlerle Ġran üzerine harekete geçmiĢtir.  Bu esnada 

Ġran’ın sulh teklifine sıcak bakılırken güven sarsıcı 

geliĢmeler üzerine Osmanlı kuvvetleri ġirvan’ı yeniden 

almıĢ ve Ġran kuvvetleri mağlup edilmiĢtir. Böylece 

Gürcistan üzerinde Osmanlı hakimiyeti sağlanmıĢ, Tebriz ve 

Gence'ye girilmiĢtir. GeliĢmelerden büyük endiĢe duyan Ģah 

I.Abbas Osmanlı devletine sulh talebinde bulunmuĢ ve oniki 

yıl süren mücadeleden sonra 1590'da Ġstanbul AnlaĢması 

(Ferhat PaĢa AnlaĢması da denir) yapılmıĢtır. Buna göre 

Ġran, Osmanlı devletinin Gürcistan, Azerbaycan ve Dağıstan 

üzerindeki hakimiyetini tanıyor ve ayrıca sünni Ġslam 

değerlerine saygı göstereceğini taahhüd ediyordu.  Bu 

anlaĢma Ġran’ın iç karıĢıklıkların devam etmesine, Horasan 

cephesinde Özbek kuvvetlerinin bulunuyor olmasına ve 

Osmanlı devletinin henüz Avrupa devletleriyle buhranlar 

yaĢamıyor olmasına bağlı olarak yürürlükte kalmıĢtır
18

. 

Ġstanbul AnlaĢmasını yaptıktan sonra Ġran ġahı 

I.Abbas, kendisine daha güçlü, modern bir ordu kurmaya 

                                                        
18

 Mehmet Saray, age, s.44 
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yönelmiĢtir. Bu yeni orduyla Ģah, Ġran’daki iç karıĢıklıkları 

gidermiĢ, sulh ve sükunu sağlamıĢtır. Bu dönemde 

Türkistan’daki taht kavgaları ve karıĢıklığı fırsat bilerek 

Horasan'ı Özbeklerden almıĢtır
19

.  Öte yandan Gilan 

hakiminden yüksek vergiler istemesi Gilan hakiminin 

Osmanlı devletine sığınmasına sebep olmuĢtur. Osmanlı 

devleti Ġran’ın bu saldırgan ve sulhü ihlal eden 

davranıĢlarına rağmen Avrupa’da yaptığı mücadeleler 

sebebiyle Ġran’a karĢı iyiniyetini muhafaza etmiĢ görünüyor. 

Fakat bir süre sonra Ģahın Gürcistan, Azerbaycan ve ġirvan'ı 

alma planları Osmanlı devletini harekete geçirecektir.  ġah 

Abbas’ın Avrupada müttefik arayıĢı çerçevesinde Rusya, 

Almanya ve sonra Roma’yı ziyareti bu dönemde 

gerçekleĢmiĢtir. ġah, her ne kadar bu devletlerle istediği 

askeri ittifakı kuramamıĢsa da ticari iliĢkiler açısından yeni 

imkanlar bulmuĢtur.  

Bu tarihlerde Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkan 

ayaklanmalar ve bilhassa Celali isyanları Ġran Ģahına bir 

anlamda aradığı fırsatı sunmuĢtur. Öyle ki, Ġran’ın Hemedan 

valisi Nihavend'i iĢgal etmiĢtir. Ayrıca bölgedeki 

asayiĢsizlikten istifade eden ġah Abbas, Osmanlı içiĢlerine 

mühadele ederek Tebriz’i kuĢatmıĢ ve sonra ele geçirmiĢ 

sonra da tüm Azerbaycan’ı kanlı bir Ģekilde ele 

geçirmiĢtir.(Ekim 1603) 

Bu geliĢmelerin de gösterdiği gibi 17.yüzyılın 

baĢlarında Ġran'a karĢı ciddi bir zaafiyet gösterilmiĢtir ve 

Doğu sınırlarının korunması için gereken tedbirlerin 

alınmamıĢ olması devlet otoritesini ciddi biçimde sarsmıĢtır. 

Genelde bu baĢarısızlığın sebebi devletin Avrupa ile 

mücadele ediyor olması olarak izah edilmekle birlikte 

dirayetli devlet adamlarının eksikliği ve Ġran’dan gelebilecek 

tehlikeyi yeterince anlamamıĢ olmak da vardır. 

1604'de Ġran üzerine baĢlatılan sefer Osmanlı 

ordusunun sevk ve idaresinde yapılan birçok yanlıĢ stratejiye 

                                                        
19

 Sıtkı Uluerler, “Herat Meselesi ve Ġran-Ġngiliz SavaĢının (1856-

1857) Osmanlı Devleti’ne Etkileri”, Turkish Studies International 

Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or 

Turkic Volume 10/1 Winter 2015, s.807. 
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rağmen ġah Abbas'ın akıllı hamleleriyle Osmanlı aleyhine 

sonuç vermiĢtir. Nitekim 1605 Mayısında Osmanlı ordusu 

ağır bir mağlubiyete uğratılmıĢtır. 

Avusturya ile savaĢ sona erdikten sonra önce Kuyucu 

Murad PaĢa onun ölümünden sonra da Nasuh PaĢa 

komutasındaki Osmanlı orduları baĢarısız olmuĢlardır. 

1612'de Ġran'ın iĢgal ettiği topraklar Ġranda kalmak ve Ġran 

da Osmanlı devletine yıllık belirli miktarda ipek vermek 

Ģartıyla sulh anlaĢması imzalanmıĢtır.  Fakat bu anlaĢmaya 

Ġran'ın riayet etmemesi, sık sık sınır ihlalleri yaptığı 

görülmektedir. Osmanlı devletinin Ġran üzerine iki koldan 

ordu sevki üzerine 1619'da tekrar bir sulh akdedilerek 1612 

muahedesinin tadili ile yenilenmesi sağlanmıĢtır. 

Bu arada Osmanlı devletinin zayıf durumda bulunuyor 

olmasından istifade eden ġah Abbas sulh anlaĢması 

yapmasına rağmen Ġran sınırına yakın veya stratejik bulduğu 

yerleri yakından takip etmiĢtir. Özellikle Bağdad'ın o dönem 

içinde bulunduğu buhranı yakından gözlemlemiĢ ve Ģartları 

uygun hale getirir getirmez Ocak 1624'de Bağdad'ı sünni 

müslümanları katlederek iĢgal etmiĢtir. Ġran ordusunun 

Bağdad üzerine yürüdüğü sırada Osmanlı devletinin baĢına 

IV.Murad geçmiĢtir. Onun ilk iĢi de Safevilerden Bağdad'ı 

almak istemesi olmuĢtur. Fakat birkaç kez baĢarısız 

sadrazamların görevden alınmalarına sebep olan bu 

mücadele ancak ġah Abbas'ın ölümüyle Osmanlı lehine bir 

durum kazanmıĢtır. 

ġah Abbas'ın yerine torunu ġah Safi geçmiĢtir. Ancak 

Abbas döneminde devlet ve bilhassa ordu modern ve güçlü 

bir yapıya getirildiği için Osmanlı devletinin Bağdad'ı geri 

alması ve bölgede otoriteyi sağlaması kolay olmamıĢtır. Bu 

arada Bağdad üzerine gönderilen ve baĢarısız olan 

veziriazamlar göreve getirilmiĢ ve azledilmiĢlerdir. O sırada 

ortaya çıkan Lehistan meselesinin nispeten soğuması üzerine 

bu defa bizzat IV.Murad Ġran sebebiyle ġark seferine 

çıkmıĢtır.  Serhat bölgelerinin huzuru için Revan kuĢatılmıĢ, 

feth edilmiĢ ve Tebriz’e doğru ilerlemiĢtir. Fakat 

IV.Murad'ın iaĢe ve iklim Ģartları sebebiyle payitahta 

dönmesini duyan ġah harekete geçmiĢ, Tebriz’i ve hatta 

Revan'ı geri almıĢtır. (1636) 

Revan'ın Ġran tarafından geri alındığını duyan Sultan 

IV.Murad süratle ikinci seferini bu defa Bağdad üzerine 

düzenlemiĢtir. Bu geliĢmeden endiĢe duyan ġah, sulh 
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talebinde bulunmuĢtur. Ancak teklif edilen Ģartları uygun 

bulmayan IV.Murad, Bağdad'ı Kasım 1638'de fethetmiĢtir. 

Ġran’ın talebi ile baĢlayan sulh görüĢmeleri uzun 

müzakerelerden sonra Mayıs 1639'da KasrıĢirin kasabasında 

imzalanmıĢtır
20

. Uzun bir süre yürürlükte kalan bu 

anlaĢmaya göre, Azerbaycan ve Revan Ġran'da, Bağdad ise 

Osmanlı devletinde kalıyordu. Ayrıca daha önceki 

anlaĢmalarda yeralan ve sünni mezhebin hassasiyetlerine 

Ġran’ın riayeti sağlanıyordu ki doğal olarak sınır güvenliği 

de, ifade edilen hususlardan biri olmuĢtu. 

Bu anlaĢmaya taraflar uzun süre riayet etmiĢlerdir. 

1640'da Sultan IV.Murad vefat etmiĢ yerine Ġbrahim 

geçmiĢtir(1640-1648). Gerek Sultan Ġbrahim’in cülus tebriği 

gerek ġah II.Abbas'ın taht merasimi ve gerekse 1648'de 

Osmanlı sultanı olan IV.Mehmed'in yine cülus tebriği 

merasimleri Osmanlı-Ġran iliĢkilerinin fevkalade iyi 

olduğunu gösteren görüĢmelere sahne olmuĢtur. 

Osmanlı-Ġran iliĢkilerindeki bu dostane hava Safevi 

Ģahı Hüseyin döneminde (1694-1722) bozulmuĢtur. Osmanlı 

devletinin Avusturya ile mücadelesinin hüsranla sonlandığı 

sırada Ġran Ģahı Basra bölgesinde çıkan huzursuzlukta 

Osmanlı devleti aleyhine bir politika ve tavır göstermiĢtir
21

 

Bu arada Osmanlı-Ġran iliĢkilerinin bozulması ve 

Ġran'ın Osmanlı karĢısında mağlubiyeti Rusyaya fırsat 

vermiĢ görünmektedir. 18.Yüzyılın baĢlarında Çar Petro, 

Ġran meselelerine ilgi göstermeye baĢlamıĢ, hatta 1722'de 

Dağıstan üzerinden Azerbaycan'a girmiĢse de karĢısında 

Osmanlı devletini bulduğundan bu istilasını 

sürdürememiĢtir.Buna rağmen Osmanlı-Rus anlaĢmasına 

göre Ruslar Dağıstan ve Hazar kıyılarını almıĢlar Türkler de 

Gence, Karabağ, Revan ve Tebriz'i hakimiyet altına 

almıĢlardır. 

Öte yandan tam da Rusya'nın Ġran üzerine yürüdüğü 

tarihte Ġran'ın (Safevi devletinin) zayıflığını gören ve önceki 

dönemlerde Ġran Ģahlarının müfrit politikalarına maruz 

kalmıĢ olan Türk Afganlar ve Galzaylar da Ġran üzerinde bir 

                                                        
20

 Remzi Kılıç, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı-Ġran Siyasi 

AnlaĢmaları, Ġstanbul, Tez Yayınları, 2001, s.34. 
21

 Şah Hüseyin, Müntefik şeyhinin Basra bölgesinde Osmanlı 

otoritesini yok sayarak işgalini tasvip ettiği gibi himaye etmiştir. 

Bu bölgede Osmanlı devletinin egemenlik otoritesi 1710 

başlarında yeniden sağlanmıştır.  
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tür intimak almak için etkili olmak istemiĢler ve Ġsfahan'ı 

zabt etmiĢlerdir 

Ancak Ġran topraklarını ilgilendiren 1724 Osmanlı-

Rus anlaĢmasını ġah II.Tahmasp kabul etmemiĢtir. Fakat bir 

yanda Ruslar ve Osmanlılar bir yanda da Afganlıların iĢgali 

karĢısında Ġran’daki Türkmen aĢiretlerinden AfĢarların reisi 

Nadir Han'dan yardım istemiĢtir. Bu talebi kabul eden Nadir, 

önce Afganları sonra da Osmanlı kuvvetlerini yenmiĢtir. 

Onun bu baĢarıları Osmanlı devletinde III.Ahmet'in yerine 

I.Mahmut'un geçmesine sebep olacak kadar etkili olmuĢtur. 

Sultan I.Mahmud ilk olarak Ġran üzerine ordu 

sevketmiĢ, Tebriz, Hemadan geri alınmıĢ ve 1732'de Ġran ile 

Osmanlı devleti arasında anlaĢma yapılmıĢtır. Buna göre 

Gence, Tiflis, Dağıstan Osmanlı devletinin- Tebriz, 

KirmanĢah ve Hemadan Ġran'ın hakimiyetinde bulunacaktı. 

Güçlü bir kumandan olan Nadir, II.Tahmasp'ın 

yöneticiliğini beğenmediğinden emri altındaki ordu ile ġaha 

darbe yaparak yerine daha küçük yaĢtaki oğlu II.Abbas'ı 

geçirip kendisi de Ģah vekili olmuĢtur (1732). Ancak 

Nadir'in ġah vekilliği kısa sürecek güçlü kiĢiliği ve Osmanlı 

ve Ruslara karĢı kazandığı baĢarıların da halk üzerindeki 

olumlu etkisiyle 1736'da Ġran tahtına bizzat geçecektir. Öyle 

ki onun Ģah olmasını ulema, valiler ve diğer ileri gelenler 

istemiĢtir. 

Nadir’in Ġran Ģahı olmasıyla Safevi devletinin ġah 

Ġsmail’den itibaren benimsediği Ģii inanıĢta tadil ve hatta 

nispeten ehlisünnet anlayıĢına yaklaĢılarak Ġmam Cafer 

Sadık tarikatının benimsenmesi Nadir’in Ģartı ve teklifinin 

kabulüyle sağlanmıĢtır. 

Nadir’in Hindistan seferine hazırlandığı sırada 

Osmanlı devleti de Avusturya ve Rusya ile harp halinde idi. 

Ġran ile KasrıĢirin Ģartlarında sulh isteğini NadirĢah'a 

bildirmiĢ ve ġah da Ġmam Cafer akidesinin ehlisünnetin 

beĢinci rüknü olması Ģartını ileri sürmüĢtür. Osmanlı devleti 

Ģer'i sebeplerle bu Ģartı kabul etmediğinden Ġran’la anlaĢma 

yapılamamıĢtır. Ġki devlet arasında ılımlı hava bozulmuĢ ve 

NadirĢah, Kars ve Bağdat üzerine yürüyerek isteğini baskı 

yoluyla kabul ettirmek istemiĢtir. Hatta 1743'de Necef'te 

farklı ülkelerin (Afgan, Belh, Buhara, Turan, Necef, Hille, 

Bağdat vb.) alimlerini toplayarak beĢinci mezhebin kabulünü 

sağlamaya çalıĢmıĢtır. 
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           NadirĢah’ın daveti ile 1743 sonlarında Necef'de 

toplanan Afgan, Belh, Buhara, Turan, Necef, Hille ve 

Bağdat alimleri bir meclis oluĢturmuĢlar; Müslümanlar 

arasındaki ihtilafı kaldırmaya çalıĢmıĢlardır. Genel itibariyle 

NadirĢah’ın görüĢlerinin bir anlamda alimlerce de kabul 

gördüğü bu toplantının sonuç hükümleri arasında Ġranlıların 

eski inançlarından vazgeçip Caferi mezhebini kabul 

ediyorlar ve Osmanlı ulemasının da bu mezhebi hak mezheb 

olarak tasdik etmesi istenmesi baĢta olmak üzere sünni 

inanıĢla farklılıklar mümkün olduğunca azaltılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Fakat Osmanlı uleması beĢinci mezhep fikrinin 

dini hükümlere aykırı olduğunu beyan ederek bu Ģartı kabul 

etmemiĢtir. NadirĢah büyük bir kızgınlıkla Kars'a hücum 

etmiĢtir. Ağustos 1745 'de Revan yakınlarında yapılan savaĢı 

Osmanlı orduları kazanmıĢsada savaĢta Yeğen Mehmed 

paĢanın ölümü sebebiyle üstünlük Ġran’a geçmiĢtir
22

.  

Fakat NadirĢah, Ġran içindeki kargaĢalardan dolayı 

Osmanlı ordusunu takip etmemiĢtir. Bir süre sonra da 

FethAli Han baĢkanlığında bir heyeti Ġstanbul’a göndererek 

sulh talebinde bulunmuĢtur. BeĢinci mezhep isteği ortadan 

kalktığı için 1639 KasrıĢirin AntlaĢması hükümlerini ihtiva 

eden anlaĢma 1746'da imzalanmıĢtır
23

.  

Bu anlaĢmaya göre iki devlet arasındaki sınırın, 

IV.Murad döneminde yapılan anlaĢmaya göre olduğu ve 

değiĢtirilmeyeceği karara bağlandıktan sonra artık iki devlet 

arasında husumetin terk olunacağı ve iki devletin Ģanına 

yakıĢır bir Ģekilde iyilik üzere hareket edecekleri kabul 

ediliyordu.   

Bir süre sonra Ġran’da iĢler karıĢmıĢtır. NadirĢah’ın 

öldürülmesinden sonra Ġran anarĢiye sürüklenmiĢtir. 

Temmuz 1747 de NadirĢah’ın yeğeni Ali Kulu-Han, AdilĢah 

unvanıyla hükümdarlığını ilan etmiĢtir. Ancak o, Ġran’ı tam 

bir karmaĢaya sürüklemiĢtir.  Kaçar Türklerinden 

Muhammed Hasan-Han ve kardeĢi Ġbrahim, Adil-Ģah’a karĢı 

harekete geçmiĢ, AdilĢah’ı mağlup eden Ġbrahim-han 

hükümdarlığını ilan etmiĢtir(1748). Bu geliĢme üzerine ġii 

ulema, NadirĢah’ın torunu ġahruh Mirza’yı hapisten 

kurtararak Ģahlığını ilan etmiĢ(1750) ve kendisine biat 

ettiklerini açıklamıĢlardır. Ancak onun kısa bir süre sonra ġii 

                                                        
22

 Mehmet Saray, Türk-Ġran ĠliĢkileri, s. 70 
23

 Aynı eser, s. 71. 
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Ulemaya aĢırı hareketlerde bulunmalarına izin vermemesi 

üzerine ġahruh’un gözlerine mil çekilmiĢ, yerine, Seyyid 

Muhammed-Han, II.SüleymanĢah adıyla Ġran tahtına 

çıkarılmıĢtır. Fakat ġahruh taraftarlarının müdahalesi ve 

mücadelesiyle ġahruh yeniden tahta çıkarılmıĢ ve 1790'a 

kadar Ġran tahtında oturmuĢtur. Bütün bunlar olurken 

Osmanlı devleti, Ġranla yaptığı anlaĢmaya sadık kalmıĢ ve 

Ġran’daki karıĢıklıklardan istifade etmeye kalkıĢmamıĢtır.  

NadirĢah’ın ölümünden sonra milli Afgan devletini 

kuran AhmedĢah Dürrani, Osmanlı devletine ittifak teklif 

ederek Ġran’ı bu zor günlerinde intikam ateĢiyle yakmak ve 

KızılbaĢları ortadan kaldırmayı istemiĢ ancak Osmanlı 

sultanı III.Mustafa Ġran’la yaptığı anlaĢmaya sadık 

kalacağını söylemiĢtir
24

. Sonunda, rakiplerini bir bir bertaraf 

eden Kaçar Türk aĢireti reisi Ağa Muhammed Han
25

, bu 

anarĢiye son vererek Ġran'da Kaçar hanedanı dönemini 

baĢlatmıĢtır
26

. 

“Kaçar hanedanı döneminde Ġran ile Türkiye 

arasındaki münâsebetlere tesir eden en önemli üç faktör 

Ģunlardır; Ġlki, her iki tarafın uzun süre uğrunda mücâdele 

ettiği Kafkas ülkeleri; ikincisi, Irak-ı Acem dediğimiz 

bugünkü Ġran-Irak sınır bölgesini teĢkil eden ve Ġranlılarca, 

bilhassa ġi lik nokta-i nazarından önemli addedilen Kerbelâ 

dâhil olmak üzere arazidir. Üçüncüsü ise, DoğuAnadolu'da 

Türk-Ġran hudud bölgesinde yaĢayan bazı konar-göçer 

                                                        
24

 Sultan Mustafa III, verdiği cevapta "… Saltanat-ı seniyye ile 

İran devleti arasında akd olunan dostluk muahedesi yalnız şerefli 

bir Türkmen lideri olan Nadir Şah zamanına ait olmayıp, onlardan 

sonra iki devlet arasında da geçerlidir ve baki kalacaktır… bizler 

için İran’ı zaptetmek gayet kolay olduğu halde böyle zayıf 

durumda olan bir milletin lüzerine asker göndermek onların 

varlıklarını harap etmek Devleti Aliyyemizin Ģanına yakıĢmaz”. BOA, 

Name-i Hümayun Defteri, Nr. 8, s. 485-487 (M.Saray, Türk-Ġran 

ĠliĢkileri, s.74’den naklen) 
25

 Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Ötüken Yayınları, 

Ġstanbul, 1994, C.V, s.108; Aliyev Salih Muhamme doğlu, “Ġran, 

Osmanlı-Ġran Münasebetleri”, Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, 

Ġstanbul 2000, C.XXII, s.408  
26

 “Kaçarların XV. Yüzyılın sonlarına doğru Anadolu’nun Bozok 

(Yozgat) bölgesinden Kuzey Azerbaycan’a göç ederek Gence 

dolaylarına yerleĢen Akça Koyunlu, Akçalı ve ġam Bayatı 

Türkmen obalarına mensup oldukları belirtilir.” Faruk Sümer, 

“Kaçarlar”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, 2001, 

C.XXIV, s.51  
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aĢiretlerin yarattığı problemler.”
27

  

II.Viyana seferinden mağlubiyetle dönen Osmanlı 

devletinin bu durumundan istifade etmeye kalkan Rusya, 

Kırım’da ve Kafkaslar’da Gürcüler ve Ermenilerle 

temaslarını artırarak Osmanlı ve Ġran’a karĢı onları harekete 

geçirmeye çalıĢmıĢtır. Bu arada bilhassa Gürcülerin Ġran’a 

verdikleri vergiyi vermedikleri ve düĢmanca bir tutum içine 

girdikleri görülmüĢtür. Ġran Ģahı Ağa Muhammed-Han 

1795'de Gürcülerin baĢkenti Tiflis’i iĢgal ederek büyük 

tahribat yapmıĢ ve bu düĢmanca tutumu durdurmuĢtur. Bu 

arada Napolyon'un Rusya seferine çıkacağı haberleri 

Rusların Gürcülerle yardımlaĢmasına engel olmuĢtur. Bu da 

Gürcü-Ġran çatıĢmasının büyümesini engellemiĢ ve üstünlük 

Ġran’ın olmuĢtur. 1797'de Ağa Muhammed-Han vefat etmiĢ 

yerine yeğeni FethAli-ġah (1797-1834) geçmiĢtir.     

FethAli-ġah döneminde 1805’de Ġran’ın Osmanlı 

devleti ile yaptığı anlaĢma maddelerinin ihlal etmesine 

rağmen Osmanlı devletinin Avusturya ve Rusya ile devam 

eden savaĢı sebebiyle doğuda yeni bir savaĢ istemediğinden 

bir anlamda taviz olarak değerlendirebilecek (Ġran’ın 

kendisine sığınan asi Osmanlı valisinin görevine iadesini 

kabulü gibi) Ġran’la savaĢtan uzak durmuĢtur. 

1807'de Rusya ile Fransa arasında Tilsit anlaĢmasının 

yapılması ile iki ülke Kafkaslar ve Ġran üzerinden ilerlemeyi 

ve Ġngilizleri Hindistan’dan çıkarmayı kararlaĢtırmıĢlardır. 

Ġngiltere, Ġran’la bir anlaĢma yaparak ġah’a, Rusya aleyhine 

harbe girmesi halinde yardım vaadetmiĢtir. FethAli-ġah da 

Rusya’nın koruduğu Ermeni ve Gürcülere cihad ilan etmiĢ 

ve bazı baĢarılar kazanmıĢtır(1809).  Bir süre sonra 

Rusya’nın Ġran veliahdı Prens Abbas Mirza’ya, Ermenistan 

ve Gürcistan’dan vazgeçmesi halinde müĢterek ordu ile 

Erzurum’dan Bağdad’a kadar olan bölgeyi iĢgal etmeyi ve 

Ġran için ilhak etmeyi teklif ettiği görülüyor. Ancak 

Napolyon tehdidi sebebiyle Rusya, Ġran’la iliĢkilerini 

dondurmuĢ, Osmanlı devleti ile yaptığı savaĢı da antlaĢma 

yaparak sonuçlandırmıĢtır. 

1812'de Napolyon tehlikesini atlatan Rusya hemen 

Ġran’a yönelmiĢ ve 1813 Kafkas seferi ile Ġran’ı ağır bir 

yenilgiye uğratmıĢtır. Önce 1813 Gülistan AnlaĢması, sonra 

1826 mağlubiyeti ve 1828 Türkmençay AntlaĢması ile Ġran 

                                                        
27

 Mehmet Saray, Türk-Ġran ĠliĢkileri, s.75 
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büyük toprak kayıplarına uğramıĢtır
28

. Ġran’dan sonra 

Osmanlı devletiyle yaptıkları savaĢı kazanan Ruslar, 

kafkasların büyük kısmına hakim olmuĢlardır. Rusya her iki 

devletle savaĢırken, bu iki devlet birlikte bir ittifak 

kuramamıĢtır.   

Osmanlı devleti açısından ise 1774 Küçük Kaynarca 

sonrasında sürekli Rus ve Avusturya tehdidi altında kaldığı 

ve mütemadiyen bu devletlerle mücadele ettiği için Doğu 

meseleleriyle ilgilenememiĢtir. Bu meseleler hudut 

valilerinin inisiyatiflerine bırakılmıĢtır. Valilerin çoğu da bu 

meselelerde baĢarılı olamadıklarından Ġran’la olan sınır 

sorunları devlet için dinmek bilmez sorunlar yumağı 

olmuĢtur. 

1820'lere gelindiğinde Osmanlı-Ġran iliĢkilerinin 

dostane bir hava içinde olduğu görülüyor. 1824 ġubatında 

Osmanlı elçilik heyeti Tahran’da Sultan II.Mahmud'un 

dostluk ifade eden mektubunu ġah’a takdim etmiĢtir. Ġki 

devlet arasında “Erzurum AndlaĢması” olarak isimlendirilen 

mutabakata göre hudut ihlallerinin anlaĢılarak çözülmesi, 

Ġranlı hacılara Kerbela ve Mekke ile Medineyi serbestçe 

ziyaretleri, daimi eliçiliklerin açılmasını kabul etmiĢlerdir. 

Ancak II.Mahmud’un saltanatının son yıllarında Ġran 

Ģahı Muhammed, iki devlet arasındaki anlaĢmayı ihlal 

ederek Bağdat cephesinde Osmanlı idaresindeki aĢiretlerin 

meselelerine karıĢmıĢtır. Ġran’ın haksız tutumları iki devleti 

harbin eĢiğine kadar getirmiĢ ancak Osmanlı devleti 

meseleyi büyütmek istememiĢ sulh sağlanmıĢtır. Fakat bir 

süre sonra ortaya çıkan yeni hadiseler barıĢı korumanın 

mümkün olmadığını göstermiĢtir.  Rus-Ġngiliz rekabeti, 

Ġran’a büyük faydalar sağlamıĢtır. Özellikle Nasireddin ġah 

zamanı (1848-1897) bu iki devletin rekabetinden en iyi 

Ģekilde yararlanıldığı dönem olmuĢtur.   Bunun ilk örneği, 

Osmanlı hakimiyet sahası olan Bağdat dahilindeki Basra 

körfezinde yaĢanmıĢtır.  

Osmanlı devleti ise Tanzimatın henüz ilan edildiği 

yıllarda Avrupa devletlerinin nüfuz mücadelesinin ortasında 

bulmuĢtur kendini. Fransa, Ġngiltere ve nispeten Rusya, 

Ortadoğu meselelerine dolayısıyla Osmanlı devletinin iç 

meselelerine karıĢırken, gerek beceriksiz valiler gerekse 

                                                        
28

 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-2012, Der yayınları, Ġstanbul, 

2013, s.181-184. 
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hudut bölgesinde yaĢayan konar göçerler, kontrolsüz ve 

tamamen keyfi davranıĢlarıyla Rusya ve Ġngiltere’nin iki 

devlet iliĢkilerine ve hassaten Osmanlı içiĢlerine müdahale 

etmelerine sebep olmuĢlardır. Bu iki devletin teklifiyle 

kurulan dörtlü hudut komisyonu tarafların uzlaĢmaz 

tutumları yüzünden bir sonuca ulaĢamamıĢtır. Osmanlı 

devletinin iyi niyetli gayretlerine rağmen hatta Ahmet Vefik 

Efendi baĢkanlığında sefaret heyeti ziyareti ve Ahmed Vefik 

Efendi’nin Tahran sefirliği süresindeki gayretleri, iki devlet 

iliĢkilerini normalleĢtiremediği gibi Ġran, Rusya’ya 

meyletmiĢtir. Bu geliĢme Ġngiltere’yi de Osmanlı devletine 

yaklaĢtırmıĢ ve Rus-Ġngiliz rekabeti, Ġran-Osmanlı 

mücadelesinde saha bulmuĢtur. Kırım harbi (1854-1856) 

öncesi oluĢan bu kutuplaĢma giderek tırmanmıĢtır. Hatta 

Ġran, Azerbaycan'a ordu göndermiĢ bu da bir anlamda 

Rusya’yı desteklemek anlamı taĢımıĢtır. 

Osmanlı devletinin Bağdat valisi kumandasındaki 

ordusunu takviye etmesi, Ġran’ın geri adım atmasına sebep 

olmuĢ ve Osmanlı hudutlarında herhangi bir düĢmanca 

harekete giriĢmeyeceğine dair teminat vermek zorunda 

kalmıĢtır.  Bu arada Ġran, Herat meselesi sebebiyle 

Ġngilizlerle, Osmanlı devleti de Kırım harbi sebebiyle Rusya 

ile mücadele etmiĢtir. Osmanlı devleti Kırım harbinden galip 

çıkarken, Ġran, Herat meselesinden mağlup olarak çıkmıĢtır. 

Osmanlı-Ġran iliĢkileri yeniden gergin bir safhaya girmiĢtir. 

Ġran’ın yapılmıĢ anlaĢmalara riayet etmemesi hatta ihlalleri, 

1847 Erzurum AnlaĢmasına rağmen kutsal yerlerdeki 

faaliyetleri ve sınır boylarındaki kabileler üzerindeki menfi 

etkisi Osmanlı devletini birtakım zecri tedbirler almaya 

zorlamıĢtır
29

.  Aldığı bu kararlarla Osmanlı Devleti, ġi ler 

                                                        
29

 Osmanlı hükümetinin aldığı bu tedbirlere göre: a) Şi ler için 

kutsal addedilen Kerbela, Necef vb. gibi yerleri ziyarete gelen 

İranlılar ile Osmanlı vatandaşları arasında meydana gelen 

anlaşmazlıkları Türk mahke meleri halledecekti, b) Osmanlı 

kanunlarına göre, arazi alım-satımı veya vakfedilmesi sadece 

Osmanlı tebaasına ait bir haktır. Bu hak İran tebaasına verilemez, 

c) İranlı ziyaretçilerin geliş-gidişleri diğerleri gibi olacak, 

yanlarında ticaret malı olmadığı zaman onlardan gümrük vergisi 

alınmayacak. d) Şehir içindeki büyük medreselerin etrafında Şi  

cenazelerinin gömülmesinde yer durumu göz önüne alınarak ücret 

alınacak. Eğer defin yeri belediyelerin gösterdiği yerler ise, o 

zaman Şi  cenazelerinden mezar ücreti alınmayacaktı. 
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için önemli bir yer olan Irak-ı Arap bölgesini tam bir disiplin 

ve otoritesi altına almıĢken, yine ġi ler için mukaddes 

addedilen bu yerlerde Ġranlıların rahatça hareket 

edemeyeceklerini düĢünen Ġran hükümeti bu kararlardan hiç 

memnun olmamıĢtır. Ġran hükümeti, Osmanlı hükümetinin 

bu kararlarını kabul ederse, memleket dahilindeki nüfuzunun 

sarsılacağını, bundan istifade eden Ġslâm topluluğunun 

birbirine gireceğini düĢünerek ġi lerin kendi devletlerine 

karĢı isyan etmelerinden endiĢe duymuĢtu. Fakat çok 

geçmeden Ġran hükümetinin endiĢelerinin yersiz olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Buna rağmen Ġran hükümeti meseleyi 

kurcalamaya devam ederek Osmanlı hükümetinden aldığı 

kararları değiĢtirmesini istemiĢtir. 

Bütün bunlar olurken Ġran’ın iç iĢlerinde de sıkıntılar 

devam etmiĢtir. Ġran Ģahı Nasireddin'in Ģehzadesi Abbas 

Mirza ile arası açılmıĢ hatta Ģehzadeyi öldürtmeye kalkıĢmıĢ 

ancak Ġngiliz elçisinin yardımıyla Ģehzade ölümden 

kurtarılmıĢtır. Bu arada Ġngiltere’nin yönlendirimesiyle 

Osmanlı devleti Abbas Mirza’yı Irak-ı Arap’da ikametini 

sağladığı gibi onun önce Bağdad’a gitmesi ve ardından 

Ġstanbul’a geçmesi Ġran-Osmanlı iliĢkilerini olumsuz yönde 

etkilemiĢtir. Bağdad valisi Midhat PaĢa’nın gayretleriyle 

Abbas Mirza’nın Ġran’a dönmesi sağlanarak Ġran’la 

iliĢkilerin düzelmesi mümkün olmuĢtur. 

Osmanlı  devleti ile iliĢkilerin düzeldiği 1870'de 

Ġran’da ortaya çıkan veba salgınında NasireddinĢah da 

hastalanmıĢtır. ġah iyileĢtikten sonra ġiiler için kutsal yerler 

olan Necef ve Kerbela’daki imamların kabirlerini ziyaret 

etmek istemiĢ Osmanlı devleti kendi hakimiyet sahasında 

olabilecek bazı sıkıntılara rağmen ġah’a bu izni vermiĢtir. 

ġah da Ġran sefiri aracılığıyla Osmanlı devletinin bu 

müsaadesinden ve anlayıĢından dolayı tarifsiz memnuniyet 

duyduğunu belirtmiĢtir. Daha sonra Bağdad’a ulaĢtığında da 

Sultan Abdülaziz’e bir telgraf göndererek kendisine 

gösterilen misafirlikten duyduğu memnuniyeti dile 

getirmiĢtir. ġahın 22 gün süren bu ziyaretleri sonrasında 

Bağdad valisi Midhat PaĢa’nın talebiyle Ġran’la Osmanlı 

devleti arasında zaman zaman ihtilaflara sebep olan 

meseleler hakkında görüĢme talebi Ģah tarafından kabul 

edilmiĢ ve yapılan müzakereler sonrasında taraflar arasında 
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Ocak 1871'de bir andlaĢma imzalanmıĢtır. 

“Böylece Ġran ġahı’nın Bağdat ve etrafındaki kutsal 

yerleri ziyareti ve bu ziyaret sonunda yapılan andlaĢma iki 

devlet arasındaki münasebetlerin dostane bir havaya 

girmesine yol açmıĢtır. Ġki Müslüman devlet arasındaki bu 

dostluk havası, iki sene sonra ġah’ın çıktığı Avrupa 

gezisinden dönerken Ġstanbul’a uğraması ile daha da 

güçlenmiĢtir. Nitekim, 4 Cemaziyelahir 1290 (1873) tarihli 

Ġstanbul’daki Basiret Gazetesi, iki Müslüman devlet 

arasındaki dostluğun geliĢtirilmesi ve iĢbirliğinin 

ehemmiyetine temas ederek Ģunları yazmıĢtır  "Hem hudut 

olmamız, keza  slâm cemaatından bulunmamız sebebiyle 

Devlet-i Aliyye ile  ran Devlet-i Fahimesi’nin daima ittifak 

ve ittihad üzere bulunmaları gereklidir. Çünkü hududların 

bitişik olması, menfaat birliğini, o da ittihad ve ittifakı 

gerektirmektedir, bu sebeplerin birincisidir..."
30

. ġah 

Nasireddin’in Ġstanbul'da bir hafta kadar kalması, Sultan 

Abdülaziz ve Sadrazam Mehmed RüĢdi PaĢa ile yaptığı 

görüĢmeler neticesinde, Türk-Ġran dostluğunun daha da 

geliĢmesini sağlamıĢtır.  

“Ne var ki, Osmanlı Devleti ile Ġran arasında, ġah 

Nasireddin'in Bağdad ve Ġstanbul'u ziyaret etmesi ile 

geliĢtirilen dostluk "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 

Rus-Türk Harbi öncesinde Rusların yaptığı propagandalar 

neticesinde meydana gelen olaylar yüzünden gergin bir 

havaya girmiĢtir. Rusların uzun zamandır kıĢkırttığı Ermeni 

taifesi ve bu arada Doğu Anadolu'daki Türk kabileleri 

arasında yaygın halde bulunan NakĢibendilik tarikatı ve bu 

tarikatın baĢında bulunan Ģeyhler, Osmanlı Devleti ile Ġran 

arasındaki dostane havayı bozduğu gibi, hasmane 

hareketlerin geliĢmesine sebep olmuĢtur.”
31

  

19.yüzyılda Osmanlı-Ġran çatıĢmasından biri de 

NakĢibendi tarikatı Ģeyhleri sebebiyle olacaktır
32

. Bilhassa 

Van ve civarında meskun bulunan Ģeyhlere hem Ġran hem 

Osmanlı devleti müsamaha göstermiĢ ve imkan 

sağlamıĢlardır. Bir süre sonra müridlerin sayısı ve itibarı 

artmıĢ olan bu tarikat, ġeyh Ubeydullah döneminde iki 

                                                        
30

 Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, s.89. 
31

 Mehmet Saray, aynı yer. 
32

 Abdulcebbar Kavak, “Kaçar Hanedanı Döneminde(1795-1925) 

İran‟da İrşad Faaliyeti Yürüten Nakşibendi Halidi Şeyhleri”, 

Şırnak Üniv.İlahiyat Fak.Dergisi, C.6, S.12, 2015, s.78. 
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devlet arasında sorun teĢkil etmiĢtir. Bilhassa vergi verme 

meselesi yüzünden çıkan hadiselerde Osmanlı devleti 

NakĢibendilerden yana bir tavır takınması Ġranla iliĢkileri 

gerginleĢtirdiği gibi bir süre sonra Ġngiltere ve Rusya’nın 

kıĢkırtmaları ve destekleri ile ġeyh Ubeydullah, Osmanlı 

devleti aleyhine faaliyetlere hatta bağımsız bir devlet 

kurmaya dahi kalkıĢmıĢtır. Osmanlı devletinin Ģeyhin 

üzerine kuvvet göndermesi üzerine Ġran’a sığınmak istemiĢ 

ancak Ġran Ģahı hem Ģeyhin daha önceki asi davranıĢlarından 

ve güvensizlik verdiğinden hem de Osmanlı devleti ile 

arasının bozulmasını istemediği için himaye etmemiĢtir. 

Fakat 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinin Osmanlı devletinin 

mağlubiyetiyle sonuçlanması ve Ġngilterenin duruma 

müdahalesi ile destek bulan ġeyh Ubeydullah’ın Ģiilere ve 

müslümanlara zulm ve katliam yapması üzerine Nasireddin-

Ģah, Ģeyh üzerine ordu göndermiĢtir. Ġngiltere Osmanlı ve 

Ġran toprakları üzerinde yeni bir devlet kurduramayacağını 

anlayınca Ģeyhe verdiği desteği çekmiĢtir.   

Bir süre daha problem yaratan ġeyh Ubeydullah 

yakalanarak Mekke'de ailesiyle birlikte oturmaya mecbur 

bırakılmıĢ ve böylece bu sorun çözümlenmiĢtir. Ancak bu 

geliĢmelerde Rusya ve Ġngilterenin, hem Ġran hem de 

Osmanlı toprakları üzerindeki emellerini de göstermiĢtir. 

Rusya, Ġran toprakları üzerinde kendisine bağlı bir Ermeni 

devleti kurmak isterken, Ġngiltere, Rus nüfuzunun güneye 

inmesi endiĢesiyle Ġngiltere, ġeyh Ubeydullah liderliğinde 

“Kürdistan” adı altında bir Ġslam devleti kurdurmak istediği 

ortaya çıkmıĢtır. 

II.Abdulhamid dönemi Osmanlı-Ġran iliĢkileri 

açısından da ilgi çekicidir. Osmanlı sultanının Ġslam birliği 

siyasetinden hoĢlanmayan ülkelerden biri Ġran olmuĢtur. 

Dini ve siyasi sebeplerle bu fikre Ģiddetle karĢı çıkan Ġran, 

bilhassa Ġslam birliği içinde Ġranlıların erimesinden endiĢe 

etmiĢtir.  Hatta Ġran Ģahı Nasireddin, Ġngiltere ve Rusya’nın 

kendisine verdiği destekten cesaret bularak Osmanlı 

hakimiyet sahasında ve bilhassa Necef ve Kerbela gibi 

yerleri ziyaret ettikten sonra buralarda Ahund denilen 

propagandistlerle Ģiiliği yaymaya çalıĢmıĢtır. Onun bu 

faaliyetleri 1870'lerde baĢlamıĢ 1880 ve 1890'lı yıllarda 

yoğunluk kazanmıĢtır. 

Ġran’ın dini ve siyasi olarak bu yayılmacı politikasının 

karĢısında Osmanlı Sultanı II.Abdülhamid’in Ġslam Birliği 
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siyasetini, dönemin önemli Ġslam fikir adamlarından olarak 

kabul edilen Cemaleddin Afgani de desteklemiĢtir
33

. 

Afgani’nin bir yandan yazdığı yazılarla fikirlerini 

benimsetmeye çalıĢması aynı zamanda da Ġran’ın 

propaganda bölgesi haline getirdiği Bağdad'a yerleĢerek 

fikirlerini yayması ve bu fikre karĢı duran Ġran Ģahı 

Nasireddin'in devrilmesini istemesi doğal olarak ġah’ı 

rahatsız etmiĢtir. 

Ancak Cemaleddin Afgani meselesi Ġran ile Osmanlı 

devleti arasında bir süre sonra krize dönüĢmüĢtür. Bir süre 

Ġngiltere’de ikamet eden Afgani, ġah’ın Ġngiltere nezdindeki 

giriĢimleri ile sıkıntıya girince Sultan II.Abdülhamid onu 

Ġstanbul’a davet etmiĢ ve her türlü huzurunu sağlamıĢtır. 

ġah’ın, Osmanlı devleti nezdinde Afgani’nin hapsini 

istemesi, kabul edilmemiĢtir. Bu sırada Afgani’nin 

hastalanmasını Ġran ġah’ının yaptıklarına bağlayan 

müridlerinden biri 19 Aralık 1895'te Ġran Ģahına suikast 

düzenlemiĢ ve Ģah öldürülmüĢtür. Bir müddet sonra da 9 

Ocak 1897'de Cemaleddin Afgani Ġstanbul’da ölmüĢtür. 

Afgani meselesi bu Ģekilde elim bir Ģekilde son 

bulmuĢken, bu defa Osmanlı devletinin Rusya ile yaptığı 

savaĢta mağlup olduğu tarihlerde Ġran bunu bir fırsat olarak 

değerlendirmiĢ ve Bağdad vilayeti dahilinde Osmanlı 

devletinin yeterli ödenek gönderemediği yerlerde camiler 

inĢa ettirmiĢ veya yıkık olanları tamir ettirerek halkın 

teveccüh ve sempatisini kazanmıĢtır. 

Ġran’ın bu politika ve uygulamalarına karĢı Osmanlı 

devleti de Ahmet Cevdet PaĢanın tavsiyeleri doğrultusunda 

büyük emek vererek ve ciddi miktarda maddi masrafı 

karĢılayarak, ġiiler gibi Sünniler tarafından da büyük saygı 

gösterilen ve Kubbe-i Ehl-i Beyt denilen mezarların 

tamirleri, altından ve gümüĢten yapılmıĢ hediyelerle 

süslenmesi, bölge halkının bilgisinin artırılması, uygun 

kiĢilerin dini ilim tahsil etmelerinin sağlanması, Ģii müctehid 

ve alimlerle yakından ilgilenilmesi, okulların açılması ve 

sayılarının/niteliklerinin artırılması, gezici öğretmenlerin 

                                                        
33

 Cemaleddin Afgani, Ġslam birliğini, Rusya-Ġngiltere-Fransa gibi 

Avrupalı devletlerin pekçok islam ülkesini iĢgal ettiğini ve Ġran ve 

Afganistanı da iĢgal etmesinden endiĢe duyduğu için Ġslam birliği 

için Osmanlı liderliğinde birleĢmeyi savunmuĢtur. 
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gönderilmesi, bölgenin ekonomik durumunun iyileĢtirilmesi 

gibi faaliyetler yürütülmüĢ ve müspet sonuçlar alınmıĢtır
34

. 

Ancak II.Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra 

Ġran-Osmanlı arasında hassas durumda olan bu bölgelerdeki 

politikalar akamete uğramıĢ ve o zamana kadar yapılanlar da 

heba olmuĢtur. “Ġran'ın ġi  propagandistleri olan "Ahund"lar 

Osmanlı devletinin bölge üzerindeki politikalarını takip 

etmemesinden istifade ederek yeniden faaliyete 

geçmiĢlerdir. Kalabalık bir ġi  topluluğunun yaĢadığı 

Bağdad vilayetindeki bu yeni geliĢmeler halkın yeniden 

Ġran'a meyletmesine ve bu önemli hadisenin günümüze kadar 

sürmesine sebep olmuĢtur”
35

. 

Nasıreddin-Ģah’ın öldürülmesinden sonra tahta çıkan 

oğlu Muzaffereddin (1896-1906) ölçüsüz hayatı, bozuk 

sıhhati ve gösteriĢli ve masraflı hayatıyla Ġran için hayal 

kırıklığı olmuĢtur. Üstelik Rusya’dan defaatle borç alması da 

Ġran politikalarını bambaĢka bir evreye çevirmiĢtir. ġahın 

istibdat idaresine rağmen aydınlar ve ulema arasında 

baĢlayan meĢruti idare talebi bütün tedbirlere rağmen 

baĢarıya ulaĢmıĢtır (1906)
36

.  

Aynı yıl ġah’ın ölmesi üzerine tahta geçen oğlu 

Muhammed Ali parlamentoyu kapatıp istibdat idaresini 

egemen kılmak istemiĢse de ülke hızla anarĢiye 

sürüklenmiĢtir. Öte yandan Rusya ve Ġngiltere, neredeyse bir 

asır süren Ġran üzerindeki nüfuz mücadelelerine bir 

anlaĢmayla son vermiĢlerdir ki, bu durum Ġran’ın içinde 

bulunduğu durumun vehametini de ortaya koymuĢtur. 

Bu arada Osmanlı devletinde de bir dizi buhranlar 

yaĢanmaktaydı. MeĢrutiyetin yeniden ilanı (1908), ayrılıkçı 

hareketler, Ġttihad Terakki fırkasının yönetimde etkin olmaya 

baĢlaması, bir dizi savaĢlar silsilesi Osmanlı devletini 

tarihinin en zor mücadelesinin içine çekmiĢtir. Bütün bunlar 

olurken, Ġttihad Terakki ve özellikle Enver PaĢa Türk birliği 

kurmak düĢüncesiyle Ġran’da, Azerbaycan’da ve 

Türkistan’da yaĢayan Türklerle ilgilenmeye baĢlamıĢlardır. 

                                                        
34

 "Mezheb-i Şi 'ye mensub bazı memleket sekenesinin tashih-i 

itikadlarma dair Sadrazam Kamil Paşa'nın arz tezkiresi", BOA, 

İrade, Dahiliye, Nr. 96880, BOA, İrade, Dahiliye, Nr. 1318. 
35

 Mehmet Saray, a.g.e., s. 101. 
36

 Selda Kılıç, “Ġran’da Ġlk Anayasal Hareket “1906 MeĢrutiyeti”, 

Tarih AraĢtırmaları Dergisi, Cilt:20, Sayı:32 (2002), Ankara, s. 

143-161. 
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I.Dünya savaĢı sırasında Enver PaĢa Ġran ve Kafkas cephesi 

komutanlığını deruhte etmiĢtir. 

1917 BolĢevik ihtilali I.Dünya savaĢının seyrini 

değiĢtirmiĢ Rusya savaĢtan çekilince doğu cephesinde yeni 

geliĢmeler olmuĢtur. rusya ermenileri desteklemekten 

vazgeçmiĢtir. Ki bu doğudaki Türk ordusunun 

Azerbaycan’daki Türklerle temasa geçmesi, Enver PaĢa’nın 

tahayyül ettiği planları için umut olmuĢsa da bu aynı 

zamanda Ġran’la yeni ihtilafın doğmasına neden olmuĢtur. 

Nuri PaĢa kumandasındaki Türk kuvvetleri 1918 Ocak 

ayında baĢlattıkları Azerbaycan’ı kurtarma harekatında 

Gence’ye kadar ilerlemiĢtir
37

.  

Rusya savaĢtan çekildikten sonra Irak cephesinde 

bulunan 6.orduya bağlı 4.kolordu birlikleri kuzeye doğru 

ilerleyerek Tebriz”i iĢgal etmiĢtir. Daha sonra Hoy üzerine 

ve oradan da Karabağ’a yürümüĢler ve kuzey Azerbaycan ile 

güney Azerbaycan’ı birleĢtirmiĢlerdir. Ancak 30 Ekim 1918 

tarihli Mondros müratekesinin imzalanması ve bu 

mütarekenin 11. maddesi gereği Ġran’ın kuzey batısında 

bulunan Türk kuvvetlerinin de savaĢtan önceki sınır gerisine 

çekilmesi Ģartı sebebiyle Türk ordusu çekilmiĢtir. Ġran ve 

Azerbaycan Ġngiltere kontrolüne girerken Anadolu’daki 

Türk varlığı 20.yüzyılın ilk çeyreğinde Ġstiklal mücadelesine 

girmek zorunda kalmıĢtır. Bu mücadelenin sonunda kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Ġran iliĢkileri ayrıca ele 

alınmalıdır. 

  

                                                        
37  18.yüzyılın sonları 19.yüzyılın başlarında büyük küçük 
Azerbaycan hanlıklarını kolayca işgal eden Ruslar Gence 
önlerinde şiddetli bir mukavemetle karşılaşmışlardı. Gence 
hanı Cevat Bey, şehri uzun süre kahramanca korumuş fakat 
şehit düşmüştü. O yüzden Gence merkez seçilmiştir. Nuri Paşa 
kumandasında Osmanlı ordusu Bakü’ye girerek Azerbaycan 
kurtulmuştur. İran, Türkistan ve Afganistan müslümanlarının 
da kurtulması amaçlanmıştı.  
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İran Coğrafyasında İlhanlı İdaresinde 

Türkler ve Moğollar Arasında Nasturilik 

 

                         Yonca Anzerlioğlu 

 

Özet 

Ġran coğrafyası tarihin farklı zamanlarında Türk 

boyları için Anadolu’ya bir geçiĢ güzergahı olmanın 

ötesinde Türkler için tıpkı Anadolu gibi bir yurt olmuĢtur. 

Ġran’da hüküm sürmüĢ Safevi, AfĢar ve Kaçar 

Hanedanlarının idaresinden bahsedilir ancak onların da tıpkı 

Osmanlı gibi birer Türk hanedanları olduklarından ve yine 

farklı Türk boylarının Ġran coğrafyasındaki varlığından 

açıkça bahsedilmez. Bu çalıĢmada Ġran’ın anılan tarihi süreç 

içerisinde Türkler için bir yurda dönüĢürken Ġlhanlı 

hakimiyeti döneminde   bir Hıristiyan mezhebi olan 

Nasturiliğin durumu,Türk ve Moğolların Nasturiliği kabulü, 

Ġran, Anadolu ve Irak’taki Nasturilere uzun bir dönem bir 

Uygur Türk’ünün nasıl patriklik yaptığı ele alınıp 

incelenecektir. 

Anahtar kelimeler:  Ġran, Azerbaycan, Türk Yurdu, 

Ġlhanlılar,Nasturilik. 

 

Giriş 

 Ġran, Türk tarihi ve coğrafyası açısından önemli yere 

sahiptir. Bu coğrafya Asya’nın içlerinden harekete geçerek 

batıya doğru ilerleyen Türk boylarının geçiĢ güzergahı 

olarak bilinir. Ancak bu coğrafyanın geçiĢ güzergahı olduğu 

kadar dünya üzerindeki Türk yurtlarından da birisi olduğu 

sıklıkla dile getirilen bir durum değildir. Yine, günümüz 

literatüründe Ġran Azerbaycan’ı veya güney Azerbaycan diye 

isimlendirilen  yerde Türk nüfusunun yaĢadığı belirtilir, 

Ģehirlerin isimleri ve Azeri olarak adlandırılan Türk 

nüfusunun genel nüfus içindeki oranı dile getirilir.   

                                                        

 Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih 

ABD Öğretim Üyesi. 
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 Tarihte Ġran ve Osmanlı devletlerinin rekabetinden 

de sıklıkla bahsedilir. ġah Ġsmail ismi Osmanlı Tarihinde 

Yavuz Sultan Selim tarafından yenilgiye uğratılmıĢ bir Ġran 

hükümdarıdır. Batı literatürünün Orta doğu olarak 

adlandırdığı coğrafyanın iki köklü ve güçlü devletinin dini 

kimlikleri konuĢulurken de Osmanlı’nın Sünni kimliği öne 

çıkarılırken Ġran Safevi Devletinin ġii kimliğinin altı çizilir. 

Ancak, genel bir çerçevede iki güçlü devlet arasındaki 

rekabet dile getirilirken gözlerden uzak tutulmaya çalıĢılan 

bir gerçek vardır. Yavuz Sultan Selim’in ve onun atalarının 

Türk olduğu gerçeği kadar Ġran coğrafyasında o dönem var 

olan Safevi Devletinin Türk olduğu açıklıkla yazılmaz. 

Tarihin sayfaları çevrilir ve Safevilerden sonra Nadir ġah ve 

AfĢar hükümdarlığından bahsedilir. Daha sonra 1925 yılına 

kadar Ġran’da Kaçar hanedanının hüküm sürdüğü belirtilir. 

Safevi devletinin ardılı AfĢarların ve Kaçarların Türk kimliği 

açıkça yazılmaz. 

 Ġran coğrafyası ve Türklük denildiğinde de akla güney 

Azerbaycan gelir. Ancak kimse KaĢkay, Kaçar, Bayat, 

Halaç, Sungur, ġahseven, Kızılayak, Yamut Türkmen, 

Kocabeyli, Kurtbeyli, Muganlı, Sapanlı, Tahtakapılı, 

BaĢoğuz, Uğurlu, Karadolaklı, Kızılkeçili boylarının 

Türklüğü temsil ettiğinin farkında bile değildir. Safeviler, 

AfĢarlar, Kaçarlar Osmanlı Devleti ve  1924 

düĢünüldüğünde genç Türkiye Cumhuriyetinin çağdaĢı Ġran 

coğrafyasının Türk kimliğidir.Diğer taraftan, Yavuz Sultan 

Selim dönemi ile Ġran’a odaklanmak dıĢında daha önce Ġran 

tarihinin seyrine etki edenlerin kimler olduğunu da sormak 

gerekmez mi?Anadolu, Asya’nın içlerinden Ġran’dan 

geçerek gelen Türklere yurt olurken Ġran  sadece geçilen bir 

yer miydi? Yoksa orayı da yurt tutan Türkler var mıydı? Var 

ise kimlerdi? 

 Tarihin sayfalarını geriye doğru çevirerek Ġran’a 

bakıldığında Safevi devletinden önce burada Timur 

hakimiyetini, Hülagü’den baĢlayarak yoğun Türk nüfuzu ile 

Ġlhanlıları, onlardan önce Karakoyunluları, HarzemĢahları, 

Büyük Selçuklu Devletini, Gaznelileri görmemek mümkün 

değildir.Birbiri ardına gelen Türk devletlerinin Ġran 

coğrafyasındaki varlığı, Anadolu’nun Türklüğü yanında 

Ġran’ın da Türklüğünün göz ardı edilmemesi  gereken bir 

tarihi gerçeklik olduğunu açıkça dile getirmek zorunluğu 
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doğurur. Bu çalıĢmada Ġran’da tarihi süreçte yukarıda anılan  

Türk hakimiyetinin bir ara dönemi olan Ġlhanlı Ġdaresinin 

detay görünebilecek bir boyutu ele alınacak ve bu boyutun 

Ġran’daki ġii yada Sünni kimliği dıĢında Hıristiyan kimliği 

içinde yaĢamıĢ ve üst düzey idareci ve özellikle din adamlığı 

görevini yürütmüĢ Türklerden bahsedilecektir. 

 

İran’da İlhanlı İdaresi ve Nasturi Türkler ve Moğollar 

 1253 yılının büyük hanı Mengü Han kardeĢi Hülagü 

Hanı Ġran, Irak, Suriye,Kafkasya ve Anadolu topraklarını ele 

geçirmekle görevlendirmiĢtir. Merkezi Tebriz olmak üzere 

kısa sürede etkin bir yapılanma ile varlığını ortaya koyan ve 

tarihte Ġlhanlı olarak anılan Türk Moğol idaresi Ġran tarihinin 

önemli bir boyutunu oluĢturmuĢtur.  

            Bağdat’ı ele geçirerek Abbasi Hilafetine son veren, 

Irak, Suriye ve Azerbaycan topraklarını ele geçiren 1243 

Kösedağ SavaĢı ile Anadolu’da Selçuklu Devleti üzerinde de 

kontrolü sağlayan Hülagüden sonra tahta Abaka’nın geçtiği 

Ġlhanlı idaresi Teküder, Argun, Geyhatu, Bardu, Gazan, 

Olcaytu, Ebu Sait Bahadır Han ile 14.yy. ortalarına kadar 

devam etmiĢ zayıflayan Ġlhanlı idaresinin ardından 

Eretnalılar, Celayirliler, Karakoyunlular, Horasan 

Serberadileri gibi hanedanlar tarih sahnesine çıkmıĢtır.38 

 Ġlhanlı döneminde geçmiĢ yüzyıllarda baĢlayan 

Anadolu’ya doğru  Türk göçleri devam etmiĢ ve yukarıda 

anılan bölgeler zaman içinde TürkleĢmiĢtir. Nüfusun 

TürkleĢmesi gerçekleĢirken Ġlhanlı Ġdaresi sürecinde inanç 

faktörünün durumu da oldukça dikkat çekici bir portreye 

sahip olmuĢtur. Bağdat’ta Abbasi Halifeliğini ve Eyyubi 

Devletini yenmeyi baĢaran Ġlhanlılar, Mısır’daki Müslüman 

Memluk devletini yenmeyi baĢaramamıĢtır. Bu dönemde 

Hülagü Hanın yönetimi altındaki Anadolu, Suriye, Irak ve 

Ġran toprakları bir yandan TürkleĢirken Hıristiyanlık tarihi 

açısından da önemli bir geliĢme yaĢanmıĢ ve Hıristiyanlık 

özellikle Nasturi kilisesi aracılığı ile Ġç Asya’ya Ġran 

toprakları üzerinden yayılmaya baĢlamıĢtır. Aslında anılan 

bölgelerde Sasani idaresinden itibaren var olan Hıristiyanlık 

                                                        
38

 İlhanlılar, www.islamansiklopedisi.info., c.22, ss.102-104, 

erişim tarihi, 17.10.2016. 
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için en rahat ve hatta huzurlu dönem Türk-Moğol idaresi 

dönemi olmuĢtur denilebilir39.  

 Bu süreçte Ön Asya topraklarının Türk-Moğol 

idaresi altına alınmasında önemli katkısı bulunan  Cormagon 

Noyan Müslümanlara karĢı giriĢilen mücadelelerinde 

Hıristiyanları himaye ederken Tebriz’de ve Nahçıvan’da 

kiliseler inĢa edilmiĢtir. ġamanist Cormagon Noyan’dan 

sonra göreve gelen Baycu Noyan diplomatik bir misyonla 

Avrupa ile temas kurulmasında Papa ile görüĢen ancak 

Frenklerin Anadolu ve Halep topraklarına ayak basmalarının  

kabul edilemeyecek bir durum olduğunu dile getiren kiĢi 

olmuĢtur. Baycu Noyan’ın ardından gelen halefi 

durumundaki Ġlçigidey Noyan ise Nayman boyundan bir 

Nasturidir. Adı geçen bu Ġlhanlı idarecileri dıĢında tarihin 

sayfaları arasında yer alan  önemli isimlerden birisi de 

Musul Valisi Mesud’un yardımcısı YaĢmut’tur. YaĢmut, bir 

Uygur Türk’üdür ve daha önce Nasturi papazlığı 

yapmıĢtır.40  

 Yukarıda verilen örnekler kadar Han ailesinin 

mensuplarının durumu da ilgi çekicidir. BaĢta Hülagü Han 

olmak üzere Abaka Han ve Argun Han Budist olarak 

bilinmektedir. Özellikle yerleĢik hayata geçiĢle birlikte 

Hülagü Han döneminde (1256-1265)Urmiye ve Hoy’da 

Budist mabetleri inĢa edilmiĢ, Argun Han döneminde Budist 

mabetlerinde kendi resimlerini görmek mümkün olmuĢtur.  

 Budizm yanında Hıristiyanlığa olan ilgi bağlamında 

yine özellikle batı Ġran’da , Merage ve Urmiye bölgesinde 

Hıristiyanlığın Doğu kilisesinin bir kolu olan Nasturi 

kiliselerinin inĢa edildiği bilinmektedir 41 . Hülagü Hanın 

Budist olmasına karĢın eĢi Kerayit Dokuz Hatun, Nasturi 

Hıristiyanlığını benimsemiĢ ve bir çok Nasturi kilisesinin 

inĢa ve koruyuculuğunu yapmıĢtır42.  Hülagü Han, Bağdat’ı 

ele geçirdikten sonra Nasturi Katolikosuna bir kilise tahsis 

etmiĢ Hıristiyanların çan çalma yasağı kaldırılmıĢ ve yine 

                                                        
39

 A.H. Layard, Nineveh and Its Remains, ed. H.W.F. Saggs, 

London, 1970; Yonca Anzerlioğlu, NAsturiler, Ankara, 2000. 
40

 Berhold Spuler, İran Moğolları, (Siyaset, İdare ve Kültür, 

İlhanlılar Devri 1220-1350) çev. Cemal Köprülü, ss.232-236. 
41

 Ibid., s.105. 
42

 Rene Grousset, The Empire Of Steppes, New Jersey, 1970, s. 

373 
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onun eĢinin isteği ile Kiliselerde çocukları için dualar 

edilmiĢtir. Hülagü Han öldüğünde de eĢi Dokuz Hatunun 

isteği ile yine kiliselerde ayin düzenlendiği bilinmektedir. 

Hülagü Handan sonra tahta çıkan ve Bizans imparatoru 

Mihael’in kızı ile evlenen Abaka Han döneminde de 

Hıristiyanlar himaye edilmeye devam edilmiĢtir. 43  Tür-

Moğol hakimiyeti boyunca var olan Hıristiyanların himaye 

edilmesi konusu aslında bütün Türk devletlerinin farklı 

inançlara ve dinlere karĢı yürütmüĢ olduğu temel siyaseti ile 

ilgilidir. Bu bağlamda sadece Hıristiyanlar değil Museviler, 

Budistler, Maniheistler ve diğer tüm farklı inançlar Türk 

Devletlerinde var olan hoĢ görü ortamında varlıklarını 

sürdürebilmiĢlerdir.  

 

İlhanlı İdaresi Altında Nasturi Kilisesinde İki Uygur 

Keşiş  

 Abaka Han döneminde genel anlamda 

Hıristiyanların himaye görmesi ve ibadet serbestliğine sahip 

olması yanında Nasturi Kilise tarihi açısından da önemli bir 

durum ortaya çıkmıĢtır. Bu durum Asya’nın doğusundan, 

Ġran coğrafyasına ve Ġlhanlı hükümdarlığına gelen iki Uygur  

keĢiĢin hikayesi ile baĢlamıĢtır. 

             Hanbalık’ta yaĢamakta  olan  Rabban Sauma ve 

Horasan’a bağlı KavĢang’da yaĢayan Marcus, Kubilay 

Han’ın izniyle Hac ziyareti için Kudüs’e doğru yola  

çıkmıĢlar ve Merage Ģehrine geldiklerinde Nasturi Partiği 

Mar Denha’yı ziyaret etmiĢlerdir. Patrikle görüĢtükten sonra 

Hac yolcuğuna devam eden  Ġki keĢiĢ Bağdat’a ve Erbil’e 

ulaĢmıĢ ve bölgedeki manastırları ziyaret etmiĢtir. Ancak, iki 

keĢiĢ Kudüs’e ulaĢmayı baĢaramamıĢ ve Musul 

yakınlarındaki Tar’il’deki Mar Michael manastırında iki yıl 

kalmıĢlardır.  Bu arada, Marcus, Nasturi patriği tarafından 

Çin’in kuzey bölgesindeki iki yerleĢim yerine, Kathay ve 

Wang’a metropolit olarak atanmıĢ ve yine patrik tarafından 

kendisine Mar Yahballaha adı verilmiĢtir.44 Rabban Sauma 

ve Mar Yahballaha daha sonra dönüĢ yoluna çıktıklarında 

                                                        
43

 Zeki Velidi Togan, Umumi TÜrk Tarihine Giriş, İstanbul,1970, 

s.241 
44

 Sir A. Wallis Budge, The Monks of Kubilai Han Emperor of 

China, London, 1928, s. 57; Spuler, op.cit., s. 259. 
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Patrik Mar Denha’nın ölüm haberini alarak geri dönmek 

zorunda kalmıĢlardır.Nasturi kilisesinin yeni patriğinin 

seçimi Bağdat yakınlarında toplanan kilise konsilinde 

gerçekleĢmiĢtir. Konsil, Marcus’u patrik seçmiĢtir. 

Seçimden sonra Mar Yahballaha III ünvanı ile AbakaHan’a 

giden Marcus memnuniyetle karĢılanmıĢ ve patriklik 

mührünü Hanın elinden almıĢtır. Daha sonra Seleucia 

yakınlarında Mar Koka Katedralinde Kudüs Metropolidi 

Mar Abraham, Semerkant Metropolidi Mar James ve Çin’in 

Tangut bölgesi metropolidi Mar Jesusabran’ın katıldığı 

törenle takdis edilmiĢ ve  1281- 1317 yılları arasında otuzaltı 

yıl boyunca  Nasturi kilisesi patrikliği yapmıĢtır.  

            R. Grousset’ye göre Markus’un patrik seçilmesi 

Nasturi ileri gelenlerinin Ġlhanlı idaresi katında daha fazla 

tasdik görecek bir kiĢi olarak düĢünmelerinden ileri 

gelmiĢtir. 45  Ancak burada önemli olan meselenin siyasi 

boyutu kadar bir Uygur Türkünün yine Anadolu Irak ve Ġran 

topraklarında yaĢayan binlerce Türk ve Moğol mensubu 

bulunan Nasturi kilisesine patriklik yapmıĢ olmasıdır. 

 Mar Yahballaha’nın patrik olmasından sonra Abaka 

Han hayatını kaybetmiĢtir. Yerine Ġlhanlı tahtına Teküder 

geçmiĢtir. Kendisi bir süre sonra Müslüman olup Ahmet 

adını alarak Sultan ünvanını taĢımaya baĢlayan Teküder’in 

annesi Kutuy Hatunun da Nasturi olabileceğine ve 

çocukluğunda Teküder’in vaftiz edildiğine dair de bilgiler 

bulunmaktadır. Onun dönemi ile ilgili Abu’l Farac tarihinde 

Hıristiyanların durumu ile ilgili olarak oldukça olumlu 

ifadeler bulunmaktadır. Abu’l Farac, Teküder’i merhametli 

bir han olarak tanımlayarak bütün kiliselerin, papazların ve 

rahiplerin ülkenin her yerinde vergiden muaf tutulduklarını 

belirtmiĢtir.46 

 Abu’l Farac’ın bu olumlu betimlemelerinin yerini 

Teküder’in Müslüman olması sonrasında Müslüman 

Memlük Devleti ile barıĢ ve hatta ittifak yapması ile  Ġlhanlı 

idaresi içerisinde olumsuz bir durumun ortaya çıkması 

almıĢtır denilebilir. Ġdari kadrolardaki Budist ve Nasturi 

inancına sahip Türk ve Moğollar Teküder’in takip ettiği bu 

                                                        
45

 Grousset, op.cit., s.369. 
46

 Gregory Abu‟l Farac, (Bar Hebraus), Abu‟l Farac Tarihi, çev. 

Ömer Doğrul, TTK, Ankara, s. 1987, 610. 
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siyaseti protesto ederek Horasan Valisi olan Abaka’nın oğlu 

Argun’u desteklemeye baĢlamıĢlardır. Teküder yaĢanan bu 

durumdan Nasturi Patriğini sorumlu tutmuĢ ve patrik hapse 

atılmıĢtır. Mar Yahballaha hapisten Kutuy Hatun’un devreye 

girmesi ile çıkabilmiĢtir.  Daha sonra ise sarayda bir suikasta 

kurban giden Ahmet Teküder’in yerine Argun Han tahta 

çıkmıĢtır.47 

 Argun Hanın tahta geçmesi sonrasında eski düzen 

yeniden tesis edilirken bu defa Memluklere karĢı yardım 

istemek amacıyla Rabban Sauma, Argun Hanın elçisi olarak 

Papa Honorious’a gönderilmiĢtir.  Rabban Sauma, Roma’ya 

ulaĢtığında Papa Honorious ölmüĢtür. Roma Kardinaller 

Meclisi tarafından kabul edilen Rabban Sauma, Türk-Moğol 

imparatorluğunda Hıristiyanların genel anlamdaki durumunu 

izah ve Argun Hanın çocuklarının vaftiz edildiğini 

anlattıktan sonra Hanın Kudüs ve Suriye’yi ele geçirmek 

için yardım beklediğini bildirmiĢtir.Rabban Sauma, 

Roma’da yardım aramaya çalıĢırken Ġlhanlı hükümdarı 

Argun Han 7 Mart 1291 tarihinde hayatını kaybetmiĢtir. 

Onun ölümünden sonra ise Argun Hanın kardeĢi Geyhatu ile 

Hülagü Hanın bir diğer torunu Baydu arasında bir taht 

kavgası ortaya çıkmıĢtır. Bu taht kavgasının kazananı ise bu 

iki isim de olmamıĢtır. Horasan Valisi Argun Hanın oğlu 

Gazan Han tahta oturan kiĢi olmuĢtur. Ġlhanlı hanlığının 

tarihi seyri Gazan Hanın tahta oturması ile daha farklı bir 

seyir takip etmeye baĢlamıĢtır. 

 Gazan Hanın en yakın adamı olan Nevruz yaĢanan 

bu taht kavgasının Gazan Han lehine sonuçlanmasında etkisi 

olan bir isimdir ve Müslüman bir Moğol’dur. Onun da etkisi 

ile Ġlhanlı idaresi altındaki yerlerde Budist ve Hıristiyan 

tapınakları yıkılmıĢ ve Ġlhanlı devleti tam anlamıyla bir 

Müslüman devlet haline gelmiĢtir. Nasturi Patrikliğinin 

önemli bir merkezi konumunda olan Merage’deki Mar ġalita 

mabedi yağmalanmıĢ ve Hıristiyan ve Yahudiler bu 

durumdan olumsuz anlamda etkilenmiĢlerdir. Nasturilerin 

çoğu  Erbil’e kaçmıĢlardır. Tüm bu olanların sonucunda ise 

Gazan Hanın en yakın adamı Nevruz idam edilmiĢtir. Patrik 

                                                        
47

 Grousset, op.cit., s. 373-377; Hasan Fehmi Turgal, “Mülga 

Şer‟iye Mahkemeleri Sicilleri Üzerinde İncelemeler”, 20-25 Eylül 

1937, II.TÜrk Tarih Kongresi Tebliğleri, İstanbul, 1937, s.952. 
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Mar Yahballaha III ise eskisi gibi olmasa da belli bir 

saygınlığa sahip olmaya devam etmiĢtir.  

 Gazan Hanın 17 Mayıs 1304 tarihinde ölümünden 

sonra da tahta çıkan Olcaytu’nun annesi de bir Nasturi olan  

Uruk Hatundur. Kerayit Dokuz Hatunun yeğenidir. Olcaytu 

küçükken vaftiz ettirilmiĢse de daha sonra Müslüman 

olmuĢtur. Olcaytu zamanında Tebriz’de bulunan Nasturi 

kilisesi camiye çevrilmeye çalıĢılırken Olcaytu’nun Nasturi 

dayısının müdahalesi ile kiliseye dokunulmamıĢtır. Bunun 

dıĢında Patrik Mar Yahballaha III’e Bağdat’ta bir iki köy ile 

belirli bir miktar maaĢ tahsis edildiği bilinmektedir. 

Olcaytu’dan sonra ise Bahadır Han döneminde 13 Kasın 

1317’de Uygur Patrik Marcus yada Mar Yahballaha III 

hayatını kaybetmiĢtir.  Bundan sonraki dönemde ise Ġran’da 

saltanat adayları güç kavgasına düĢecek ve Ġlhanlı idaresi 

giderek güç kaybına uğrayacaktır. 48 

  Barthold’un ifadesine göre XI. Yy. dan itibaren 

Ġran’ın en batı köĢesi hariç Hıristiyanlık güç kaybetmiĢtir. 

Ancak Ġran coğrafyasında en batıya sıkıĢan Nasturilik bu 

bölgenin dıĢında doğuya kayacak ve Semerkant XII.yy. Çin 

belgelerinde Hıristiyan dinin hüküm sürdüğü yer olarak 

anılmaya devam edecektir. Ayrıca, Yedi-Su Semireçye 

bölgesinde Çu ırmağı kıyılarında Nasturiliğin VIII.yy.’dan 

XIV yy’a kadar varlığını sürdürdüğü de bilinen bir gerçektir. 

1886 yılında Çu kıyısında bulunan yedi yüz civarındaki 

Nasturi mezar taĢı bu Hıristiyanlık mezhebinin Türkler 

arasında ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. Bu 

mezar taĢlarında on iki hayvanlı Türk takvimine rastlanması 

kadar Buran ve Kök-Yar Ģehirlerindeki mezar taĢlarında yer 

alan Türkçe isimler oldukça ilginçtir: Ayn anku, Aytağ, AnıĢ 

xata, Girkan, Ġlbilge-Kutıç, Kutlug, Paçak, Paçak-Tigin, TaĢ-

Terim, Uruğ, Tura-Buka, PaĢa-Sagun.49 Yine Semerkant’a 

yakın ġavdar yakınlarındaki bir Hıristiyan yerleĢim birim 

olan Vazkerd-Vizd yada Vazd köyüne Irak’tan gelen bir çok 

Nasturi bulunmaktadır. Barthold bu köyün de bir Nasturi 

köyü olduğunu açıkça belirtmektedir.50  

                                                        
48

 Grousset, op.cit., s. 383; Spuler, op.cit., s. 245 
49

 Cumagulov, Ç., “Nestorianskie Pamyatniki Kirgizii XII-XIV”, 

Epikrafika Kirgizii, Frunze, 1987, s. 40 
50

 Barthold, op.cit., s. 121 
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 Ġran coğrafyasının doğusundaki Nasturi kilisesinin 

en son ulaĢtığı saha Çin’dir ve yukarıda belirtildiği gibi tüm 

Ġç Asya’da Türkler arasında kabul görmüĢ bir Hıristiyanlık 

mezhebi haline gelmiĢtir 51 .Yakın Zamanlarda Türk 

Tarihinde Nasturiliğin ĠzleriĠç Asya ve Ġran merkezli 

Türklerin tanıĢtığı Nasturilik 19  yy baĢlarından itibaren 

Osmanlı Devleti tarihinde de önemli bir yere sahip olmuĢtur. 

Ancak, bu defa Van, Hakkari ve Urmiye arasında faaliyet 

gösteren baĢta Ġngiliz misyonerleri olmak üzere Amerikan, 

Fransız, Alman ve Rus misyonerlerinin etkilemeye ve 

sonuçta kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıĢtıkları 

bir Hıristiyan topluluk olarak karĢımıza çıkacaktır. Eğitim 

odaklı Ġngiliz ve Amerikan misyonerlik faaliyetlerinin 

sonucunda Nasturilerin ve yine Süryani ve Keldanilerin çoğu 

zaman içinde kendilerini Asurların torunları olarak 

öğrenecektir. Ġlerleyen yıllarda I.Dünya savaĢı sırasında Rus 

Ordusu Doğu Anadolu’da ilerlerken Nasturiler Rus 

vaatlerine kanarak ayaklanma çıkaracaklardır. Bu ayaklanma 

sahası yukarıda belirtildiği gibi Hakkari Van, Urmiye, Hoy 

ve Salmas olacaktır.  

 1915 Rus ihtilalini takiben Nasturiler Osmanlı 

Devletine karĢı Ġngilizlerle birlikte hareket edeceklerdir. 

I.Dünya savaĢı sonrası Anadolu’da Türk Milli 

Mücadelesinin baĢlaması ve baĢarıya ulaĢması sonrasında 

ise 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan BarıĢ 

AntlaĢması ile Musul’un geleceği  dokuz aylık süre zarfında 

Ġngiltere ve Türkiye arasında yapılacak görüĢmelere 

bağlanmıĢtır. Bu görüĢmeler esnasında Ġstanbul’da 

gerçekleĢen Haliç konferansında Ġngiliz temsilciler Musul’u 

görüĢmek yerine Hakkari üzerinden pazarlık yaparak 

Hakkari merkez olmak üzere bu bölgede bir Nasturi Yurdu 

kurmaya çalıĢmıĢlardır. Yine Musul görüĢmeleri esnasında 

Hakkari’de Ağustos 1924’te bir Nasturi ayaklanması 

çıkmıĢtır. Ayaklanma bastırılmıĢ Nasturilerin çoğunluğu 

Irak’a sürülmüĢse de hemen kısa bir süre sonra bu defa 1925 

ġubatında ġeyh Sait ayaklanması ile yüz yüze kalınmıĢtır. 

Daha sonra ise Musul 1926 Ankara AntlaĢması ile Ġngiliz 

mandaterliğindeki Irak’a bırakılmıĢtır52.  
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 Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, Ankara, 1986. 
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 Tarihi süreçte Türklerin Hıristiyan kiliselerinden 

sadece Nasturi kilisesine mensup olmayıp çok daha önceleri 

Hazar denizinin güneyine değil fakat kuzey yolunu takip 

ederek Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara ulaĢan ve 

Bizans devleti ile komĢu olan  Türk boylarının 

Hıristiyanlığın Ortodoksluk mezhebi ile tanıĢtıklarını, bazen 

esir düĢerek bazen Bizans’ın ordusunda asker olduğu, 

göreve baĢlamadan önce de  Ortodoksluğu kabul ettikleri ve 

bunlardan binlercesinin Balkanlardan baĢka Anadolu’da 

özellikle Kapadokya’ya yerleĢtirildikleri bilinmektedir. Bu 

iskanın amacı ise doğudan, Ġran’dan yada Arap 

coğrafyasından gelecek tehlikelere karĢı savunma 

sağlayabilmek olmuĢtur. Bu Ģekilde Bizans devlet ve kilise 

politikası ile Ortodoksluğu kabul eden Bulgar, Peçenek, Uz 

ve Kuman-Kıpçak Türklerinin dıĢında Anadolu Selçuklu 

Türklerinden Bizans’a esir düĢenlerin Ortodoksluğu kabul 

ile özel bir birlik oluĢturulmuĢtur. Türkopol denilen bu 

birliklerin tamamen Anadolu Selçuklu Türklerinden 

oluĢtuğu da bilinmektedir53.  

 Ayrıca, 1071 yılında Anadolu’da yaĢanan Malazgirt 

SavaĢının Bizans cephesinden Selçuklu cephesine geçen 

askerlerinin kimler olduğu da artık daha net bir biçimde 

söylenmek durumundadır.  

 Sonuçta, 1071 Malazgirt SavaĢı Türklerin 

Anadolu’ya yoğun bir biçimde giriĢinin simgesi olarak kabul 

edilirken aslında geldiklerinde Anadolu’da ve ondan önce 

Ġran’da daha önce buraları yurt tutmuĢ gerek Müslüman 

gerekse Hıristiyan ve yine bu bağlamda gerek Sünni gerek 

ġii veya; gerek Nasturi  gerek Ortodoks  Türklerle 

karĢılaĢtıklarını da açıkça belirtmek gerekir. Daha geniĢ bir 

bakıĢ açısıyla, Anadolu’nun, Türklerin büyük yurdunun bir 

parçası olduğu söylenirken  Ġran’ın da aynı Ģekilde  geçmiĢte 

olduğu gibi bu büyük  Türk yurdunun bir parçası olduğu 

tarihin sunduğu verilere dayanarak  yazmak ve konuĢmak 

gerekir. 

                                                        
53

 Daha sonraki dönemlerde Karamanlı olarak anılan Türkçe 

konuşan ve Türkçe ibadet eden orta Anadolulu Karamanlı  

Ortodoks Türkler ve mübadele ile  ilgili Yunanistan‟a göçleri ile 

ilgi bakınız: Yonca Anzerlioğlu, Karamanlı Ortodoks Türkler, 

Ankara, Phoenix Yayınevi, III.baskı, Ankara, 2016. 
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GİRİŞ 

İran‟daki Türk sanatı ve mimarisine eğilmeden önce, 

Türklerin sanat ve mimari alanlarına katkısına  genel  bir  

bakış  yararlı  olacaktır.  Çünkü  bilindiği  gibi  İran  Selçuk  

Türklerinin  on  birinci yüzyıldan sonra hakim oldukları bir 

yerdir. Daha sonraki dönemlerde aynı şekilde Türklerin 

ağırlıklı olarak dışarıdan gelerek yerleştikleri bölgeler olan 

Anadolu ve Balkanlar benzer bir yapıya sahip olmuştur. 

Yani alana askeri ve siyas  hakimiyet ve takip eden göçlerle 

şekil değiştiren yerel toplum yapısı, ardından yönetici sınıfın 

destekleriyle ortaya çıkan yeni sanat ve mimari. 

Özgün sanat   ve   mimari   eserleri   ancak   uzun   

bir  süreç   içinde   gelişen,   iyileşen   ve mükemmelleşen 

zanaat üzerine temellenir. Bu süreçte bilgi, görgü, uygulama 

birikimi oluşur. Yeni teknolojiler ve estetik bu birikimin 

ifadesidir. Gelişimin belli bir aşamaya geldiği ve ardından 

durduğu noktadan itibaren tekrar ve taklitler başlar. Gelişim 

sürecini sosyal ortamdaki yaratıcılığı besleyen düşünce 

yoğunluğu belirler. Özgün eserlerin ortaya çıkmasını 

sağlayan düşünce yoğunluğunu göçler, ticaret, bölgelerarası 

etkileşim ve bunları mümkün kılan yönetim dinamikleri 

ortaya çıkartır. Sonuncu unsur işverenlerin etkinliklerinin 

niteliğiyle ilgilidir. 

Sanat ve mimari tarihinde büyük eserler büyük 

işverenler tarafından meydana getirilmiştir. Ancak  büyük  

işverenler  sadece  büyük  sanatçılar varsa  ortaya  çıkabilir.  

Bu ikisi  birbirine  bağlıdır. İşveren ve sanatçının etkinlikleri 

sosyo-kültürel bağlam içinde şekillenir. Ortamın sunduğu 

maddi manevi zenginlikler ikisini de besler. Tarihte büyük 

hükümranlıklar çağları, örneğin Gudea (M.Ö. 2144–2124), 

II. Ashurnasirpal (M.Ö. 883 to 859), Büyük İskender (M.Ö. 

336-323), Melikşah (1072-1092), I. Alaaddin Keykubad 
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(1220- 1237) ve Muhteşem Süleyman (1520-1566) 

dönemleri  böyledir.  Askeri  fetihler,  siyaset,  göçler  ve  

gelişen  ticaret  kültürel  etkileşim  aracıdır. Kültürel 

etkileşim ise sanat alanında yaratıcılığı tetikler. 

Tarihte  olgun  sanat  ve  mimarlık  gelenekleri  yer  

değiştirme  ve  göçler  ardından  ortaya çıkmıştır. Asur ve 

Hitit sanatı Hint Avrupalı göçleri, Grek sanatı Dor ve İyon 

göçleri, Pers sanatı yine Hint-Avrupalı göçleri, Selçuk-

Osmanlı sanatı Türk göçleri ardından ortaya çıkmıştır. Her 

zaman dışarıdan getirilen ile yerel olanın etkileşimi önce 

sarsılma, belki yıkım sonra kurulma ve gelişim ile devam 

eder. Dışarıdan gelen yerelden öğrenir, yerele öğretir, 

zamanla yeni bir medeniyet kurar ve bu medeniyet önemli 

sanat ürünleri verir.  

Türklerin İran‟a gelmeleri benzer bir süreci 

doğurmuştur. Türkler sekizinci ve onuncu yüzyıllar arasında 

hızla gelişen bir bölgeden hareketlenmişti. R. N. Frye‟ye 

göre, Abbasilerin başa gelmesinden sonraki ilk yüzyılda 

(750-850) Buhara, Belh, Semerkand ve Termez birer bilim 

merkezi olmuş, Buhara-Bağdat ekseni yükselen bir 

medeniyetin merkezi haline gelmişti. Buhara, Belh ve 

Semerkant Sünni öğretinin de merkezleriydi. Aynı dönemde 

İran büyük ölçüde Zerdüştçü, Hristiyan veya Musevi olarak 

kalmaya devam etmişti.54  Batı kaynaklı sosyal ve insani 

bilimler yazınında Türklerin bu geçmişe dayanan bilgi, 

görgü ve kültür temelinin içeriği bilinmez veya genellikle 

görmezden gelinir. Orta Asya‟nın kuzey batısında, 

Horasan‟daki, bu gelişim  on birinci yüzyıl  başında 

Cend‟den çıkıp Buhara‟ya yerleşen Selçuklularla önemli bir 

medeniyet altyapısı kazandırmıştı.  

Bu bölge ve civarında önemli devletler ortaya çıktı. 

Abbasi devlet sistemi içinde İran kültürünü canlandıran İran 

kökenli Samanoğulları (819-999),  İran, Arap ve Türk 

geleneklerini birleştiren Türk kökenli Gazneliler (963-1186) 

ve tamamen Türk ama İran ve Arap İslâm medeniyetini 

özümseyen Karahanoğulları (999-1211) Horasan ve 

Maveraünnehir‟de kültür, mimarlık ve sanatlarıyla varoldu. 

Bu altyapıyı ihmal ederek, Selçukluları sadece yerleşik 

olmayan bir kabile kültürü ile ilişkilendirerek, ortaya 

koydukları bütün somut kültür ürünlerini İran ve Arap 
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 N. R. Frye, Orta Asya Mirası (Ankara: Arkadaş, 2009) 246-7. 
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dünyalarıyla açıklamak yetersiz veya Oryantalist bakış 

açısına ait bir yaklaşımdır. İslâm döneminde, 1000-1900 

arasında, 1000 yıl boyunca hükümranlık ve devlet kurucusu, 

ayrıca sanat ve mimarinin koruyucusu ve geliştiricisi olan 

Türklerin Hind-Avrupalı değil Turan  bir kavim olması, 

ayrıca İngiliz sömürgeciliğinin Asya‟da ulaştığı pek çok  

yerde Türk yönetimleriyle karşılaşması, ayrıca Batı‟da 

Türklere Hristiyanlığı Anadolu ve Balkanlarda geriletme 

suçunun yüklenmesi tarih araştırmalarında Türklerin rolünü 

görmezden gelme, ortaya çıkartmama hatta üstünü örtme 

yaklaşımını doğurmuştur. Buna karşılık “aşırı milliyetçi” bir 

tarih yazını bu yaklaşıma tepki olarak ortaya çıkar.  Köprülü 

bu tepki içerikli tarih anlayışını “mutaassıp bir 

milliyetçiliğin doğurduğu romantik bir mill  tarih telâkk si” 

olarak tanımladı.55  

Bu anlayışın, Orta Asya ve Türklüğü insanlık 

tarihinde hiç bir dönem, kültür ve yerde görülmeyen bir 

saflık ve etkilenmemişlik içeren linear bir süreklilik 

anlatısıyla ortaya koyması Türklerin dünya tarihine yaratıcı 

ve evrenselci katkısının ortaya çıkmasını önlemiştir. Sonuçta 

Oryantalist ve şoven anlatılar oluşturdukları boşlukta 

birleşir. R.N. Frye‟nin bir kitabının sonundaki ifadeler ilk 

yaklaşıma örnek olarak gösterilebilir: “Orta Asya‟ya 

hükmeden son İran hanedanı Samanilerdir; 1000 yılı Saman  

Hanedanı‟nın sonu olmuş, ama İran-İslâm kültürünün yerini 

Türk-İslâm uygarlığı alamamıştır”. 56  Aşırı milliyetçi 

yazında ise, tarihi ve güncel sınırları belirsiz bir “hayalet 

Orta Asya” her şeyin kaynağı olarak gösterilerek bir sis 

perdesi yaratılmıştır. Ancak Orta Asya araştırmalarının 

yetersizliği de bu sisi kalınlaştırmıştır denilebilir.  Sonuçta, 

her iki yaklaşım da Türklerin tarihteki gerçek katkılarının 

ortaya çıkmasını önlemiştir. Bu yazıda, Türklerin sanat ve 

mimarideki katkısı ortaya konulurken bilimsel olmayan bu  

yaklaşımlardan uzak duruldu. 
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 M. F. Köprülü, “Başlangıç, İzah ve Düzeltmeler,” W. Barthold, 

İslâm Medeniyeti Tarihi (Ankara: Diyanet İB, 1984) XXII. 
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Türk Hükümranliğinin Evrenselliği, Kut Ve Sultanlik 

 

Dünya, M.S. 1000-1900 yılları arasında doğuda 

Çin‟den batıda Avusturya‟ya kadar Türk kökenli hanedanlar 

tarafından yönetilmiştir. Bu kadar büyük bir alanda, bazen 

birbirini takip eden farklı hanedanlıklar tarafından da olsa 

yönetimin sürekliliğinin sağlanması, Türklerin askeri gücü 

yanında, asıl olarak yönetim alanında devraldıkları Orta 

Asya ve Yakın Doğu geleneklerini sentezleyerek ortaya 

çıkarttıkları kendine özgü idare bir biçimi sayeside olmuştur. 

Türklerin yönetim alanındaki kabiliyetleri pek çok süreçler 

doğurmuş, bunlar da bir süreklilik içinde tekrar etmiştir.  

Türkler İslâm ve onun yayıcısı Arapça aracılığıyla 

Emevi/Abbasi devletlerinin etki alanına girdiler. Ancak 

yedinci yüzyıldan önce Ahamenişler devrinden beri Orta 

Asya‟yı derinden etkileyen İran medeniyetinin temel 

unsurlarıyla çok önceden karşılaşmışlardı.57 Öyleki Sibirya 

kurganlarında çıkan maddi kültür eserlerinde bile yerel Türk 

unsurları yanında İran etkisi tesbit edilmiştir.58 Bu geçmişin 

sağladığı esneklikle Türkler daha sonra Samanoğulları 
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 B. Ögel, Orta Asya‟da Türklerin “İrano-Sugdak (Soğd)” 

kültürünün etkisi altına girdiğini belirtir (Bahaeddin Ögel,”Eski 

Türk-İran Kültür İlişkileri Hakkında Notlar,” İran Şehinşahlığının 

2500. Kuruluş Yıldönümüne Armağan (İstanbul, MEB, 1971) 354-
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aracılığıyla Doğu Akdeniz‟i tekrar keşfettiler. Bu onların 

kıtalararası yöneticilik rolleri kazanmalarında önemli bir 

etken oldu. Bu nokta önemli, çünkü Türklerin yönettiği 

geniş coğrafyalar düşünüldüğünde yerel bilginin çeşitli 

araçlarla -ki bunlar büyük ölçüde insan kaynağından 

oluşmuştu- aktarılıp, benimsenmesi uzun süreli 

egemenliklerin kapısını açmıştır. 

Yedinci yüzyıldan itibaren İran ve Orta Asya‟daki 

Arap toprak kazanımları İslâm medeniyetinin doğuya  

yayılımını  sağladı.  Antik  gelenekleri  devralan,  bir  

yandan  da  kendi yerel kültür  sentezlerini oluşturan bu 

medeniyet İspanya ve kuzey Afrika‟yı Çin‟e bağlayarak 

geniş bir coğrafyada birleştirici bir rol de üstlendi. Eski 

dünyanın bilgi birikiminin Arapçaya aktarılması, ayrıca 

Arapça aracılığıyla yeni bilgi üretimi, buna ek olarak inanç 

sisteminin Arapçanın hakimiyetinde yayılımı ve 

sürdürülmesi bu dili o dönemin lingua francası kıldı. On 

ikinci yüzyıldan sonra Avrupa‟da bile aydınlanmanın aracısı 

Arapça metinlerdi. Arapçada yaşatılan eski dünyanın (ki 

buna sadece Yunan/Roma değil eski İran, Hindistan ve Çin 

dahildir) felsefe ve bilim gelenekleri ile bunlara getirilen 

yeni yorumlar ve eklenen yeni bilgiler tercümeler 

vasıyasıyla  Batı‟nın  Palermo,  Bologna,  Toledo,  Paris  

gibi  aydınlanma  merkezlerinde yeniden işlendi. Bu şekilde 

on altıncı yüzyılın Rönesans ve daha sonrasının Aydınlanma 

çağlarının temelleri atıldı. 

Benzer bir gelişme doğuda yaşandı. Orta Asya‟nın 

efsanevi şehirleri, büyük Horasan‟ın incileri Belh, Herat, 

Meşed, Nişapur, Merv, Nisa, Buhara ve Semarkand birer 

ilim (Orta Çağ‟da bugün bilim olarak din  bilgiden 

ayırdığımız bilgi sahası da “ilim” adı altına alınırdı) merkezi 

olarak yükselmelerini küresel bilgi birikiminin aktarılması 

ve İpek Yolu tabir ettiğimiz dolaşım ağı üzerindeki iletişime 

borçludur. 

 Bu iletişimin parçaları arasında Çin, Hint, İran ve 

Orta Asya‟nın eski Helenistik geleneklerinin olduğunu 

belirtmeliyiz. Bu geleneklerin bilgi birikimi Arapçaya 

aktarılarak Cordoba‟dan Semerkand‟a kadar kıtalar ve 

coğrafyalararası ortak bir üst kültür oluştu.  Ancak Araplar 

yönetici sınıf olarak tarih sahnesinden on birinci yüzyıldan 
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itibaren çekildi.59 Orta Asya ve Orta Asya‟nın kuzeyindeki 

Türk boylarının bu yüzyıldan itibaren İslâmiyeti kabul 

etmeleri Türklerin devlet kurucusu yönetici sınıf olarak 

İslâm tarih sahnesine girişini getirdi. Bu tarihten sonra İslâm 

dünyasında Türklerin çağı başladı denilebilir. Burada bir 

soru akla gelebilir; Türkler neden Arapça‟nın ilim ve din dili 

olmasında sorun görmedi. Ayrıca farklı kökenlerden gelen 

bilim, sanat, devlet ve din adamları Türkler tarafından nasıl 

himaye edilebildi? İslâm‟ın sancağını taşıyan fakat Arap 

olmayan bir kavmin Arapça konuşanlar üzerinde bile 

yüzyıllar boyunca hakim olmasını sağlayan birleştiricilik 

kudreti ne olabilirdi? 

Türk kültürü her zaman  güneyin büyük medeniyet 

daireleriyle ilişki içinde, onlardan öğrenen aynı zamanda da 

onları yöneten bir yapıya sahip oldu.60 Güneye nüfuz eden 

yönetici üst tabakanın başarılı olmasında, yerel bilgiyi yine 

yerel aydınlar aracılığıyla yönetim “aklına” dahil etmesi, 

ayrıca geniş Asya bozkırlarında farklı grupları bir arada 

tutabilecek bir stratejinin Hun ve Göktürk devleti benzeri 

konfederasyonlar altında örgütlenme sağlamasının etkisi 

büyüktür. Bugün artık Türkler İslâmiyetten önce göçebeydi 

demiyoruz. Bu konudaki en iyi kaynaklarımız Arap 

                                                        
59

 Robert Mantran on birinci yüzyılın ilk yarısını “Arap dünyasının 

sonu” başlığı altında işler (İslâmın Yayılış Tarihi: VII – XI. 

Yüzyıllar, çev. İ. Kayaoğlu, Ankara: Ankara Üniversitesi, 1981, 

157). 
60

 R. Mantran şöyle diyor, “Genellikle Türk savaşçı gösterilmiştir. 

Bu olabilir, ama Türk aynı zamanda bir idareci (Selçuklular sonra 

Osmanlılar bunu teyid eder) kültür arayan bir kimsedir. Gazneli 

Mahmud‟un yanında İslâm düşüncesinin iki büyük adamı yaşadı: 

Şehname‟nin yazarı şair Firdevsi ve bütün çağların en mütecessis 

bilginlerinden B rûn ” (Mantran, 158). Fakat çok ilginçtir aynı 

kitapta başka bir yerde Mantran şöyle bir ifadede bulunuyor: 

“...İslâm dünyasına giren Türkler entellektüel değildirler” (223). 

Bu şekilde Türk “kültür arayan” ama aynı zamanda da 

“entellektüel olmayan” bir insan olarak yansıtılarak Oryantalist 

çelişki dışa vurulur. Yani Türk‟ün medeniyete katkısını 

görmemezlik edemeyen, ama bunu kamufle etmek isteyen bir 

yaklaşım! Benzer bir çelişkili yaklaşımı J. P. Roux sergiler. Ona 

göre, İslâm sanatında Türklerin büyük çapta etkisi bulunmaz 

(“etkisi olduğundan emin değilim” diyor!), ama aynı kitabın karşı 

sayfasında, “Güçlü bir İran etkisi altında olmalarına rağmen, 

Gazneliler özgün Türk niteliklerini terketmemişlerdir” ifadesi 

bulunur (Türklerin ve Moğolların Eski Dini, çev. A. Kazancıgil, 

İstanbul: İşaret, 1994, 30-1). Anlaşılan Roux da Oryantalist 

kararsızlığa tutulmuş! 
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gezginlerinin verdiği bilgilerdir.61 Türklerin tarih boyunca 

göçebe, yarı göçebe ve yerleşik gruplar halinde yaşadığını 

biliyoruz. 62  Bir yandan da Türklerin ve diğer hareketli 

grupların Altay dağlarından Ural Dağlarına kadar olan 

coğrafyanın bozkır kültürünün mirasçısı olması, onlara 

kendine özgü bir yaşam biçimi ve kültür kazandırmıştır. 

Türklerin kabile örgütlenmesinin üzerine çıkarak federasyon 

ve konfederasyonlar oluşturarak, bazen   de   rakiplerini   

ortadan   kaldırarak,   güçlü   hükümdarların   egemenliğinde   

dünya hakimiyetleri kurduğu bir gerçektir. Hun, Göktürk ve 

daha sonra gelen Selçuk ve Osmanlı hükümranlıkları bunun 

örnekleridir. 

Asya‟da Türk-Moğol kabilelerinin birleştirilerek 

merkezi hükümrnalıklar kurulması semavi Tanrı inancının 

gelişimiyle birlikte ilerledi.  J. P. Roux‟ya göre Gök-Tanrı‟yı 

ifade eden Tengri bir imparatorluk tanrısıdır. 63  Hun ve 

Göktük hakanı hükümdarlık ve iktidar hakkını Tanrı 

sağladığı yani ona “kut” (hakimiyet kudreti) bağışladığı için 

yönetim yetkisine sahipti. Yönetme yetkisinin Tanrı‟dan 

ilah  bir kuvvet olarak geldiği düşüncesi Türkler arasında 

yaygındı. Göktürklerde Bilge Kutluğ Kağan örneğinde 

olduğu gibi, “kutluğ” Tanrı  tarafından devlet idare etme 

şansı  ve yetkisiyle donanmış anlamını verir. Kağanlığın 

gökten alınması, Karahanlıların bir ilkesiydi. Kutadgu 

Bilig‟de “kut” kaynağını Tanrı‟dan alır.64  B. Ögel, Türk 

kavimlerinde bulunan “hükümdarın Tanrı tarafından 

getirildiği” fikrinin Türklerin "hakimiyet mefhumu"nun bir 

göstergesi olduğunu belirtir. 65  Yetkisini Tanrı‟dan alan 

hükümdar kendisini evrenin merkezine yerleştirir. Ögel‟e 

göre, “Kutadgu Bilig‟de, mill  ve kavm  duygulardan 

arınmış bir universalismus, bir cihân devleti anlayışı 
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 Bu konuda bknz: Ramazan Şeşen, “Eski Arablar‟a Göre 

Türkler,” Türkiyat Mecmuası, 15 (1968). 
62

 Örneğin Abbasi döneminde Türklerin şehirli (meden ) ve göçebe 

Türklerden oluştuğunu Uygurlara elçi olarak gönderilen Tamim b. 

Bahr al-Mutavva‟i bildirir (Şeşen, 31). 
63

 Roux, 90-2. 
64

 Hikmet Tanyu, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı 

(Ankara Üniversitesi, 1980) 75-7. Ayrıca B. Ögel‟e göre “kut” 

devlet, saadet ve ikbal karşılığıdır (Bahaeddin Ögel, Türklerde 

Devlet Anlayışı, İstanbul: Ötüken, 2016, 163).  
65

 Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi: Orta 

Asya Kaynak ve Buluntularına Göre (Ankara: TTK, 1984) 264. 
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vardır”.66 Fakat kağan (veya hakan) yani hükümdar, ilah  

olarak görülmemiş, “töre” yani “örf ve âdet hukuku” ile 

kuşatılmıştı. Örneğin, Osmanlılarda Kânûn-ı Osman   

anayasa işlevi görürdü.67 İslâm  dönemde “sultan”, “kut”un 

yerini aldı. İlhanlı hükümdarlarından Ahmed Teküder (1282-

1284) İslâmiyet‟i kabul ettikten sonra “han” unvanını bırakıp 

“sultan” unvanını kullanmaya başlamıştı. 68  Bu tercih, 

“sultan” ünvanının, “han” ünvanının İslâm  karşılığı olarak 

görüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Kur‟an-ı Kerim‟de “güç”, “yetki” manasında 

kullanılan “sultan” kavramı bir ayette “mürşid” anlamını 

verecek şekilde “ilah  güç” kavramına yaklaşmıştır.   

Hadislerle   birlikte   “sultan”   hükümdar   anlamında   

kullanılmaya   başlar. 69  Sultan, Abbasiler tarafından ilk 

defa bir vezaret ünvanı olarak kullanılmıştı. Devrinin 

kaynaklarında Gazneli Mahmud (998-1030) için de 

kullanılmıştır. İlginç olan “sultan” ünvanının asıl Selçuklular 

tarafından yaygın bir şekilde kullanılmış olmasıdır.  Bu  

ünvan  Tuğrul  Bey  adına  Hemedan‟da  bastırılan  parada  

(1043-44)  “es-sultânü‟l-muazzam” olarak geçer. Halife 

Kāim-Biemrillâh, Bağdat‟a giren Tuğrul Bey‟e, 1058 

yılında, “sultânü‟l-meşrik ve‟l-mağrib” unvanını vermişti. 

“Doğunun ve batının sultanı” ünvanı evrensel hükümranlığı 

vurgular.  Daha sonra Çağrı Bey “es-sultânü‟l-muazzam”, 

Alparslan “sultânü‟l-âlem”, Sencer “es-sultânü‟l-a„zam”, 

Irak Selçuklu Hükümdarı Mahmûd b. Muhammed Tapar 

“es-sultânü‟l- muazzam” ünvanlarını kullanmıştır. Eyyûb  ve 

Memlükler de bu ünvanı Selçuklulardan alarak 

kullanmıştır.70 Sultan, Selçuklularla birlikte düzenli olarak 

kullanılan bir ünvan haline gelmiştir. Bu ünvanı kullanan 

büyük hükümdarlar ise daha çok Sünnilerdir.  

“Sultan”, bir ünvan olmanın ötesinde yeni bir idar  

yapıyı da tanımlar. Sultan ünvanının ilah  boyutunun İslâm 
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 Ögel, Türklerde, 39. 
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 Ögel, Türklerde, 21, 292. 
68

 J.H. Kramers, “Sultan,” Encyclopaedia of Islam, 4, (1934) 543-

5. 
69

 Mustafa Öztürk, “Sultan,” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 37, 495-

6. 
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 Osman Gazi Özgüdenli, “Sultan,” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 

37, 496-97. Selçuklu hükümdarlarının kullandıkları ünvanların bir 

listesi için knz. Kenan Çetin, Selçuklu Medeniyeti Tarihi (İstanbul: 

Yitik Hazine, 2011) 21-30. 
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öncesi “kut” kavramının içerdiği kadar açık olması mümkün 

değildi. Öte yandan, Kur‟an ve hadislerdeki “sultan” 

kavramıyla kurulması mümkün ilişkiler, üstelik kavramın 

doğrudan bunlardan kaynaklanıp, meşruiyet kazanması 

hükümdarın rolüne İslâmın bayraktarı, koruyucu ve yayıcısı 

rolüyle önemli bir dini içerik kattığı söylenebilir. Her şeyden 

önce, Selçuklu sultanları için Bağdat‟daki halifenin 

tanınmasını önemliydi. A.K.S. Lambton‟a göre, İdeal İslâm  

yönetimi sağlamak için sultanlık içeriğinin Selçuklular 

tarafından kapsanması, halifenin İslâm toplumunun başı 

konumunun yeniden onaylanmasıyla birlikte oluştu. Sünni 

temelli “doğru din” anlayışıyla oluşan ortodoks anlayış, 

sultanın halifeye bağlılığı ve sultanın altında ona bağlı 

memurlardan oluşan hiyerarşik bir sistemle sağlandı. 

Sultanlık ve halifelik arasındaki  bu yeni ilişkiyi formüle 

eden Gazzâl  (1058-1111) olmuştu. O, halife ve sultan 

arasında yeni bir işbirliği öne sürdü. Sultan, Sünni toplumu 

düzenleyen “şeriatı” tanıyarak, halife de İslâm  kurumların 

sürekliliğini disiplin ve düzenle sağlayan “sultanlığı” 

tanıyarak bu işbirliğini düzenlediler. 71  Gazzâl  “sultan”ı 

“Tanrı‟nın yeryüzündeki gölgesi” olarak tanımlar. Ona göre 

sultanın adalette yönetmesi düzenin sağlanması için 

gerekliydi. Sultan Sencer‟in divanından çıkmış beratlarda 

sultanın dünya hakimiyetinin Tanrı tarafından yeryüzündeki 

gölgesi niteliğiyle verildiği, egemenliğinin O‟nun gücünün 

işareti olduğu belirtilir. 72  Sultan Melikşah‟ın veziri olan 

Nizâmülmülk de Siyâsetnâmesinde hükümdarın gücünün 

mutlak olduğunu, salahiyetlendirmeye ihtiyaç duymadığını 

ve yönetimin onun şahsında, merkezde toplandığını 

belirtir. 73  Sultan ünvanının kullanılmaya başlanmasıyla 

birlikte çift başlı kartal gibi Yakın Doğu‟nun eski 

hükümdarlık simgeleri Selçuklu sultan  ortam ve 

mekanlarında yaygınlaştı. Kubadabad Sarayı‟nda çiniler 

üzerinde “Es-Sultan” yazısı ile birleştirilen bu simge 

hükümdara kozmolojik olarak tanımlanan bir evrensel 

hakimiyet alanının etkisini bahşetti. Ancak belli bir 

                                                        
71

 A.K.S. Lambton, “The Internal Structure of the Saljuq Empire,” 

Cambridge History of Iran, 5, ed. J.A. Boyle (Cambridge: 

Cambridge at the University Press, 1968) 107. 
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hükümdar veya hanedanın armasına da dönüşmedi.74 Aslına 

bakılırsa kartal ve hükümranlığın birleştirilmesi Orhun 

Vadisi‟nde bulunan Kül Tigin büstündeki başlığın üzerinde 

yer alan kartalla daha sekizinci yüzyılda mevcuttu.75 Dede 

Korkut Kitabı‟nda kartal Tengri‟ye yakın olarak tarif 

edilir. 76  Belli ki kartal aynı zamanda Kül Tigin‟in 

ölümünden sonra onu Tanrı‟ya ulaştıran taşıyıcıydı. Belki de 

inanışa göre, Ortaçağ Türkçesindeki ifadeyle kartal 

“donuna” yani şekline girip göğe uçmuştu.  Bu konular 

spekülasyona açık. Çünkü simgelerin mânâları çoğu zaman 

yazılı kaynaklarda açıklanamıyor. Onların gücü de asıl 

buradan geliyor. Daha sonra, kartalın bu temsiliyeti, yine 

kartalın eski Yakın Doğu geleneklerinden gelen Güneş/ışık 

sembolizmi ile birleştirilerek Selçuklu çift başlı kartalının 

varlığında çok güçlü bir “iktidar” simgesi yaratıldı. 

Selçuklu döneminde yeniden tanımlanan iktidar 

anlayışının iyi anlaşılması önemlidir. Çünkü bu dönemde 

İran‟da yeni bir mimarlık ve sanat, kısacası medeniyet ortaya 

çıkmıştır. Mimaride bölgelerarası ortak modeller, hatta yeni 

bir üslup meydana getirilmiştir. W. Barthold, Selçuklular 

dönemindeki mimari hakkında ilginç bir tesbitte bulunur: 

“Muhtelif yerlerdeki m mâr  tiplerinin birbirine 

yaklaşması...ve umûmiyetle medeniyetin muhtelif kavimler 

arasında yayılması, Orta Asya‟dan çıkan Selçuk Türk 

hânedanının muvaffakıyeti sâyesinde olmuştur”. 77  Böyle 

bir gelişme Orta Asya‟dan Orta Doğu‟ya kadar geniş bir 

alana merkeziyetçi hakimiyet aracılığıyla kültürel 

karşılaşmaların oluşturduğu ortaklıkların teşvik edilmesiyle 

mümkün olabilirdi. 

 

Yeniden tanımlanan hükümranlık rolünün sağladığı  

güç  ve yetki Türk kökenli  hükümdarlara dünya  

hakimiyetini kurmaları yolunda önemli bir rol kazandırdı. 
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Bu rol sanat ve mimarlığa yansıdı. Burada bir parantez açıp, 

aslında sanat ve mimarlığın sadece yönetici tabakanın dünya 

görüşü ve etkinlikleri tarafından belirlendiği gibi bir 

düşüncemiz olmadığını belirtmeliyiz. Ancak bölgeler, 

ülkeler ve hatta kıtalararası sanat etkileşimlerinin ortaya 

çıkabilmesi için farklı coğrafyaları bir araya getirebilecek, 

bu coğrafyaların insanlarını birarada yaşatabilecek, dünya 

görüşlerini etkileşim içine yerleştirebilecek, ayrıca bu 

ortama süreklilik kazandırabilecek evrensel iktidar 

dinamikleri, karar ve yönetim mekanizmalarının oluşması 

gerekir. Türklerin yönetimi altında böyle bir ortamın 

şekillendiğini ve yüzyıllar süren bir süreklilik kazandığını 

görüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Isfahan_Ulu Camii_kuzey eyvanı_foto AUPeker 

 

Türklerin Hükümranliğinda Kültürel    Etkileşim 

Alani 

Evrensel hükümdar, doğal olarak evrensel bir sanat 

ve mimari alanı düzenlemiş ve özendirmiştir. Yer değiştiren 

Türklerin içine girdikleri yeni kültür çevresinin geleneklerini 

ortadan kaldırma değil etkisi altına girip, ama sadece 

bununla yetinmeyip onu dışarıdan getirdikleriyle sentezleme 

kapasitesine sahip olduklarını anlıyoruz.  Onlar “Türklük” 
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karakterini bu bileşimle ifade etmiştir.78 Bu anlamda dünya 

tarihinde bir kavmin, böylesine birleştirici, biraraya getirici, 

ama bir yandan da sentezlerin oluşum süreçlerini sadece 

tetiklemek değil kontrol etmek ve kalıcı kılmak anlamındaki 

etkileyici rolü eşsizdir. 

Bu aşamada Türklerin içinde bulunduğu etkileşim 

alanından bir kesit vermek yararlı olacaktır. Göktürkler 

öncesinde, Orta Asya‟da Makedonyalıların (M.Ö. 329-130) 

yerine geçen Kuşan devletini kuran Yüeciler, Doğu 

Asya‟dan Hunlar tarafından sürülmüştü. Kuşan uygarlığı 

Grek ve Orta Asya gelenekleri üzerine yükseldi. Kuşanları 

dışarıdan gelen Türk kökenli bir halk olan Eftalitler ortadan 

kaldırmıştı. Onların ardından ise Orta Asya‟ya Göktürkleri 

görüyoruz. Türklerin Soğdak dediği Soğdların Göktürkler 

üzerindeki etkisi bilinir. Türklerin yerleşik hayata uyumunda 

Soğdların katkısı olmuştur. Bu anlamda bir başka yerleşik 

hanedan olan Samanoğullarını da anmalıyız. 

Samanoğullarının (819-1005) Orta Asya‟daki hakimiyeti 

Türklerin İslâmiyete geçişini sağladığı gibi, Orta  Asya‟nın  

insan  ve  kültür  kaynağının  Arapların  Doğu  Akdeniz‟den  

getirdikleri gelenekler karşısında varlık bulmasına da aracı 

olmuştur. Samanoğulları, Sünni gelenekler içinde Arap-

İslâm kültürüne bağlıydı.79  Aslında İran kökenli unsurlar 

10-11. yüzyıllar arasında İslâm kültürü içinde eritilmişti.80 

Somut bir örnek Sultan Melikşah‟ın baş veziri Nizam ül-

Mülk‟dür. O bir Gazneli devlet görevlisiydi. Horasan‟da 

Samanoğulları geleneği içinde yetişmişti. Hazırladığı 

Siyasetname‟de hanedanın yapısı, “atabeglik” kurumu, 
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 Türkler büyük yöneticilerdi. Bir orkestra şefinin senfonik eseri 
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ettiler. Osman Turan “Türklerin cihanşumûl hakimiyet ve 

kudretlerini muhafaza ettikleri asırlar boyunca mill  üstünlüklerini 

müdrik bulunmakla beraber dar ve titiz bir miiliyetçilik şuuruna 

sahip olmamalarını...siyas  kudret ve hâkimiyete atfetmek 

icabettiğini” belirtir (Selçuklular ve İslâmiyet, İstanbul: Boğaziçi, 

1993, 26). 
79

 R. N. Frye, “The New Persian Renaissance in Western Iran,” 

Arabic and Islamic studies in Honor of H.A.R. Gibb, ed. G. 

Makdisi (Leiden: E.J. Brill, 1965) 229. 
80

 Frye, 230. 
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“tuğra” gibi Türk töresinden gelen unsurlar, İran  gelenekle 

harmanlanmıştır.81 Sonuçta ortaya çıkan bir sentezdi.  

Karahanlıların  (840-1212) Samanoğullarını  onuncu  

yüzyıl  sonunda  ortadan  kaldırmaları  tesadüf  değildir. Bu 

dönemde Samanoğullarının etkisiyle İslâmiyete geçerek 

Abdülkerim adını alan Satuk Han Karahanlı devletinin bu 

dine intisab etmesinde öncü rol oynamıştı. Bu tarihten sonra 

Karahanlı devleti egemenliğini pekiştirmiştir. Uygur 

alfabesini benimseyen Karahanlılar, Türkçe‟yi resmi dil 

yaptı. Karahanlıların bölgedeki öncüleri Bumin Kağan‟ın 

kurduğu Göktürklerdi (552-744). Onları Uygurlar (742-840) 

ortadan kaldırdı ama Uygurların hakimiyetine de Kırgızlar 

son verdi. İlk bakışta sürekli birbirinin yerine geçen, 

“ötekini” ortadan kaldıran bir rolde gözüken Türkler 

hakkında siyas  tarihin oluşturduğu manzaralarla 

yetinmemek gerekir. Onların özendirdiği kültür ve 

medeniyet alanını daha iyi anlamamızı sağlayacak yeni 

disiplinlerarası araştırmalara gereksinim var.  

On birinci yüzyıldan itibaren Orta Asya‟ya hakim 

olmaya başlayan Selçuklular, yoğun bir kültürlerarası 

etkileşimin aracı hem de konusu olmuştur.82 1000 yıl önce 

                                                        
81

 Claude Cahen, Türkler Nasıl Müslüman Oldular, çev. T. Andaç 

ve N. Uğurlu (İstanbul: Örgün, 2009) 436-7. 
82

 Doğan Kuban, on dördüncü yüzyıla kadar Çin ve Türk-Moğol 

dünyasının bir “symbiosis” içinde yaşadığını belirtir. Türkler 

çeşitli dinleri tanır komşu mimarlık geleneklerini bilir ve 

kullanırdı. Hindistan, İran ve Anadolu‟yu fetheden Türkler 

“yüzlerce yıllık bu ilişki ve deneylerin içinden geçerek 

gelmişlerdi”. Kuban, Selçuklu mimarisinin ilk örneklerinin Doğu 

İran‟da ortaya çıkmış olmasını Orta Asya‟nın bir kaynak 

oluşturmasından dolayı olduğunu belirtir (Batıya Göçün Sanatsal 

Evreleri, İstanbul: T. İş Bankası, 2010, 83, 94-7). Öte yandan 

Kuban, Selçuklu dönemi için, “İslam sentezi” olgusunu öne 

çıkartır. Selçuklu İranının Orta Asya ile ilişkisini Doğu İran ile 

kurarken bunu “İslam sentezi” kavramı içinde anonimleştirir 

(134). Bir yandan da Samanoğulları ve Gazneliler için İran-İslam 

geleneğini, Karahanlılar için “Türk bilinci”ni vurgular (132-4). Bir 

başka yerde de, “11.-14. yüzyıllar Türk egemenliğinin genelde 

İran-İslam yorumuna bir Türk faktörü kattığı yıllardır” diyerek 

“İslam sentezi” içindeki Türk‟den bahseder (138). Bu kafa 

karıştırıcı yaklaşımın kaynağı, onun kullandığı -daha önce de 

bahsettiğimiz- Oryantalist tarih literatürü olmalı. Ne yazık ki Batı 

kaynaklı Oryantalist tarihçiliğin olumsuz etkileri Türkiye‟de ve 

Türkiye dışındaki Türk yazarlar üzerinde yaygın olarak 

görülebilmekte. Bu duruma iyi bir örnek de Gülru Necipoğlu 

tarafından yazılan bir kitaptır (Topkapı Scroll: Geometry and 
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Büyük  İskender‟in  Orta  Asya‟da  yaydığı  Helenizmin 

Asyalılaşmıştı. O artık ne tam olarak Grek ne de Asyalı bir 

medeniyetti. Greko-Baktriya Yunanistan anakarasında 

bulunandan tümden farklı bir medeniyetin ortaya çıktığı bir 

yerdir.  Tarihçiler bu türden yeni oluşumlara isim vermekte 

zorlanıyor. Türkler de benzer bir rolde Orta Asya‟da, 

Hindistan‟da, İran‟da, Anadolu‟da ve Trakya‟da 

kendilerinden ve başkalarından kattıklarıyla yeni bir 

medeniyet  yaratıcısı kavim  olarak  en  az  Grekler  kadar,  

belki  de hükmettikleri alan ve süre dikkate alınırsa daha da 

önemli bir yer edinmeyi hak eder.  

 

 

Türklerin Hükümranliğinda Sanat Ve     

Mimarlikta Sentezler 

 

İslâm sanat ve mimarisi üzerine yazan yazarlar onu, 

F.B. Flood‟un tanımlamasıyla, “yerelleştirmeci” yani yerel 

olanın uyarlanmasından ibaret, veya “yabancılaştıran” yani 

yerel bir tescil kazanmış dışarıdan gelenden ibaret olarak iki 

ana yaklaşımla yorumlamıştır. 83  Birincisi yerel olana, 

ikincisi ise dışarıdan getirilene öncelik verir.  Bu tür 

                                                                                                       
Ornament in Islamic Architecture, Santa Monica: Getty Center, 

1995). Timur-Türkmen çevresinden kaynaklanan geometrik 

desenler içeren Şiraz veya Tebriz kaynaklı 15-16. yüzyıllara 

tarihlenen Topkapı Parşömeni adlı bir desen tomarından yola 

çıkarak mimari üzerinde yaygın görülen geometrik girih (düğüm) 

motiflerinin kökenini on birinci yüzyıl Abbasi başkenti Bağdat‟da 

ortaya çıkan Sünni itikat mezhebi Eş'âr liğin görüşlerine bağlar. 

Oysa ortada Bağdat‟dan kalmış ne bir örnek ne de geometri ile bu 

mezhebi veya Abbasi halifeliğini ilişkilendiren bir kaynak 

bulanmaktadır. Necipoğlu‟nun Orta Asya ve İran‟ı köken olarak 

ihmal etmesinin gerisinde yine Oryantalist yazının “Türk olanı 

örtme” eğilimi var gibidir. Oysa geometrik bezemelerin Yakın 

Doğu‟da on birinci yüzyıldan sonra yaygınlaşması Selçukluların 

İran‟da yeni bir hükümranlık alanı kurmalarıyla da 

ilişkilendirilebilir. Selçuk Mülayim geometrik bezemenin Gazne, 

Karahanlı ve Büyük Selçuklu üzerinden Anadolu‟ya ulaştığını 

düşünür (Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler: 

Selçuklu Çağı, Ankara: KTB, 1982, 93) Ancak bu konuda yeni 

araştırmalara ihtiyaç var. Kronoloji, envanter, matematik/geometri 

bilimi, felsefe ve mimari açılardan esaslı bir çalışma yapılarak 

geometrik bezemenin anlam ve kökenleri ortaya konmalıdır.  
83

 Finbarr Barry Flood, “Lost in Translation: Architecture, 

Taxonomy, and the Eastern "Turks," Muqarnas, 24 (2007) 91. 



53 
 

genelleştirmeci yaklaşımlar bilimsel olmaktan uzaktır. 

Çünkü sanat ve mimarlığın içinden çıktığı yaratıcı süreçler 

böyle yanlı bakış açılarının kapsamının ötesindedir. 

Süreçlerin ortaya koyduğu özgünlükler göçler, yer 

değiştirmeler, etkileşimler, karşılaşmalar ile bunların 

oluşumunu mümkün kılan evrensel hükümranlıklar 

sayesinde ortaya çıkabilmiştir. Özgün olan sentez olandır. 

Bir sentezde dışarıdan gelenin veya yerel olanın oranını 

aramak melez bir insanda hangi ırkın ağır bastığını yüzdeyle 

hesaplamak gibidir; bilimsel bir somut bulguya götürmez.  

Sanat ve mimarlık tarihinin başarı öykülerinde asıl 

pay sahibi sanatçılar olsa da bölgeler ve kıtalararası 

etkileşimi mümkün kılan hükümranlar ve maddi-manevi 

destek sağlayan işverenler de kendilerine dolaylı bir övünç 

payı çıkartabilir. Tabii onların varisçileri de miras kalan 

değerli eserleri hâlâ koruyabiliyorlarsa övünebilir. Tabii bu 

övünç çarpık sanat tarihleri yazımını özendirmediği sürece 

korumak ve yeni nesillere aktarmak için iyidir, hatta 

gereklidir. Aslında insanlığa mal olan kültürel mirasa kim 

sahip çıkıyorsa miras ona aittir. İstanbul‟daki Aya Sofya 

Camisi buna çok güzel bir örnektir. Kiliseden camiye 

çevrilmiş bu Bizans anıtı Türkler tarafından benimsenmiştir. 

Çünkü yüzlerce yıl içinde, onların kültüründe önemli bir yer 

edinmiştir. Benzer şekilde İran‟daki Selçuklu, Pakistan ve 

Hindistan‟daki Çağatay Türklerinin yaptırdığı eserler o 

ülkelerin yerel gelenekleriyle etkileşim içinde oluşturulmuş 

ve yine o ülkelerin kültürüne işlemiştir. Bugün bu eserlere 

bulundukları ülkelerde sahip çıkılmaması için neden 

bulunmaz. Çünkü tarihte cereyan ettiği farzedilen kültürel 

etkileşimler ve soyut/somut ürünler yaşamaya devam eder. 

İsimler değişse de insanlar ve eserleri varolmaya ve 

oluşmaya devam eder.  Mesele bunları tarihi gerçekliklerle 

birlikte geçmişten bugüne bütünlük içinde değerlendirmek 

ve sanat/mimarlık eserlerini tekrar topluma mal etme 

becerisini –belki de büyüklüğünü- gösterebilmektir. 

Selçuk Türklerinin egemenlik alanında sanat ve 

mimarlıkta sentezler nasıl meydana geldi? Burada 

Selçukluların evrensel hükümranlık anlayışının etkisi 

bulunur. Başka bir konu da bunun sağladığı “alana/araziye 

hakimiyet”tir. Göçebe savaşçıların Orta Asya‟da Kuşan 

döneminde oynadığı bu rol sayesinde İpek Yolu‟nun 
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geliştiğini biliyoruz. 84  Eskiden Karahanlı, Gazneli ve 

Samanoğullarına ait olan topraklara hakim olan 

Selçukluların çevre medeniyetlere Orta Asya kapılarını 

açtığı bir gerçektir. Hızla inşa edilen Selçuklu 

ribat/kervansarayları gelişen ticaret ve dolaylı olarak da 

kültür ve sanat ilişkilerinin somut göstergesidir. Selçuklular 

hem kendi hükümranlık idealleri hem de bunların sağladığı 

hakimiyet alanının katkısıyla özellikle İran sanat ve 

mimarisine önemli bir açılım sağlamışlardır. 

 

 

 
 

Isfahan_Ulu Camii_kuzey kubbesi_foto AUPeker  

 

İran‟da Türk Hakimiyetinde Ortaya Çikan 

             Mimarinin Bir Kaç Unsuru Üzerine 

 

İran‟da Selçuklular döneminde ortaya çıkan sanat 

eserleri üzerinde İç-Asya ve Türk sanatından gelen bezeme 

unsurları tesbit edilmiştir. Dolayısıyla, Türklerin farklı 

kökenlerden gelen unsurları “sentezleme” etkinliği yanında 

bulundukları yere doğrudan katkıda bulunan kendilerine ait 

sanat unsurları mevcuttur. Buna bir örnek olarak, “mail” 

yontma (bevelled style) dediğimiz bir teknik ve üslupta 

yapılan bezemeler Pazırık‟dan, Samarra‟ya kadar Türklerin 

                                                        
84

 Claude Rapin, “Nomads and the Shaping of Central Asia: From 

the Early Iron Age to the Kushan Period,” After Alexander: 

Central Asia before Islam, yay. J. Cribb & G. Herrmann, (London: 

Oxford University, 2007) 29–72. 
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varlık gösterdiği bir alanda karşımıza çıkar.85 Bu teknik taş, 

maden ve alçı içinde tatbik edilen bir soyut bezeme üslubu 

yaratmıştır. R. Ettinghausen, kişisel eşyalar üzerinde 

şahsiyetin daha doğrudan tatbik edilebildiğini, bu nedenle 

kemer tokaları, ziynet kutusu, levha v.b. malzeme üzerinde 

bu geleneğin sürdürüldüğünü, oysa cami ve saray gibi Türk 

devlet adamları tarafından yaptırılan binalarda mahalli (İran) 

üslup özelliklerinin görülebileceğini belirtir. 86  Bu durum 

Selçukluların anıtsal mimarideki teknoloji ve biçim 

kullanımında bilinçli seçimlerde bulunduğunu gösterir.  

Küçük sanatlarda geleneklerine daha bağlı olan bir kavim, 

evrensel hükümdarın temsiliyet alanında birleştiricilik 

vasfının öne çıkartmayı daha uygun görmüştür. 

İran sanat ve mimarisi tarih boyunca dışarıdan gelen 

unsurlarla zenginleşen bir gelenek oldu. Selçuklu dönemi 

türbe yapılarının önemli bir kaynağı Orta Asya idi. Budist 

manastırların bir parçası olan sembolik mezar anıtları olan 

stupa mimarisi İsmail Saman  Türbesi‟ni etkiledi.87 Örneğin 

Afganistan‟daki Guldara Stupa‟nın (M.S. 2. yy) sahip 

olduğu mimari özellikler ve İsmail Saman  Türbesi 

arasındaki benzerlikler dikkat çekicidir. O. Aslanapa‟nın ilk 

türbe örnekleri olarak gösterdiği Hoço‟daki (Gaochang) 

kubbeli Uygur mezar anıtları da öncül örnekler olmalı.88 Bu 

bina tipolojisi İran‟da daha sonra ortaya çıkan kare planlı 

türbe ve cami mimarisini etkiledi. Buna kaynaklık eden bir 

başka bina türü de dört kemer üzerinde kubbeli olarak inşa 

edilen Sasani ateş tapınakları (chahar tak) olabilir.89 

On ikinci yüzyıldan sonra yaygınlaşan dört eyvanlı 

avlulu anıtsal binaların Horasan‟daki dört eyvanlı 

                                                        
85

 Mail yontma tekniğinin Samarra sonrası gelişimi için bknz. R. 

Ettinghausen, “The "Beveled Style" in the Post-Samarra Period”, 

ed. G. C. Miles, Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst 

Herzfeld (Locust Valley, N.Y., 1952) 72-83. 
86

 Richard Ettinghausen, “İran‟ın Selçuklu Devri Gümüş Eşyasında 

Türk Unsurları,” Milletlerarası 1. Türk Sanatı Kongresi (19-24 

Ekim, 1959)  Tebliğleri (Ankara: TTK, 1962) 175, 179.  
87

 D. Kuban da “biçimsel açıdan mezar yapılarıyla stupalar 

arasındaki ilişki kesindir” der (170). 
88

 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı (İstanbul: Remzi, 1984) 12. 
89

 Selçuklu döneminde ortaya çıkan mimari biçimlerin eski İran 

mimari geleneği ile olası ilişkileri üzerine bkn. Richard 

Ettinghausen, “Some Comments on Medieval Iranian Art. (A 

Propos the Publication of „The Cambridge History of Iran‟)”, 

Artibus Asiae, 31/4 (1969) 276-300.  
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konutlardan ve bunlar model alınarak oluşturulan 

medreselerden çıktığı belirtildi. 90  Bu tarz binaların 

kökeninde Orta Asya‟da, Taxila (Pakistan‟da), Belh ve 

Buhara‟daki eski Budist manastırlarının olduğu; bunların 

askeri garnizon olarak kullanılan ribatlara örnek olması 

sonucu cami mimarisini etkileyecek bir modele 

dönüştürüldüğü de belirtilmiştir. 91  Dört eyvanlı avlu, 

Gaznelilerin bugün Afganistan‟daki Sultan Mahmud 

zamanında (998-1030) inşa edilen Leşker-i Bazar Sarayında 

oldukça erken bir tarihte ortaya çıkar.92 Bu örnek Godard‟ın 

coğrafi köken olarak Horasan tezini destekleyebilir, ancak 

daha doğudan, Hindistan‟dan gelen etkiler de ihmal 

edilmemelidir. Aslına bakılırsa, İran ve Hindistan arasında 

Türkler aracılığıyla kurulan kültür ve sanat ilişkileri oldukça 

güçlüdür. 93  Eyvan, Selçuklu öncesi Sasani mimarisinde 

yaygın olarak kullanılmış olsa da bir avlunun dört kenar 

ortasında dört yöne hakim yerleştirilmesi asıl olarak 

Selçuklu döneminde gerçekleşmiştir. 94  Burada, varolan 

                                                        
90

 André Godard, “L'Origine de la Madrasa, de la Mosquée et du 

Caravanserail a Quatre Iwans,” Ars Islamica, 15-16 (1951) 1-9. 

Selçuklu ve öncesi dönem İran camileri üzerine kronolojik bir 

inceleme için bknz. André Godard, “Les Anciennes Mosquée de 

l‟Iran,” Athar-é Īrān, 1/2 (1936) 187-210. 
91

 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Turk Islam Medeniyeti 

(Ankara: Türk Kültürünü Araş. Enst., 1965) 238; Aptullah Kuran, 

Anadolu Medreseleri I , ODTU/TTK, Ankara, 1969, 10; Emel 

Esin, “Buyan, La Foundation Pieuse Bouddhique des  VIIIé-XIé 

Siecles et Son Adaptation a l'Islam,” IVéme  Congrés International 

d'Art Turc (1976) 77-80.  
92

 Daniel Schulumberger, “Le Palais Ghaznévide de Lashkari 

Bazar,” Syria, 29/3-4 (Paris, 1952) 269. 
93

 Bu konuda bknz. H. Goetz, “Persia and India after the Conquest 

of Mahmūd,” The Legacy of Persia, yay. A. J. Arberry (Oxford, 

1963) 89-115. Bu makale daha çok Hindistan‟daki Türk-İran 

etkilerinden söz etse de Hindistan kökenli Budist sanatın Orta 

Asya ve İran‟daki etkisi üzerinde de durur (Sasani döneminden 

etkiler için bknz s. 91) 
94

 Doğan Kuban “Bazen söylendiği gibi dört eyvanlı avlulu 

caminin Selçuklu döneminden sonra geliştiğini söylemek 

anlamsızdır. Çünkü avlunun kullanılışı ve biçimi cami işlevinden 

bağımsız bir nitelik taşımaktadır” şeklinde bir söylemde bulunur. 

Ancak bu ifadede, caminin işlev ve biçimi ile dört eyvanlı şemanın 

Selçuklu döneminden sonra neden gelişmediğinin ilgisinin ne 

olduğu anlaşılmaz (Kuban, 155). Bir yandan da bu ifadeyle 

çelişecek şekilde, eyvanlı avlunun “merasim avlusu” niteliğini 

vurgulayan Kuban, camilerde görülen “köklü plan değişikliğini” 
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geleneksel bir biçimin yeni bir tasarım sistemi içinde 

değerlendirildiğini görüyoruz. Bu sistem büyük olasılıkla 

“dört yön” üzerine temellenen Hindistan kökenli “mandala” 

diyagramı veya Çin‟de gördüğümüz yine aynı sembolizme 

yani dört yön ve merkez kavramına dayanan Ming-t'ang‟a 

dayanmaktadır. 95  Orta Asya‟da bilinen kozmik 

diyagramların kavram içeriği dört eyvanlı avlunun neden 

Selçuklu döneminde uygulandığını anlamak için yardımcı 

olabilir. Bu konuda Orta Asya uzmanı Emel Esin‟in 

derlediği kozmolojik fikirler açıklayıcı olabilir. Ancak 

bunlar İran öncesi hakkında genel bir fikir verir. Bunların 

Selçuklularda ne kadar yaşadığı bilinmez. Öte yandan, 

geleneksel mimari modellerin kavram içerikleri onların 

çeşitli dönemlerde yeniden şekillendirilmesinde etkili olmuş 

olmalıdır. 

 Çin-Türk etkileşimi tarihte Chou (Zhou) devrine 

(M.Ö. 1050-349) kadar geri gider. W. Eberhard‟ın Chou 

hanedanlığının Türk kökenli olduğunu belirtmesi, Chouların 

proto-Türk sayılmasına neden oldu. Emel Esin‟de bu 

görüştedir. Çin tarihlerinde, Chou hükümdar şehirlerinin bir 

mikrokozmos olarak dört yöne baktığı belirtilir. Şehir, 

Göktürk takvimine benzeyecek şekilde kış gündönümünde 

başlayan bir takvime göre düzenlenmişti. İmparatora ait olan 

güney yönü, Güneş evcine (zirve), öğle saatine, renklerden 

kırmızıya, yaz gündönümüne, Kuş Burcuna (Kızıl 

Sağızgan), tek sayılara, yang mefhumunun evine karşılık 

gelirdi; Kuzey yönü ise Ay evcine, kara renge, kaplumbağa, 

burcuna, imparatoriçeye, çift sayılar ve yin mefhumunun 

evine karşılık gelirdi; Doğu yönü Güneş‟in doğuşuna, bahar 

                                                                                                       
“sultan-devlet imgesinin gücüne” bağlar (Kuban, 157). Bu 

yazımızda, bu ve benzer sath  değinmelerin belirsizliğini gidermek 

üzere konuyu ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaya çalıştık. 
95

 688 yılında inşa edilen ve  İmparatoriçe Wu‟nun Ming-t'ang‟ı 

için bknz. A. C. Soper, “The "Dome of Heaven" in Asia,” The Art 

Bulletin, 29/4 (1947) 240-1. Orta Asya‟dan Batı‟ya intikal eden 

mimari gelenekler beraberinde doğal olarak tasarımlarını doğuran 

ideolojileri de aktarmıştır. Eyvan belki tek başına Orta Asya 

kaynaklı değildir, ancak dört eyvanlı avlu büyük olasılıkla Orta 

Asya etkisiyle şekillendirilmiştir (eyvanın ve dört eyvanlı avlunun 

kaynağı ve sembolizmi hakkında bknz. A. U. Peker, "The 

Monumental Iwan: A Symbolic Space or A Functional Device?" 

Journal of the M.E.T.U. Faculty of Architecture, XI/1-2, 1991, 5-

19). 
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itidâline, sabaha, gök rengine, Ejder Burcuna (Kök Luu) 

karşılık gelirdi; Batı yönü ise Güneş‟in batışını, kış itidâlini, 

akşamı, ak rengini, Kaplan Burcu‟nu (Ak Bars) temsil 

ederdi. Şehirde dokuz cadde bulunur, ortada Kutup Yıldızı 

ve Ayı Burcu‟nun altında kozmik dağı temsil eden 

hükümdar köşkü yer alırdı.96 Güney ateşin, kuzey suyun, 

doğu ağaçın, batı ise maden unsurunun yönüydü; ayrıca 

toprak merkezle ilişkilendirilmişti, rengi de sarıydı.97 İran 

Selçuklu dönemindeki dört eyvanlı avlulu binaların Orta 

Asya‟da Türkler arasında yaygın  evren yani kozmos 

algısından etkilenmiş olduğu anlaşılıyor. Buna göre dört 

eyvanlı avlu, on birinci yüzyıldan sonra dört yön ve merkezi 

çağrıştırarak evrensel hükümranlık simgesi olarak ortaya 

çıkmıştır denilebilir. İleride bu ifadeyi güçlendirecek bazı 

başka kanıtlar da göstereceğiz. 

Emel Esin, Chou kozmolojisindeki Evrenselciliğin 

(Universalism) Choulardan sonra içiçe geçen Çin ve Doğu 

Türk kültürlerinde devam ettiğini belirtir. Mekân, zaman, 

yönler, unsurlar gibi kozmolojik kavramlar bu evrenselcilik 

çerçevesinde uyum içine yerleştiriliyordu. Yaratılış Tao‟dan 

(ilk sebep, yol, usûl) başlayarak “adem”e, ademden (yokluk) 

T‟ai-chi yani “monad”a (tek varlık, şekil-nefes-madde 

imkanları) ve  T‟ai-chi‟deki bu imkanlardan yin (kararıg) ve 

yanga (yaruk) ulaşır. T‟ai-chi yarısı kara, yarısı ak bir daire 

olarak gösterilir. Kararug ve yarugdan beş unsur olan su, 

ateş, ağaç, maden ve toprak doğar. Bu sonuncuların yönlerle 

ilişkisini yukarıda belirttik. Dört unsur “töz”, “oguş” veya 

“kut” adı altında çeşitli fas lelerin kökü sayılıyor, her “ed” 

(varlık) bunlardan birine mensup oluyordu.98  Dolayısıyla 

dört yön ve merkezden oluşan kozmolojik modelin güçlü bir 

yaratılış etkinliği ve onun belirlediği düzen (kozmos) 

düşüncesinin ifadesi olduğunu düşünmek gerekir. 

 Esin‟e göre: “Universalist dikotomi denilen 

âlemşumûl iki umde tasavvuru, tab atın her vechesini 

mukaddes biliyor ve tab atın kuvvetleriyle aheng içinde 

yaşamak ve bu kuvvetlerin „kut‟unu kazanmakla, iyilik 

                                                        
96

 Emel Esin, “Orduğ: Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk 

Hakan Şehri”, AÜ DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, 10 (1968) 

137-8. 
97

 Emel Esin, Türk Kozmolojisi: İik Devir Üzerine Araştırmalar 

İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979) 5. 
98

 Esin, Türk, 1, 4. 
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hâline varılacağını sanıyordu. „Kut‟un tezâhürü ve mükâfatı 

ise muvaffakiyet idi. Universalism, Taoism vechesi ile, 

mukaddes sayılan kâinâtın küll  rûhu mefhûmunda, „bir 

tözlüg bolmak‟ (Pantheism, Vahdet-i vücûd) tasavvuruna 

yakın bulunuyordu.”99 Esin‟e göre, Çinlilerin ve Türklerin 

dikotomik kozmolojisi iki umdeye “iyilik (ışık) – kötülük 

(karanlık)” gibi ahlâk  manâ vermediği için eski İran 

dinlerindeki düalist görüşten farklıydı. 100  İran‟da 

Selçuklularla birlikte düalizmin yerini alan Orta Asya 

kökenli birleştirici evren tasavvurları merkez  hükümranlık 

fikri ile uyumlu olarak anıtsal mimarideki yeni ifade 

olanaklarının önünü açmıştır denilebilir. Bunlar dört eyvanlı 

avlu ve kubbedir.  

Dört yön ve merkez  hükümranlık kavramı 

arasındaki uyum Çin ve Hindistan‟da tanımlanmıştı. Orta 

Asya‟da Budist Mahayana mezhebinde ideal evrensel 

hükümdarın simgesi oan cakravartinin şehri mandalanın 

örnek alandığı mikrokozmik bir boyuttu. Chou hükümdar 

şehrinde de merkezdeki haçvari yol (Türkçe tört beltir yol) 

Türk “ordu”sunda da vardı ve dört yöne hakimiyeti 

simgelerdi. 101  Esin‟e göre, Yürk hakanı kendisini bir 

cakravartin olarak tasavvur ediyordu. Orhun Anıtları‟nda 

Bilge Kağan‟ın yönlere yaptığı vurgu bu kaynaktan çıkar. 

Esin, Orta Asya Türk metinlerindeki dört yön (tört yıngak), 

sekiz yön ve altı yöne yapılan vurguları Merv ve Semerkant 

gibi şehirlerin ve ordu-balığların (ordu-şehir, ör. Ak-tepe, 

Taşkent) planları ile ilişkilendirir.102 İran‟da Selçukluların 

1066‟da yeniden inşa ettiği Rey şehrinin sekiz köşeli 

medinesinin kuzey-batıdaki kalesi de herhalde hükümdar 

kalesi olarak dört köşe (yani tört bulung) planda inşa 

edilmişti.103  

Orta Asya‟daki Türk şehirlerinin her zaman aynı 

model üzerinde gelişmediğini biliyoruz. İslâmiyet öncesi ve 

sonrası arasındaki değişimler, ayrıca erken dönem şato tipi 

han kalesinden şehristanlı şehre dönüşüm, bundan başka 

Göltürk, Uygur, Oğuz, Selçuk ve diğer toplumlara ait sürekli 

gelişen ve değişen şehirler pek çok farklılaşma 
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 Esin, Türk, 3 
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içermiştir.104 Aslına bakılırsa kontrolü nisbeten kolay olan 

bir ordu-kentin kozmolojik tasavvurlara göre planlanması ve 

bu planın kalıcılığı mümkünse de toplumun ihtiyaçlarını, 

farklı sosyal grupların etkinliklerini ve başka işlevsel 

unsurları barındıran ve zaman içinde değişen şehirlerin 

topoğrafya, doğa ve kültür tarafından belirlendiğini ve esnek 

bir yapıda olduğunu belirtmek gerekir. Öte yandan “dört 

eyvanlı avlu” gibi bir yapı şeması İran‟da cami mimarisinde 

bir modele dönüşmüştür. Bunun Orta Asya ile bağlantıları 

açık olan Türklerin hakimiyetiyle  uygulanır olması 

arkasında Orta Asya‟nın düşünce geleneğinin olduğunu 

düşündürür.  

Oleg Grabar on ikinci yüzyıl ilk yarısında ortaya 

çıkan camilerin üslup ve planlarıyla açık bir şekilde 

tanımlanabilir bir “mimari ekol” ortaya koyduğunu 

belirterek bunu Büyük Selçuklu yönetimine bağlar. 105 

Gazneli Mahmud‟un Leşker-i Bazar Sarayı‟nda onuncu 

yüzyılda ortaya çıkan bu modelin Çin-Hindistan-İran 

üçgeninin merkezinde uygulanıp daha sonra Türklerin batıya 

yönelimiyle İran‟da yaygınlık kazanması bu üçgenin 

merkezine yayılan kozmolojik fikirler ve Türklere özgü 

hükümdarlık mefhumuyla ilişkili olduğunu düşündürür.  Bu 

mefhum, Osmanlı döneminde kayser (ceasar) kavramını da 

içererek en ihtişamlı ifadesini büyük kubbeli anıtsal Osmanlı 

camilerinde bulmuştur. Bu camilerin içerdiği anıtsal 

kubbelerin öncülü İran‟daki Türk egemenliği altında ortaya 

çıkan büyük “maksure kubbe”lerdir. Bu kubbelerin Orta 

Asya‟da on birinci yüzyılda başlayan bir geleneği 

bulunur. 106  Gaznelilerin Leşker-i Bazar Camisi (11. yy 

                                                        
104

 Bu çeşitliliği sergileyen bir yayın için bknz. Yılmaz Can, 

“Anadolu Öncesi Türk Kenti,” Türkler, c. 3 (Ankara: 2002) 150-

60. 
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 Oleg Grabar, “The Visual Arts,” Cambridge History of Iran, 4 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1975) 631. 
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 Kubbeli bina tipolojileri akla Orta Asya çadırını olası bir köken 

olarak getirir. Ancak bu daha prototipik bir model olarak zaman ve 

mekan ötesi başlangıçlarla ilişkilendirilebilme gücü taşıdığı için 

Roma, İran veya Türk mimari geleneklerindeki kubbenin doğrudan 

kökeni olarak gösterilmesi kolay değildir. E.B. Smith‟in 

belirttiğine göre, kubbe şeklinin rağbet görmesine Orta Asya‟nın 

kubbe biçimli kozmik çadır geleneğine sahip olan çadır-sakinleri 

neden olmuştur.  Ayrıca, Smith Orta Asya Moğol hanlarının büyük 

kubbeli yuvarlak çadırı ve onlara benzeyen İran Ahamenişlerinin 

“kraliyet çadırı” hakkında bilgi verir (E. B. Smith, The Dome: A 
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başı),  Karahanlıların Hazar Deggaron Camisi (11. yüzyıl), 

Merv yakınındaki Talhatan Baba Camisi (12. yy başı) 

maksure kubbeleriyle dikkat çeker. O. Aslanapa, Leşkeri 

Bazar Camisi için mihrap önünde iki nef genişliğindeki 

kubbenin İran‟daki camilerden önce burada ortaya çıktığını 

belirterek bir öncül olduğunu vurgular. 107  Orta Asya‟da 

türbe ve camilerde ortaya çıkan Orta Doğu‟daki ilk 

camilerde görülen örneklerden daha gösterişli kubbelerin 

kökeni stupaların kubbesi olabilir. Ancak İran‟da saray ve 

tapınaklarda daha önce de kubbe uygulandığını biliyoruz. 

Taht-ı Süleyman Ateş Tapınağı (6. yy) anıtsal bir 

örnektir. 108  İsfahan Ulu Camisi‟nde 1086-87‟de Sultan 

Melikşah tarafından yaptırılan güneydeki mihrap önündeki 

15 m. çapında, 30 m. yüksekliğindeki anıtsal maksure kubbe 

ve önündeki eyvan Orta Asya ve İran geleneklerini 

mükemmel biçimde birleştirir. Döneminde en geniş maksure 

kubbe olan bu yapı neden ilk defa İsfahan‟da ve bu tarihte 

oluşturulmuştur?  

Güney kubbenin eteğindeki yazıtta kubbeyi yaptıran 

Sultan Melikşah‟ın Doğu‟nun ve Batı‟nın hükümdarı ve 

hükümdarların hükümdarı, İslâm ve Müslümanların 

dayanağı olarak sunulması güçlü bir iktidar ifadesidir. 

Kubbeye yakın yer alan Samarra tarzı bir bezeme kuşağı 

Abbasi başkentine bir gönderme yapılma olasılığını 

gündeme getirir.109  On birinci yüzyılda yeni tanımlanan 

“sultanlık” kavramı aracılığıyla Bağdat ile kurulan yeni ilişki 

düşünülünce bunun nedenini anlamak zor değil. 

                                                                                                       
Study in the History of Ideas, (Surrey: Princeton U., 1971) 81). 

Emel Esin‟e göre, çadırdan kubbeye intikal İç Asya‟da 

gerçekleşmişti (“Burkan ve Mani Dinleri Çevresinde Türk Sanatı: 

Doğu Türkistan ve Kansu‟da,” Türk Kültürü El Kitabı, 2/1a 

(İstanbul: Milli Eğitim, 1972) 343). Çadır ve hareketsiz mimari 

arasındaki ilişki bir etkileşim sürecini yansıtır. Hükümranlık ve 

kozmos imgelerini somutlaştıran mimari biçim ve mekan 

fikirlerinin farklı coğrafya ve zaman dilimleri arasındaki göçü 

hakkında bknz. Oleg Grabar, “From Dome of Heaven to Pleasure 

Dome,” Journal of the Society of Architectural Historians, 49/1 

(1990) 15-21. 
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 Günkut Akın, Asya Merkezi Mekan Geleneği (Ankara: Kültür 

Bakanlığı, 1990) 208-19. 
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Hükümranlık sembolizmi Selçuklu başkentindeki bu anıtsal 

Cuma camisinin varlığının önemli bir unsurudur. 

 Cami‟nin kuzey eyvanının arkasında sonradan inşa 

edilen Günbed-i Haki (yersel kubbe) adlı kubbeli kare oda 

Melikşah‟ın hazinedarı Tac'ül-Mülk Ebu'l-Ganâim 

tarafından 1088 yılında yaptırılmıştır. Kubbenin kasnağında 

Araf sûresi 54. Ayet yer alır: “Şüphesiz sizin Rabbiniz, 

gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a 

kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze 

katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi 

olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek 

de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın 

şanı yücedir.” Bu Allah‟ın yaratıcı gücünü ve iktidarını 

vurgulayan kozmolojik bir suredir. Kubbeli odanın güney 

girişi üzerinde ise Al-i İmran‟dan 26-27. ayetler yer alır: “De 

ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine 

verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz 

edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. 

Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin; Geceyi 

gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi 

çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız 

rızık verirsin." Burada de Allah‟ın “mülk”ü yani iktidarı 

dilediğine verip dilediğinden aldığı ve iktidarının 

muazzamlığı konu edilir. Belli ki bu cami, on birinci 

yüzyılda Selçuklu döneminde, Selçuklu hükümdarları için, 

“sultanlık“ ünvanı altında yeniden tanımlanan yeni iktidar 

anlayışının etkisi altında inşa edilmiştir. Sultan Allah‟ın 

iktidarı altında İslâmın koruyucusu olarak Doğu ve Batı‟nın 

hükümdarıdır. Kubbeli mekan Allah‟ın yarattığı alemin 

simgesiyken, sultan dört eyvanla yatay eksende yayılan 

yersel hükümranlıkta Allah‟tan aldığı yetkiyi yönetim aracı 

kılmaktadır. Tabii bu bir yorumdur. Sanat ve mimarlık 

eserlerini anlamak için çoğu zaman benzer yorumlara ihtiyaç 

duyulur. Elimizdeki mimari ve yazınsal veriler bu örnekte 

yaptığımız yorumu destekler niteliktedir. Oleg Grabar da 

caminin mesajının kubbe ile aktarıldığını, bunun da el-

Mavardi ve Nizam ül-Mülk tarafından güçlü bir şekilde 

tanımlanan sultanların yeni iktidarı olduğunu belirtir.110 
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 SONUÇ 

 

Türklerin İran‟daki sanat ve mimariye katkıları çok 

boyutludur. Benzer sözleri Orta Asya için de ifade edebiliriz. 

İslâm  dönemde on birinci yüzyıldan sonra sultanlar asıl 

olarak Türk kökenlidir. Hükümranlık kavramını yeniden 

tanımlatacak kadar güçlü olan sultanlar sanat, mimari ve 

kentleşmede bir temsiliyet alanı aramış ve bunu 

gerçekleştirmiştir. Burada konunun derinliğine inme 

imkanımız olmadı. Çünkü konu bir kitap ölçeğinde yeni 

disiplinlerarası bilgiyi değerlendiren kapsamlı bir çalışmaya 

ihtiyaç göstermektedir. Öte yandan Selçukluların kavimsel 

hareketliliği paralelinde fikir ve formların yer değiştirmesi, 

evrim geçirmesi, hacmen genişlemesi ve kıtalararası bir 

evrenselliğin ifadesi olmasını sağladıkları bir geçektir. Bu 

Hindistan‟da da, İran‟da da, Anadolu‟da da böyle olmuştur. 

Isfahan_Ulu_Cami_plan_Keith Turner ve Henri 
Stierlin_MIT_libraries 
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Daha sonra Osmanlılar evrensel hükümdarın egemenlik 

alanını Avrupa‟ya taşımıştır. Şoven-milliyetçi sanat tarihi 

yazının bu gerçeği mutlaklaştırarak bütün karşılaşma, 

etkilenme ve sentezleri –sanki bunların olmadığı bir sanat 

dünyada varolmuş gibi- görmemezlikten gelip Türk sanatını 

belirsiz bir Orta Asya kökeniyle açıklamak istemesi, diğer 

kutupta da Oryantalist yazının Türklere ait her katkıyı 

başkalarına mal etmesi veya görmemezlikten gelmesi dünya 

tarihine 1000 yıl damga vurmuş Türklerin 

önemsenmemesini doğurmuştur. Oysa bütün büyük 

idareciler gibi Türkler de sanat ve mimarlıktaki hamilikleri 

ile özgün eserleri desteklemiş ve onlar aracılığıyla 

kendilerini ifade etmiştir. Bir yandan da dünya tarihinde 

nadiren görülebilecek bir iktidar alanının evrensel 

hükümdarları olarak dönemi ve yeri için yepyeni sentezlerin 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunları bir “Türk” kavramı 

altında toplamanın bir sakıncası bulunmaz. “Türk” Orta ve 

Kuzey Asya‟da konfedarasyonlar, Yakın Doğu‟da 

imparatorluklar kuran kendine özgü bir hükümdarlık ve 

iktidar biçimi ile belli coğrafyalarda kıtalararası hareketlilik 

yaratan bir kavmin ifadesi olarak görülebilir. Bu anlamda 

neden olduğu özgün maddi kültürü tanımlayan niteliği ile 

siyas  mülahazaları aşar. Osmanlının Avrupalılar için 

kullandığı “Frenk” gibi bir kavramdır. İçine kim ve ne 

olduğu çok iyi tanımlanabilen Avrupalı kavimleri alır ama 

ismin kendisi kapsayıcılığından ötürü nötrdür. İşte bir 

kıtanın, özellikle Rönesans sonrası insan yapısı, düşünce 

sistemi ve maddi kültürünü adlandıran Frenk gibi “Türk” de 

on birinci yüzyıldan sonra Avrasya, Orta Asya, İran ve 

Türkiye‟nin Turan kökenli insan yapısı, düşünce sistemi ve 

maddi kültürünü adlandırır. 
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      20.YüzyıldaTürkiye-İran İlişkileri 
 

 

               Doç.Dr.Şennur Şenel 

 

 

 

Ġran ve Türkiye, asırlardır iki komĢu devlet 

olmakla birlikte zaman zaman gerilimi yüksek, iniĢli çıkıĢlı 

iliĢkiler içinde olmuĢtur. Bir diğer makalemizde 20.yüzyıl 

baĢlarına kadar Türk-Ġran iliĢkileri ele alındığı için burada 

I.Dünya savaĢından itibaren 20.yüzyılda iki devlet iliĢkileri 

ele alınmaktadır.  

Genel itibariyle bakıldığında Ġran ve Türkiye, 

20.yüzyılın baĢlarında yaĢadıkları ve beklentileriyle birbirine 

çok benzeyen iki komĢu ülkedir. Her iki ülke de ciddi 

badireler atlatılmıĢtır, her ikisinde de yüzyılın geneli 

çerçevesinde savaĢ, rejim değiĢikliği, askeri darbe, toplumsal 

kaos gibi benzer geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Her iki ülke, 

modernlik yanlısı yaklaĢımı, milliyetçi ve devletçi kadroları, 

yürüttükleri mücadelenin benzerliği sebepleriyle nispeten 

birbirine benzemektedir.
111

 

I.Dünya savaĢı sonrası her iki ülke için de beka 

sorunu ortaya çıkmıĢtı. Ġran her ne kadar savaĢta tarafsız 

kalmıĢsa da bir yanda kendi iç sorunları öte yanda Ġngiltere 

ve Rusya’nın rekabetine karĢı varlığını korumak zorundaydı. 

SavaĢ sırasında Rusya’da BolĢevik Ġhtilalinin 

gerçekleĢmesinin ardından 1917'de Sovyet Rusya Halk 

Komiserliği Konseyi, Çarlık döneminde yapılan 1907 tarihli 

Ġran paylaĢımı andlaĢmasının geçersiz olduğunu ilan 

etmiĢtir. BolĢevik yönetimi bu kararı doğrultusunda 1917 

sonlarında askerlerini Ġran’dan çekmiĢ, Ġran halkının 

kaderlerini tayin etmesini isterken Ġran’da milliyetçi 
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Dönemleri, (Derleyenler: Touraj Atabaki-Erik J.Zürcher), 
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hareketleri kendi ihtilalci hedefleri doğrultusunda 

desteklemiĢtir. Nitekim bu tarihlerde Ġran’da BolĢevik 

Rusya’nın etkisini gösteren iki geliĢmeden biri 18 Mayıs 

1920'de Sovyet kuvvetlerinin Enzeli'ye girmesi ve 4 

Haziran’da Gilan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adıyla 

muhtar bir cumhuriyet ilan etmeleridir
112

. Diğeri de 

Ġran’daki Adalet Partisi’nin isminin değiĢerek  ran 

 omünist Partisi olmasıdır. Keza 26 ġubat 1921'de de 

Moskova ile Ġran arasında Dostluk ve  ardeşlik Andlaşması 

imzalanmıĢtır. Buna göre daha önce iki ülke arasında 

imzalanan anlaĢmalar Ġran yararına olmak üzere 

feshedilmiĢtir. 

BolĢevik-Rusya iliĢkileri bu yönde iken yine de 

Rusya’nın savaĢtan çekilmesini kendi adına fırsat bilen 

Ġngiltere, Ġran üzerindeki emellerini gerçekleĢtirmek 

istemiĢtir. Ġngiltere’nin Ġran politikasını bu tarihlerde 

dıĢiĢleri bakanı Lord Curzon biçimlendirmek istemiĢtir.  

Ġran’da Ġngiltere denetiminde bir rejimin kurulması için çaba 

gösteren Curzon, Tahran-Ġngiltere büyükelçiliğinde 9 

Ağustos 1919'da Ġngiltere taraftarı Ġranlı üç devlet adamı 

arasında anlaĢma yapılmasını sağlamıĢtır. Buna göre 

Ġngiltere, Ġran’daki siyasi, idari, ekonomik geliĢmelere 

destek olacak, uzmanlar temin edecek, yüklü miktarda borç 

verecekti. Buna karĢılık Ġran, gümrük vergileri ve bazı 

vergileri taahhüd ediyor, alınan borcu da faiziyle uzun 

vadede ödemeyi kabul ediyordu. Ancak Curzon'un büyük 

ümitler bağladığı bu anlaĢma, Ġran kamuoyunda büyük bir 

utanç ve aĢağılanma olarak değerlendirilmiĢ ve her kesimden 

gelen tepkilerle hükümet istifa etmiĢ, anlaĢma da 

feshedilmiĢtir. Kısa bir süre sonra 1920 sonlarında Ġran'a 

Lord Curzon’dan farklı politikalar benimseyen Ġngiliz 

komutan Edmund Ironside gelmiĢtir. Ironside, Ġran’da 

Ġngiliz askeri gücü bulundurmak yerine, Ġngiliz desteğiyle 

kurulacak güçlü bir merkezi hükümetin, Ġngiliz çıkarlarını 

daha iyi koruyacağını savunmuĢtur. Bunun için de 1879'da 

Ruslar tarafından Ġran Ģahı muhafız birliği olarak kurulan ve 

Rus subaylardan daha çok Ġranlı asker ve subayların 

bulunduğu Ġran Kazak Tugayı’nın varlığı ona en büyük 

ilhamı vermiĢtir. Ġlk olarak tugayın Rus olan komutanının 
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 1921'de Sovyet hükümeti birliklerini bölgeden çekince Gilan‟da 

İran hükümetinin otoritesi yeniden tesis edilmiştir. 
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görevden alınmasını sağlamıĢ, sonra kendisinde umut 

gördüğü Albay Rıza hanı bu tugayın komutanı yapmıĢtır. 

Kazak tugayındaki düzenlemeden sonra bir hükümet darbesi 

planlanmıĢ ve darbeden sonra hükümetin baĢına Seyid 

Ziya’nın geçmesi öngörülmüĢtür Bu ve benzeri politikalarla 

Ġngiltere, 1919’da imzalanan ancak uygulanamayan anlaĢma 

hükümlerini geçerli kılacak Ġngiliz taraftarı bir hükümetin 

kurulmasını amaçlamıĢtır.  Bu süreçte Ġngiltere’nin desteğini 

alan Albay Rıza han’ın, gerek Ġran’daki geliĢmeleri gerekse 

Ġran dıĢındaki geliĢmeleri dikkatle takip ettiği 

anlaĢılmaktadır.
113

 

Osmanlı devleti ise I.Dünya savaĢına mecburen 

Almanya tarafında dahil olmuĢtu. 1918 yılında yapılan ve 

savaĢı sonlandıran Mondros mütarekesiyle tüm Osmanlı 

coğrafyasındaki iĢgaller resmi ve son Ģeklini alıyor, Türk 

ordusu ve Türk devleti tasfiye ediliyordu. Bu durum 

Anadolu’da Türk milletinin ölüm kalım savaĢı demek olan 

Ġstiklal Harbi’nin sebebini oluĢturuyordu. Ankara merkezli 

Türk hükümeti, bir yandan iĢgalci devletlerle mücadele 

ederken bir yandan da akıllı bir dıĢ politika takip ederek dost 

ve müttefik sayısını artırmaya gayret etmiĢtir. Milli 

hükümetin dıĢ politika esasları önce Erzurum’da, sonra 

Sivas’ta yapılan milli kongrelerde belirlenmiĢti. Buna göre 

milli sınırlar içinde vatanın bütünlüğü esas alınıyordu ve 

yabancılara siyasi egemenliği ve toplumsal dengeyi bozucu 

imtiyazlar verilmeyecekti
114

. Kısa bir süre sonra Ġstanbul’da 

toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı, 28 Ocak 1920’de 

aldığı kararla bu esaslar çerçevesinde Misak-ı Milli’yi kabul 

ve ilan etmiĢtir. Burada belirtilen hususlar sadece Milli 

Mücadele sırasında değil daha sonra da geçerli olan dıĢ 

politika esaslarını oluĢturmuĢtur. ġüphesiz yapılacak 

ittifakların ana zemini ve meĢruiyetini bu süreçte kazanılan 

askeri zaferler oluĢturacaktır.  

20.yüzyılın baĢlarında iki devletin durumu genel 

itibariyle böyle iken Ġran, Osmanlı devletinden savaĢ 

sırasında bir kısım toprakları ihlal ettiğini iddia ederek Mart 
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114

 Mehmet Gönlübol-Cem Sar, Atatürk ve Türkiye‟nin Dış 
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1919’da Ġngiliz dıĢiĢleri bakanı aracılığıyla Paris BarıĢ 

Konferansı’nda görüĢülmesi için talepte bulunuyor ve “Aras 

ırmağından baĢlayarak kuzeydoğuda Derbent’e kadar uzanan 

ve Tiflis, Kars ve Erzurum’un yakınından geçerek Erivan ve 

Elizabetopol’u da kapsayan geniĢ bir bölgeyi istiyordu.  

Ancak Ġran’ın bu isteği Ġngiltere DıĢiĢlerince üstünde 

durulamayacak kadar hayali ve aĢırı olduğu gerekçesiyle 

reddedilmiĢtir”.
115

 Bu talep, o tarihlerde, Ġran’ın Türk 

politikası açısından fikir vericidir. 

Oysa I.Dünya savaĢı anlaĢmalarla bittikten sonra 

Osmanlı ordusu Ġran sahası kabul edilen yerlerden 

çekilmiĢti. ġeyh Muhammet Hıyabani, Tebriz'de Azerbaycan 

Sosyalist Demokrat Partisi’ni kurmuĢ ve 1920'de Azadistan 

Cumhuriyetini ilan etmiĢti. Ġran Ģahı AhmetĢah ise devlet 

otoritesini kaybetmiĢ ve 1921 baĢlarında Azerbaycan valisi 

olan kardeĢi lehine tahttan çekilmiĢti.  

Rıza Hanın, Seyid Ziya ve güvendiği 

arkadaĢlarıyla disiplinli bir askeri müdahaleyle bağımsız 

milliyetçi bir hükümetin kurulması konusundaki görüĢleri 

ekseninde 16 ġubat 1921 de baĢlattığı askeri harekat 

(darbe/devrim) 20 ġubatta baĢkent Tahran’ın iĢgaliyle fazla 

direniĢ görmeden baĢarılı olmuĢtu. Kurulan hükümetin 

baĢbakanı Seyid Ziya, Savunma bakanı Rıza Han olmuĢtu. 

GeliĢmelerden görülüyor ki, 1925'e kadar Rıza Han bu 

görevde otoritesini ve gücünü ülke genelinde 

sağlamlaĢtırmıĢtır. Nitekim kısa sürede baĢbakan Seyid 

Ziya’yı sürgüne göndermiĢ, 1923'e kadar dört baĢbakanın ve 

altı kabinenin istifasına sebep olmuĢtur. Nitekim Ġran Ģahı 

Ahmed, baĢbakan MuĢiruddevle Hasan Han hükümetinin 

istifası üzerine yeni hükümeti kurma görevini Rıza Han’a 
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vermiĢtir. Bir süre sonra da saltanatın vekaletini kardeĢine 

bırakarak Avrupa seyahatine çıkmıĢtır.   

Rıza Han, 1924 sonlarında çıkan isyanı bastırmıĢ, 

bu sayede gücünü ve halk nezdindeki güvenirliğini en üst 

noktaya taĢımıĢtır. 1925 sonlarında Avrupa seyahatinde olan 

Ahmed ġah’ın ülkesine dönmeye karar vermesi üzerine Ġran 

meclisinde tartıĢmalar yaĢanmıĢ ve Kaçar hanedanının 

sonlandırılmasına, Rıza-hanın da saltanat naibi olmasına, 

yeni hükümet için seçimlerin yapılmasına karar verilmiĢtir. 

12 Aralık 1925'te Ġran Meclis-i Müessesanı Rıza Hanı oy 

birliği ile Ġran Ģahı ilan etmiĢtir. Bu kararın hemen ertesi 

günü 13 Aralık’ta Rıza Han, Ġran hükümdarı olarak tahta 

çıkmıĢ, 25 Nisan 1926’da da Gülistan Sarayı’nda ġahlık 

tacını giyerek, Pehlevi hanedanlığının ilk Ģahı olarak tahta 

oturmuĢtur.
116

 Bu geliĢmeler, Türk-Ġran iliĢkilerinin, uzun 

süre Mustafa Kemal PaĢa ile Rıza ġah arasında 

yürütüldüğünü de ifade eder. Dolayısıyla Cumhuriyet 

dönemi Türk-Ġran iliĢkilerini Atatürk dönemi ve sonrası 

olarak iki ana devreye ayırmak mümkündür.  

 1921 yılında muhtelif zeminlerde Türk hükümeti, 

Ġran’la iyi iliĢkiler kurmak yönünde bir takım adımlar attığı 

görülüyor. Ancak bir yandan Ġran’ın içinde bulunduğu siyasi 

istikrarsızlığa ilaveten I.Dünya savaĢı sonlarında Türk 

birliklerinin Ġran sahası üzerindeki bazı harekatları Ġran 

açısından bunu mümkün kılmamıĢtır.  Öte yandan iki ülke 

arasında çok uzun zamandır devam eden aĢiret 

ayaklanmaları ve sınır ihlalleri I.Dünya savaĢı sonrasında da 

görülmüĢtür. Özellikle kürt aĢiretlerinden ġakakların lideri 

Ġsmail Simko’nun, Batı Ġran’da ve Irak’ın kürt bölgelerini 

kapsayacak Ģekilde bir kürt devleti kurma amacıyla baĢlattığı 

isyan birkaç yıl sürmüĢ ve ciddi ilerleme kaydetmiĢti. Ġran 

bu isyanı bastırmak için Rusya’dan yardım almıĢsa da 

baĢarılı olamamıĢtı.  

 ġubat 1921’de hükümet darbesinden hemen sonra Rıza 

Han, Simko üzerine birlikler sevketmiĢ ve buna 

dayanamayan Simko, Türkiye’ye kaçmıĢtır. Eylül 1922’de 

Ġran, Simko’nun iki ülke aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ve 
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 Rıza Pehlevi, tahta çıktığı tarihten 1941 Eylül‟üne kadar İran‟da 
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modernleşme sağlamıştır. 



70 
 

Ġran’a teslimini Türkiye’den talep etmiĢtir. Türk hükümeti 

de Simko’nun Ġngiltere tarafından desteklendiğini ve 

Türkiye ve Ġran aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu 

düĢündüğünden Doğu Cephesi kumandanı Kazım Karabekir 

PaĢa ve ona bağlı 8.Fırkanın müdahalesiyle Simko’nun 

üzerine gidilmiĢ, ordusu dağılmıĢ kendisi de Irak’a 

kaçmıĢtır. Türkiye tarafından Ġran’a 24 Eylül 1922’de Simko 

meselesinin bittiği bildirilmiĢtir. Böylece Ġki ülke arasında 

birkaç yıl boyunca ciddi problem olan bu meselenin 

çözüldüğü düĢünülmüĢtür
117

. Bu arada isyanla mücadelenin 

devam ettiği 1921 Mayısında Türk hükümeti, Ġran’a, Sovyet 

hükümeti aracılığıyla Afganistan, Ġran ve Türkiye arasında 

ittifak önerisinde bulunmuĢtur. Ġran bu öneriye sıcak 

bakmakla birlikte Anadolu’daki Milli hareketin nasıl 

geliĢeceğine dair duyduğu kaygılar sebebiyle hemen cevap 

vermemiĢtir. Hatta Haziran 1921’de Ġran heyeti Ankara’ya 

gitmiĢ, Ankara–Tahran arasında bir anlaĢma imzalanması 

için görüĢmelerde bulunmuĢtur. Bu görüĢmelerden kısa bir 

süre sonra bu kez Ġran milli eğitim bakanı Ġran’ın Ankara 

elçisi ünvanıyla görevlendirilmiĢtir. Her ne kadar bu sefirin 

Ankara’ya intikali bir zaman sonra gerçekleĢecek olsa da 

Ankara hükümeti bu geliĢmeyi Mustafa Kemal PaĢa’nın 1 

Mart 1922’de TBMM’nin açılıĢında yaptığı konuĢmada 

belirttiği üzere son derece olumlu karĢılamıĢtır
118

.  Nihayet 

23 Haziran 1922’de Ġran elçilik heyeti Ankara’ya ulaĢmıĢ ve 

Ankara hükümeti dıĢiĢleri bakanı Yusuf Kemal(TengirĢenk) 

bey ve diğer yabancı elçilik mensuplarınca  son derece 

ĢaĢaalı bir törenle Ankara’da karĢılanmıĢtır. Ġran elçisinin 

göreve baĢladıktan hemen sonra Vakit gazetesine verdiği 

demeçte “iki ulus arasındaki kardeşlik bağlarının daha 

güçlendiği ve bundan sonra mutluluklarını birlikte 

paylaşacaklarına dair inancını” belirtmiĢtir
119

.  Ġran sefiri 

Ģerefine verilen yemekte, Mustafa Kemal PaĢa, Türklerin, 

Rusya, Azerbaycan, Afgan, Ġran gibi doğu milletleriyle olan 

bağlarının yalnız hissiyat üzerine kurulu olmadığını, hakiki, 
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maddi, değiĢtirilemez birtakım esaslara dayanmakta 

olduğunu, Ġranlıların fevkalade kahraman bir millet 

olduklarını, artık Ġran ve Türkiye arasında geliĢecek 

dostlukla sadece Türkiye ve Ġran değil bütün doğu 

milletlerinin feyz alacaklarına olan inancını ifade etmiĢtir
120

. 

Keza Mustafa Kemal PaĢa aynı dönemlerde yaptığı 

müteaddid konuĢmalarda Ġran sefirinin Ankara’da 

görevlendirilmesinden ve Ġran’la dostane iliĢkilerin 

kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiĢtir. Kasım 

1922’de Ankara hükümeti, Ġran’a Tahran büyükelçisi olarak 

Adana ve çevresi kumandanı Tuğgeneral Muhiddin(Akyüz) 

PaĢa’yı atamıĢtır. Büyükelçi 1923 ġubat’ında Tahran’a 

gittiğinde büyük törenle karĢılanmıĢtır
121

.   

 Ancak aynı tarihlerde yani 1923 baĢlarında Mustafa 

Kemal PaĢa’nın verdiği bir demeçte Ġran’la resmi iliĢkilerin 

henüz yeterince netleĢmediğini, bunun da Ġran’daki siyasi 

karmaĢadan kaynaklandığına dair kanatlerini belirttiği 

görülüyor. Fakat bu tarihlerde yani 1923 yılı ortalarında 

Ġstanbul Türk Ocağında yapılan bir konuĢma, Ġran-Türkiye 

iliĢkilerinde ileriki yıllarda alevlenecek olan, Ġran’daki Türk 

varlığı konusunu ihtiva ediyor olmakla iki ülke iliĢkilerine 

soğuk duĢ etkisi yapmıĢtır
122

. Dolayısıyla bu yıllarda iki ülke 

arasında kurulmaya çalıĢılan dostluk, muhtelif sınavlardan 

geçmekte, arzu edilen güvenin tesisi zaman alacak 

görünmektedir.  

                                                        
120

 Atatürk‟ün Bütün Eserleri, C.13 (1922), s.136-137. 
121

 Muhiddin Paşa‟nın İran‟a elçi olarak atanmasından çok sonra, 

İran hükümeti, Trabzon ve Adapazında konsolosluk açmayı talep 

etmiş, İran‟ın bu isteği Ankara hükümetince Trabzon‟da konsolos 

bulundurma hakkı ile karşılanmıştır.  
122

 Kave Beyat, “Pantürkizme Bakış ve Ruşeni Bey Macerasının 

Pantürkizme Etkileri”, İran Ulusal Kimlik İnşası, Ed. Hamid 

Ahmadi, (Terc.Hakkı Uygur), Küre yay., İstanbul, 2009, s.174 vd. 

Ruşeni bey ismindeki şahsın yaptığı konuşmanın ana konusu 

İran‟ın büyük bir bölümünün Türk olduğu idi. Özellikle İran 

Azerbaycanında en az 3-3,5 milyon Türk bulunuyordu. Bu da 

İran‟ın kuzeyinin tamamen Türklerden oluştuğu anlamına 

geliyordu. Fars kesimlerinde de çeşitli Türk unsurlar vardı. Ruşeni 

beyin yaptığı bu konuşma ve basında yer alması İran resmi 

makamlarında Pantürkizm konusunun ciddi olarak tartışılmasının  

başlangıcını oluşturmuştur. Ayrıca Ankara hükümeti ile İran 

arasında ciddi sıkıntılara sebep olmuştur. 



72 
 

 Nitekim 1923-1925 yılları arasında Ġran-Türkiye 

iliĢkilerinde karĢılıklı ve dikkatli takiple birlikte belirli bir 

mesafenin muhtemel güvensizlikler sebebiyle korunduğu 

anlaĢılıyor. Zira Türkiye, Ġran’ın dikta yönetimine kayacağı 

endiĢesini taĢırken Ġran, Ankara hükümetinin izlediği siyaset 

ve yeni geliĢmeleri hem din hem de bölge siyaseti açısından 

tedirginlikle takip etmiĢtir. Fakat Lozan AntlaĢması 

imzalandıktan sonra Rıza Han, gönderdiği telgrafta Mustafa 

Kemal PaĢa’ya bu Ģerefli sulhtan duyduğu memnuniyeti ve 

tebriklerini bildirmiĢ olmakla Türk hükümetinin Ġran’a 

iliĢkin duyduğu kaygıyı önemli ölçüde gidermiĢtir.  

 29 Ekim 1923’de Türkiye’de Cumhuriyet rejiminin 

ilanı ise Ġran’da büyük yankı uyandırmakla birlikte Ġran 

kamuoyu ve bilhassa muhafazakar kesim bunu olumlu 

karĢılamamıĢtır. Bununla birlikte Türkiye’nin Tahran elçisi, 

Mustafa Kemal PaĢa’nın tavsiyelerine uyarak, Rıza-Han’ı 

ziyaret etmiĢ ve Cumhuriyet rejiminin benimsenmesinin 

sebeplerini anlatmıĢtır.  Rıza han, bu fikre sıcak bakmakla 

birlikte laikliğin benimsenmesinin Ġran’ın muhafazakar 

kesimlerinde Ģüphe ve tereddütle karĢılandığını net bir 

biçimde gördüğünden cumhuriyet idaresine karĢı olduğunu 

ilan etmek zorunda kalmıĢtır.
123

 Ancak Ġran, Türkiye 

Cumhuriyeti ile iliĢkileri güçlendirecek bir karar alarak 

Türkiye’ye yeni büyükelçi olarak Seyid Tabatabai’yi 

görevlendirmiĢtir
124

. 

 Bu geliĢmelerden kısa bir süre sonra, yukarıda da 

belirtildiği gibi, Rıza Han, Kaçar hanedanını Ġran Meclisi 

vasıtasıyla devirmiĢ ve Ġran Ģahı olarak Ġran’ın idaresine 

geçmiĢtir.  Türkiye, bu değiĢimde Ġran yönetimine, 

dolayısıyla Rıza ġah’a destek vermiĢtir.  Hatta Türkiye’nin 

Tahran elçisi Memduh bey, Rıza hanı ziyaret etmiĢ ve bu 

ziyaretten sonra Ankara’ya gönderdiği raporda Rıza Hanın 

özel memnuniyetlerini bildirmiĢtir.  Türkiye bu sıcak 

temaslarla Rıza ġah özelinde Ġran’ın sempatisi ve güvenini 
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kazanmayı ve bu sayede Ġran’da Cumhuriyet rejiminin 

ilanını temin edebilmeyi istemiĢtir. Bu mümkün olmazsa, 

Tahran’da güçlü yeni bir devletin kurulmasını istemiĢ, 

Ġran’ın, Irak gibi Ġngiliz sömürgesi olma ihtimalini tehlike 

olarak görmüĢtür.   

 Ġki ülke arasındaki iliĢkiler gayet dostane geliĢmeye 

devam ederken, 1925 yılında DoğuAnadolu’da Ġngiltere 

desteği ile çıkan ġeyh Said isyanı, iki ülke arasında yeniden 

bir gerilime sebep olmuĢtur. Türk hükümetinin otoritesini 

tanımayan asiler, zaman zaman Ġran’a sığınmıĢlar ve 

Türkiye Ġran’dan bunların teslimini istemiĢse de Ġran’ın kürt 

hareketine bakıĢı, Türkiye’den tamamen farklı ve 

destekleyici mahiyette olduğu için iki ülkenin iliĢkileri 

bozulmuĢtur. Hatta 1925’de Ġran’a dönen Simko, Rıza ġah 

tarafından kabul edilmiĢ ve Ġran devletine sadakatini 

bildirmiĢtir.  Ġran’ın bu Ģekilde kürtler hakkında politika 

değiĢikliğine gitmesinin sebebini kürtleri yanına çekmek ve 

Türkiye’ye karĢı sınır güvenliğini sağlamak Ģeklinde 

açıklayanlar vardır.
125

  Ancak Ġran’ın kendi denetiminde 

kurulacak Türkiye-Ġran-Irak kürtlerinden oluĢan otonom bir 

kürt devletine sıcak bakması Ankara’yı rahatsız etmiĢtir. Bu 

yüzden Ġran’ı bu politikasından vazgeçirmek için gümrük 

vergilerini artırmak, yeni vergiler koymak gibi siyasi ve 

ekonomik yaptırımlarda bulunmuĢtur. Ġki devlet arasındaki 

görüĢmeler nihayet 22 Nisan 1926’da Emniyet ve Muhadenet 

Muahedesi adıyla yapılan anlaĢma ile sonuçlandırılmıĢtır
126

. 

Buna göre iki taraf arasında barıĢ ve sonsuz dostluk olacağı 

belirtiliyor, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde 

ötekinin tarafsız kalması ve hatta düĢmanca saldırıda 

bulunan üçüncü devlete yardım etmemesi kabul 

ediliyordu
127

. AntlaĢmanın belki de en önemli hükmü sınır 

                                                        
125

 Bkz.Gökhan Çetinsaya, “Atatürk dönemi Türkiye-İran İlişkileri 

(1926-1938)”, Avrasya Dosyası, C.5, S.3, Sonbahar 1999, s.150 

vd. 
126

 İsmail Soysal, Türkiye‟nin Siyasal Andlaşmaları, C.I(1920-

1945), TTK yay., Ankara, 1983, s.276. Tahran‟da imzalanan 

antlaşmayı, Türkiye adına Tahran büyükelçisi Memduh Şevket 

(Esendal) bey, İran adına da Başbakan Mehmet Ali Han Furughi 

ile Dışişleri bakan vekili Davut Meftah imzalamışlardır.  Bkz. 

Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Atatürk ve Türkiye‟nin Dış Politikası 

(1919-1938), Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1963, s.86. 
127

  Düstur, Üçüncü Tertip, C. 7, İkinci baskı, s. 926; İsmail 

Soysal, Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, TTK, Ankara 1983, C. 



74 
 

bölgelerinde aĢiretlerin suç niteliğindeki eylemlerine karĢı 

gerekli önlemlerin alınmasını içermesidir
128

.    

Bu anlaĢmanın imzalanmasından hemen sonra 25 Nisan 

1926’da Rıza Han, Ġran’da ġah olarak taç giymiĢ olmakla 

Ġran’da Pehlevi Hanedanlığı kurulmuĢtur. Türkiye, bu 

geliĢmeye olumlu yaklaĢmıĢ, Mustafa Kemal PaĢa, 

memnuniyetini belirten telgraf çektiği gibi ġah’a hediye 

edilmek üzere gönderdiği kılıç, iki savaĢ uçağıyla Ġran’a 

gönderilmiĢ, kılıcın Ģah’a takdimi töreni oldukça mültefit ve 

coĢkulu gerçekleĢmiĢtir.   

 Bir süre sonra Ġranla yapılmıĢ olan Emniyet ve 

Muhadenet anlaĢması yaklaĢık bir yıl sonra Türkiye’de çıkan 

ve uzun yıllar sürecek olan yine kürt isyanları sebebiyle 

yerini gerginliğe bırakmıĢtır. Ġsyan sürecinde daha önce 

olduğu gibi Ġran’ın takip ettiği kürt politikasındaki ılımlı 

yaklaĢım, Türkiye tarafında güvensizliğe sebep olmuĢtur. 

 Bundan kısa bir zaman sonra bu defa Ekim 

1927’deki Beyazıt olayları Türkiye’nin Ġran’a nota 

vermesine sebep olacak Ģekilde iki ülke iliĢkilerini yeniden 

tırmandırmıĢtır. Olayların büyümesi ve Ġran’ın, Türkiye’nin 

güvenliği sebebiyle talep ettiklerini tam karĢılayamaması 

üzerine Türkiye, Tahran büyükelçisini çekmiĢtir. Her ne 

kadar Ġran, Ali Han Furughi’yi Ankara’ya iliĢkileri 

yumuĢatması için göndermiĢse de Ġran temsilcisi Ankara’da 

çok soğuk karĢılanmıĢtır. Bu sırada iki devlet arasında 

temsilciler vasıtasıyla sınırı belirlemek üzere yapılan 

görüĢmeler de sonuç vermemiĢtir.  Türkiye, Osmanlı devleti 

ile Kaçar hanedanı arasında 1913’de yapılan sınır 

belirlemesini hukuki temel olarak kabul etmezken Ġran 1913 

sınırlarının geçerli olmasını istemiĢtir.  

 1928 yılına gelindiğinde her ne kadar sınır 

konusunda bir uzlaĢma sağlanamamıĢsa da Haziran 

ortalarında Tahran’da imzalanan protokol ile 1926 
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 Türkiye‟nin bu sırada dış politikasında arzu ettiği ve bölge 
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AnlaĢmasının tarafsızlık ve dostluk maddesi teyid edilmiĢ ve 

iki ülke arasında ekonomik iĢbirliğinin geliĢtirilmesi 

konularında mutabık kalınmıĢtır. Bu olumlu geliĢmeden kısa 

bir süre sonra Ġran, Mirza Mehmet Han Furughi’yi Türkiye 

büyükelçisi olarak görevlendirmiĢtir (21 Ekim 1928). 

Nihayet 9 Nisan 1929’da iki ülke arasında sınır andlaĢması 

imzalanmıĢtır. Buna göre sınırın tamamı hakkında bir 

uzlaĢmaya varılamıyor ancak belirlenen bir hakem heyetiyle 

sınırın belirlenmesi kabul ediliyordu.  Böylece oluĢturulan 

heyet, andlaĢmadan hemen sonra çalıĢmaya baĢlamıĢ ve 

oluĢturulan sınır güvenlik komisyonu da yılda iki kez 

toplanarak her iki ülkenin sınır memurları arasında birlik ve 

temas sağlanacağı yönünde umut vermiĢtir. Ancak 1930’da 

baĢlayan III.Ağrı Ġsyanı nedeniyle komisyon çalıĢmaları 

durmuĢtur.  Üstelik isyanı bastırmak için Türk hükümetinin 

kararlı tutumuna ve ciddi mücadelesine rağmen asilerin 

elebaĢılarının Ġran’a kaçarak sığınması, iki ülke arasındaki 

tüm iliĢkileri kopma noktasına getirmiĢtir.
129

 Türkiye’nin 

Ġran’a verdiği notanın ve isyancılarla mücadelede iĢbirliği ve 

gereken müsaadenin verilmesine Ġran’ın olumlu cevap 

vermesi Türkiye’de memnuniyet oluĢturmuĢtur. Hatta Ġran 

kuvvetlerinin kürt isyancı gruba ciddi zayiat verdirdiğine 

dair haberler ihtiyatla ama memnunlukla karĢılanmıĢtır. Tam 

bunlar olurken, Türkiye’nin Tahran büyükelçisi Memduh 

bey, “Ankara siyasetinin  ran’da anlaşılamamasından ve 

istenilmeyen vaziyetler ortaya çıktığı” gerekçesiyle istifa 

etmiĢtir.
130

 Ankara hükümetinde beklenilmeyen bu istifa, 

DıĢiĢleri bakanı Tevfik Bey’in konu hakkındaki görüĢleri de 

dikkate alınarak kabul edilmiĢ ancak Ankara siyasetinin 

Ġran’da daha etkili anlatılması lüzumu sebebiyle Mustafa 

Kemal PaĢa’nın inisiyatifiyle, sert mizaçlı ve kararlı 
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kimliğiyle tanıdığı Hüsrev Gerede, Tahran büyükelçiliğine 

atanmıĢtır (17.8.1930).
131

 

 Ġranla yapılan görüĢmelerde Türk tarafının talebi, 

Ġran’a kaçan isyancıların Türkiye’ye teslim edilmesi veya 

Türk kuvvetlerinin bu asileri takip ederken Ġran sınırını 

aĢmalarının iki ülke arasında sorun olarak 

değerlendirilmemesi bilakis komĢuluk gereği bunun 

desteklenmesi yönündeydi. Ayrıca iki ülke arasındaki sınırın 

belirlenmesi noktasında da Türk hükümeti, 1913 yılında 

çizilmiĢ olan sınıra göre Ġran sınırları içinde kalan Küçük 

Ağrı bölümünün, güvenlik önlemleri almaktaki elveriĢsizliği 

sebebiyle asiler bundan yararlanıyorlardı ve bu yüzden 

Türkiye, sınır güvenliğinin tam sağlanabilmesi için sınır, 

Ağrı dağının doruk noktasından değil, çevresinden 

geçmeliydi yani Ağrı dağı tamamen Türkiye sınırları içinde 

kalmalıydı. Buna karĢılık Türkiye, iki ülke arasındaki sınır 

boyunda Türk toprağı olan bir bölgeyi Ġran’a vermeyi teklif 

etmiĢti.
132

  Fakat Ġran, verdiği cevapta daha farklı bir teklif 

sunuyor, Türkiye’nin teklifini kabul etmiyor ancak sınırın iki 

yanında ayrı ama iĢbirliği içinde operasyonlar teklif 

ediyordu. Bu sırada Sovyetler Birliği’nin Türkiye’yi 

destekleyen tutumu hatta Ġran’a baskı yapan tavrı, Ġran’ın 

güvenliği sağlamak ve kaçakları engellemek için sınıra 

tümen yerleĢtirmesini sağlamıĢtır.  

 Bu geliĢmeler yaĢanırken Eylül ortalarında Hüsrev 

Gerede bey, Tahran’da görevine baĢlamıĢtır ve Rıza ġah’a 

Türkiye’nin sınır güvenliği ve ülkenin asayiĢi konusundaki 

duyarlılıklarını ve mevcut sorunları anlatma imkanı 

bulmuĢtur. Onun genel anlamda Ġran’daki diplomatik 

faaliyetleri, Ġran kamuoyunu, Türkiye’yi anlamak konusunda 

ikna ettiği gibi siyasi anlamda da büyük katkılar sağlamıĢtır. 

Mesela, Hüsrev beyin büyük gayretleri sonunda 1932 

baĢlarında Türkiye DıĢiĢleri bakanı Tevfik RüĢtü bey 

Tahran’a gelmiĢ ve böylece Türkiye, sınır sorunlarına 

verdiği önemi bir kez daha en yüksek perdeden 

seslendirmiĢtir. Hatta yapılan görüĢmeler sırasında Türk 

tarafının stratejik hamlesiyle Ġran Ģahını hakem olarak talep 
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etmesi üzerine Rıza ġah, Türkiye’nin talebini kabul etmiĢ ve 

nihayet sınır sorunu Ġran Ģahı sayesinde çözümlenmiĢtir.  23 

Ocak 1932’de “Türkiye ile  ran Hudut Hattının Tayinine 

Dair  tilafname” ve “Türkiye  le  ran Arasında Uzlaşma, 

Adli Tesviye ve Hakem Muahedenamesi” adlı iki anlaĢma 

imzalanmıĢtır. Bunlara göre Ağrı dağının tamamı 

Türkiye’nin oluyor, Van civarındaki Kotur arazisinin bir 

kısmı Ġran’a bırakılırken iki ülke arasındaki sınır, bütün 

detaylarıyla anlaĢma hükümlerinde belirtiliyordu.  

 Ġran’da gerçekleĢen bu olumlu geliĢmeler, kısa bir süre 

sonra Ġran DıĢiĢleri bakanı Furughi’nin iade-i ziyareti ile 

pekiĢmiĢtir. Ayrıca 5 Kasım 1932’de Ankara’da “Türkiye ile 

 ran Arasında Dostluk Muahedenamesi” ile “Emniyet, 

Bitaraflılık ve  ktisadi Emek Beraberliği Muahedenamesi” 

imzalanmıĢtır.
 133

  Bu anlaĢmalarla iki ülke arasında siyasi ve 

ekonomik anlamda, dostluk, iĢbirliği, ekonomik dayanıĢma 

ve iki taraflı güvenlik taahhüt altına alınmıĢtır. AndlaĢmanın 

geçerlilik süresi ise beĢ yılla sınırlandırılmıĢtır. Dostluk 

Andlaşması 28 Aralık 1933’te, Güvenlik, Tarafsızlık ve 

Ekonomik  şbirliği Andlaşması ise 10 Haziran 1935’te 

TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir.  

 Bütün bu geliĢmeleri pekiĢtiren en önemli geliĢme ise 

Rıza ġah’ın Türkiye ziyareti olacaktır. 1932 ortalarında 

Atatürk, hudut meselesini çözmüĢ olduğu için ġah’la Ģahsen 

tanıĢmak istediğini ama kendisinin böyle bir seyahate 

çıkamayacağını, belki de ġah’ın da Ġran’dan 

ayrılamayacağını ancak bir hudut teftiĢi gezintisi sebebiyle 

görüĢmenin mümkün olmasını arzu ettiğini Tahran 

büyükelçisi Hüsrev beyle paylaĢmıĢtır. Hüsrev bey de Ġran’a 

döndükten sonra ġah’a Gazi PaĢa hazretlerinin bu isteğini 

dile getirmiĢ ve ġah’dan da son derece olumlu cevap 

almıĢtır. Nitekim bu görüĢme tahmin edilenden daha kısa 

zamanda ġah’ın büyük bir iĢtiyakıyla gerçekleĢecektir. 

Ankara hükümeti, ġah’ın bu kararını büyük bir 

memnuniyetle karĢılamıĢ ve ġah’ı resmen Ankara’ya davet 

etmiĢlerdir. 1934 yılının ilk aylarında ġah’ın Türkiye gezisi 

sırasında geçeceği her il (Iğdır, Kars, Erzurum, GümüĢhane, 

Tarbzon, Samsun ve doğal olarak Ankara) ve misafir 
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edileceği mekanlar baĢtan baĢa yenilenmiĢtir. Rıza ġah, 10 

Haziran 1934’de Türkiye’ye girmiĢ, 3 Temmuz tarihine 

kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine refakatiyle 

Anadolu’da muhtelif Ģehirleri gezmiĢ, ziyaretlerde 

bulunmuĢ, 3 Temmuz’da Ġstanbul’dan ayrılmıĢ, 6 

Temmuz’da da Türkiye’den Ġran’a geçmiĢtir. BaĢından 

sonuna kadar fevkalade güzel geçen bu ziyaret, hem ġah’ı 

hem Atatürk’ü hem de Türkleri mutlu etmiĢtir. Öyle ki, Ġran 

Ģahı Rıza Han, teĢekkürlerini bildiren telgrafta: “O büyük 

biraderimin muhabbet ve samimi ihsasatı benim kalbimde 

unutulmayacak hatıralar bırakmıştır. Bir defa daha 

teşekkürlerimi arz ile nihayetsiz hürmetlerimi takdim 

ediyorum. Orada misaferetim esnasında  ran ve Türkiye 

millet lerinin kalp ve ruh birliğini gözümle gördüm. Zaman, 

bu rabıtaların mes’ut neticesini gösterecektir. Büyük 

kardeşime Atatürk’e) selam-selamet, uzun ömürler ve Türk 

milletine saadetler dilerim”.
134

 Atatürk de bu telgrafa verdiği 

cevapta “…Milletimizin birbirine karşı pek tabi olan kuvvetli 

rabıtaları Şah hazretlerinin ziyaretleriyle tebarüz etmiş ve 

büsbütün kökleşmiştir. Bu kardeşlik hissiyatını Türk milleti 

adına ve kendi adıma arz ederken kardeş milletin büyük 

hükümdarı dostum ve kardeşime selamet, uzun ve mes’ut 

ömürler ve  ran milletine ebedi refah ve saadetler 

dilerim”.
135

 

 Bu ziyaret, dönemin kaynaklarından çok net 

anlaĢıldığı üzere, iki ülke arasında olağanüstü dostluk 

duyguları uyandırmıĢtır
136

. Ġki ülke ve iki lider birbirlerine 

kardeĢlik bağlarıyla yaklaĢmıĢlardır. Farklı kiĢisel 

özelliklerine rağmen her ikisinde de olan yüksek 

milliyetçilik hissiyatı, modernleĢme konusundaki 

yaklaĢımları açısından birbirlerine benzemektedirler. Gezi 

boyunca ġah, Türkçe konuĢmuĢtur. Ġki liderin yaptıkları 

konuĢmalarda, özellikle dinin kitleler üzerindeki etkisinin 

azaltılması noktasında hemfikir oldukları bilinmektedir. 

Keza ġah’ın BaĢbakan Ġsmet PaĢayla geçen sohbetinde de 
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aynı konu gündeme gelmiĢtir. Ġsmet PaĢa’nın bu konuda, 

“evvela taassup taraftarı olanların taarruzundan memleketi 

kurtarmak lazımdır, taassup taarruz etmeden yaşayamaz… 

herkes dinin icabını yerine getirmek için dini vazifeleri 

istediği gibi yapsın ama düşmanlık yaratmasın ve tahrik 

etmesin” dediği ve ġah’ın da Ġsmet PaĢa’nın bu sözlerini 

doğruladığı kayıtlarda yer almaktadır.
137

 

 Bu ziyaretten sonra Türk-Ġran iliĢkileri tarihin en 

iyi iliĢkisi olmuĢtur. Hatta 1934 yılının Ġran’ın ünlü Ģairi 

Firdevsi’nin bininci ölüm yıldönümü münasebetiyle 

Türkiye’de de merasimler yapılmıĢtır. Ayrıca Ġran’ın 

baĢkenti Tahran’da yapılan törenlere Türkiye’yi temsilen 

dönemin en saygın bilim insanlarından Köprülüzade Fuad 

beyle birlikte bir ilim heyeti gönderilmiĢtir. Öte yandan Ġran 

da Milletler Cemiyeti Konseyi geçici üye seçimlerinde 

Türkiye lehine adaylıktan çekilmiĢtir. Bunlara ilaveten Ġran, 

Afganistan’la olan sınır sorununun çözümünü Türkiye 

hakemliğinde olmasını teklif etmiĢtir. Nitekim 1934 

sonlarında Türkiye, Fahrettin (Altay) PaĢa’yı iki ülkenin 

sınır komisyonuna baĢkanlıkla görevlendirmiĢ, sorun, kısa 

sürede çözümlenmiĢtir. 

 Öte yandan bu dönemde Mussolini’nin Doğu 

Akdeniz’de takip ettiği yayılmacı politika, Türkiye-Ġran 

iĢbirliğinin ne denli gerekli olduğunu bir kez daha 

göstermiĢtir
138

. Ġtalya’nın saldırgan faaliyetleri, Türkiye’yi 

bölge ülkeleriyle bir anlaĢma yapılması gereğine 

yöneltmiĢtir. Bu tarihlerde henüz bağımsızlığını kazanmıĢ 

olan Irak da kendisine bölgede müttefikler aramakta ve 

doğal olarak Türkiye ve Ġran’la iyi iliĢkiler kurma çabası 

içine girmiĢ bulunmaktadır. Bu çerçevede olmak üzere daha 

1931 yılı içinde Irak kralı Faysal, heyetiyle birlikte 

Türkiye’ye ziyarette bulunmuĢtur.  Irak, bu ziyaretten kısa 

bir süre sonra 1933’de, Türkiye ve Ġran ile saldırmazlık 

andlaĢması imzalanması önerisinde bulunmuĢtur. Bu teklif 

üzerine Türkiye, yapılacak anlaĢmada Ġngiltere ve Sovyetler 

Birliği’nin de olmasını uygun bulmuĢtur. Ancak 

Ġngiltere’nin bu teklifi reddetmesi, Sovyetler Birliği’nin de 
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 Barış Cin, s.141. 
138

 Mehmet Gönlübol-Cem Sar, Atatürk ve Türkiyenin Dış 

Politikası (1919-1938), İstanbul, 1963, s.104 



80 
 

sıcak bakması kısa süreli bir endiĢeye sebep olmuĢ fakat 

Türkiye’nin sağlıklı yönlendirmesi ve Sovyetler birliğinin de 

teklifiyle anlaĢmanın ön protokolü 2 Ekim 1935’de Türkiye-

Ġran-Irak arasında Cenevre’de parafe edilmiĢtir. Bunu 

takiben Türkiye ve Ġran arasında 1937 Ocak ve Nisan ayları 

arasında Tahran’da birçok konuyu kapsayan bir dizi 

andlaĢma imzalanmıĢtır.
139

  Bunlar 7 Haziran 1937 günü 

TBMM’de onaylanarak kabul edilmiĢ olmasına rağmen 

anlaĢmanın taraf devletler arasında nihai imzası Temmuz 

baĢlarına kadar sürmüĢtür. Zira andlaĢmanın ilk önce 

Cenevre’de ön protokolle parafe edilmesindeki sebep, 

Irak’ın andlaĢmaya katılmalarını arzu ettiği Suudi Arabistan 

ve Afganistan’ın andlaĢmaya katılma konusundaki kesin 

kararlarını henüz bildirmediklerini ve beklemek gerektiği 

konusundaki tavrıdır. Yapılan görüĢmelerle Afganistan’ın 

andlaĢmaya dahli sağlanmıĢ, Ġran-Irak arasındaki ġattülarap 

sorunu ise Türk dıĢiĢleri bakanı Tevfik RüĢtü (Aras) beyin 

müdahalesiyle Tahran’da 4 Temmuz 1937’de imzalanan 

andlaĢma ile ortadan kaldırılınca bölge ülkelerini kapsayan 

anlaĢmanın yapılması konusunda bir engel kalmamıĢtır. 8 

Temmuz günü Tahran’da Türkiye, Ġran, Irak ve 

Afganistan’ın DıĢiĢleri Bakanları arasında, “Türkiye, 

Afganistan, Irak ve  ran Arasında Saldırmazlık Andlaşması” 

imzalanmıĢtır.
140

  

 Bu anlaĢma çeĢitli bakımlardan önemlidir. “Sad-

Abad” Paktı, dört devlet arasında içiĢlerine müdahaleyi 

yasaklayan, sınırlarının dokunulmazlığını, uluslararası 

anlaĢmazlık olursa aralarında istiĢare etmeyi öngören bir 

belgedir. Ortadoğu bölgesinde bir siyasal dayanıĢmayı 

amaçlayan çok taraflı ilk bağıt özelliği taĢımaktadır
141

. 
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 İmzalanan bir dizi anlaşma şunlardır: 7 Ocak tarihli Telgraf ve 

Telefon Hatlarının Tesisine Dair Özel Andlaşma; 14 Mart tarihli 

İkamet Andlaşması, Suçluların İadesi ve Adli Müzaharet 

Andlaşması, Sınır Bölgesinin Güvenliği Hakkında Andlaşma, 

Gümrük Faaliyetlerinin Tanzimi Hakkında Andlaşma, Ticaret ve 

Seyrisefain Andlaşması; 20 Nisan tarihli Hava Seyriseferi 

Andlaşması, Baytari Andlaşması, Trabzon-Tebriz-Tahran Transit 

Yolu Andlaşması. 
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 Anlaşma Rıza Şah‟ın yazlık sarayı “Sadabat”da imzalandığı 

için bu isimle bilinmektedir. 
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 İsmail Soysal, a.g.e., s.582-587.: Atilla Sandıklı, Atatürk‟ün Dış 

Politika Stratejisi ve Avrupa Birliği, Bilgesam yay., İstanbul, 2014, 
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Paktın bir diğer özelliği A.AkĢin’in de belirttiği üzere, bunu 

imzalayan devletler arasında tam ve karĢılıklı bir güven 

olması ve bu belgenin gelecekte çok müsait geliĢmelere 

öncülük edecek ve müspet iĢbirliğini sağlayacak bir ruh 

taĢımasıdır.
142

 Paktın en temel özelliği, savaĢ tehdidini 

Ortadoğudan uzaklaĢtırdığı gibi imzalayan devletler arasında 

olumlu iĢbirliği ufuklarını açmasıydı. Fakat bu kadar ümit 

bağlanan bu Pakt, uzun ömürlü ve uygulanabilir 

olamamıĢtır
143

. Türkiye tarafında Atatürk’ün ölümü, kısa 

zaman sonra baĢlayan II.Dünya savaĢı ve bu savaĢa Ġran’ın 

iĢgal edilerek dahil olması Ortadoğuda barıĢın korunmasını 

önlediği gibi devamındaki geliĢmelerden de görüleceği 

üzere, bölge üzerinde baĢka ülkelerin politikaları etkili 

olmaya baĢlamıĢtır.  

 SavaĢ sırasında yaĢanan baskılar, Türkiye’yi 

güvenliğini sağlamak için müttefik arayıĢına ve bu 

çerçevede Nato üyeliğine götürmüĢtür (1951). Ġran ise, 

BirleĢmiĢ Milletler kararı ile uğradığı iĢgalden kurtarılmıĢtır. 

Ancak bölgede Sovyet tehdidi devam ettiği için Sadabad 

paktına benzer bir iĢbirliğinin kurulması amaçlanmıĢtır. Bu 

sebeple ABD’nin teklifiyle Türkiye, Ġran, Irak ve Pakistan 

arasında bir savunma paktı kurulması gündeme alınmıĢtır. 

                                                        
142

 Aptülahat Akşin, Atatürk‟ün Dış Politika İlkeleri ve 

Diplomasisi, TTK yay., Ankara, 1991, s.198. Bu paktın 

imzalanmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 

Tevfik Rüştü Aras, izlenilen politikayı dünya kamuoyuna şöyle 

açıklamaktaydı: "Dünyanın bu bölgesinde biz kardeşliğe inanmış 

bulunuyoruz. Biz evrensel bir dostluk ve sevgi siyaseti güdüyoruz. 

Bizim için tek amaç barıştır. Barış bizim için bir vasıta değil bir 

hedeftir. Eğer biz kuvvetli olmak istiyorsak bu hem kendimiz için, 

hem de başkaları için zayıflıktan nefret ettiğimizdendir. Eğer 

harpten iğreniyorsak bu, herhalde ondan korktuğumuzdan değil, 

belki hiçbir meselenin harp yolu ile hal ve tesviye edilemeyeceğine 

inandığımızdandır. Biz barış davasının samimi hadimleriyiz. Biz 

uluslararası barışı korumak için bizzat kendi vasıtalarımızla 

çalışıyoruz. Biz memleketlerimizin selamet ve menfaatini barışta 

buluyoruz ve uluslararası barışın, hatta sınırlarımızdan çok uzak 

yerlerde de bozulmasını, kendi menfaatlerimize uygun 

görmüyoruz. Biz güvenliğimizi başka devletler arasındaki 

ihtilaflarda aramıyoruz. Milletler topluluğu içinde kuvvetli millet 

olarak yapmakta olduğumuz çalışmalar, siyasetimize hakim olan 

mütalaalar, belgeler işte bunlardır” Aptülahat Akşin, a.g.e., s.199. 
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 “Bugüne kadar Pakt, taraflarca denonse edilmemiş olmakla 

beraber II.Dünya savaşından sonra unutulmuştur” M. Gönlübol-

Cem Sar, a.g.e., s.106. 
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Ġlk olarak 2 Nisan 1954’de Türkiye ile Pakistan arasında 

“Dostluk ve  şbirliği Andlaşması” imzalanmıĢtır. Ardından 

Türkiye baĢbakanı, 2 Ocak 1955’de Irak’ın baĢkenti 

Bağdad’ı ziyaret ederek iki ülke arasında bir dostluk ve 

savunma paktı kurulmasını teklif etmiĢ ve Irak kabul 

etmiĢtir. 25 ġubat 1955’de Irak
144

-Türkiye arasında Bağdat 

Paktı imzalanmıĢtır. Bu pakta 5 Nisan 1955'de Ġngiltere, 23 

Eylül 1955'de Pakistan, 3 Kasım 1955'de Ġran
145

 

katılmıĢlardır. ABD'nin de desteklediği bu dört ülkeden 

oluĢan Bağdat Paktı, bölgeye komünizmi sokmama amacının 

yanısıra üyeler arasında savunma iĢbirliği ve siyasi 

yardımlaĢmayı taahhüd ediyordu. 

 Ġran, 1939'da baĢlayan II.Dünya savaĢından en çok 

etkilenen devlet olmuĢtur. 1941'de Ġran'da Sovyet Rusyanın 

ve Ġngiltere’nin etkisi görülmektedir. Ayrıca Amerika’nın 

bölgede etkinliği sözkonusu olmuĢtur. Ülke bu durumda 

iken Rıza ġah, sağlık sorunları sebebiyle Ģahlığı oğlu 

Muhammed Rıza'ya bıraktığını açıklamıĢtır.  

II.Dünya savaĢı sona erdikten sonra 1946'da BirleĢmiĢ 

Milletler kararı ile iĢgal kuvvetleri Ġran'dan çıkmıĢtır. Bu 

arada Azerbaycan Türkleri muhtariyetlerine kavuĢmuĢlar, 

okullarda Farsça'nın yanında Türkçe eğitim ve Türkçenin de 

resmi dil olduğu kabul edilmiĢtir. 

 Ancak Ġngiltere ve ABD, Azerbaycan 

Türklerinin
146

 Sovyet nüfuzuna gireceklerini ve Ġran için 
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 Irak sivil hükümeti 1958 sonlarında askeri darbe ile yıkılmış, 24 

Mart 1959'da Irak, Bağdat Paktı'ndan ayrılmıştır. 
145

 İngiltere, 1933'de İranla bir antlaşma yaparak İran petrollerini 

işletme hakkını almıştı. İran kamuoyunun tepkileri üzerine İran 

hükümetinin İngiltere nezdinde yaptığı tadil ve iptal gayretleri 

sonuçsuz kalmış ancak 1951 yılında İran petrollerinin 

millileştirilmesi ile bu yükten kurtulmuştur. İngiltere bu karara 

karşı ambargo uygulamak istemiş ancak başaramamıştır. 

Amerikanın arabuluculuğuyla oluşturulan çok uluslu 

konsorsiyumla İran petrolünün çıkarma ve pazarlama hakkı 

verilmiş, petrol kazancının yarısı İran'a, diğer yarısı da 

konsorsiyumdaki ülkeler arasında paylaşılması çerçevesinde 

anlaşma yapılmıştır. İran, bu gelişmeden sonra  Bağdat paktına 3 

Kasım 1955'de üye olmuştur. 
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 “Kasım 1945'te Azerbaycan Demokrat Hükümeti Sovyet asker  

desteği ile Tebriz‟in ve genel olarak Azerbaycan‟ın kontrolünü ele 

geçirmiş, Seyyid Cafer Pişever  önderliğinde Azerbaycan Muhtar 

Hükümeti‟ni ilan etmiştir”. Yalçın Sarıkaya, a.g.e., s. 117. 
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sorun olacaklarına dair fikirlerini Ģaha kabul ettirerek 

Azerbaycan’ın muhtariyetinin sonlanmasına sebep 

olmuĢlardır. Genç Ģahın Güney Azerbaycan Türklerine ve 

muhtariyet isteğinde bulunan Kürtlere karĢı olumsuz tavrı, 

Muhammed Rıza Ģahı, Ġranlılar nezdinde büyük teveccühe 

mazhar kılmıĢtır. Ancak 1950'li yıllarda Ġran'da yönetimle 

din adamları arasında mücadele olduğuna Ģahit oluyoruz. 

BaĢta Ayetullah Humeyni olmak üzere din adamları daha 

önceki reformları ve çıkan kanunları sert bir Ģekilde 

eleĢtirmiĢlerdir.  

Tam da bu tarihlerde Ġran baĢbakanı olan Güney 

Azerbaycan Türklerinden Muhammed Musaddık, Ġran 

petrollerini millileĢtirme konusunda Mecliste ve 

kamuoyunda yürüttüğü gayretler sonunda Ġran petrollerini 

millileĢtirmiĢtir
147

. ġüphesiz bu karar, Ġran petrollerinden 

büyük kazançlar sağlayan Ġngiltere baĢta olmak üzere ilgili 

devletleri rahatsız etmiĢtir. Nitekim uyguladıkları baskı ve 

politikalarla baĢbakan Musaddık'ı görevden aldıracak Ģekilde 

ġah'ı etkilemiĢlerdir. ġah da askeri darbe ile baĢbakanı 

görevden uzaklaĢtırmıĢtır. Bu olaylar Ajaks Operasyonu 

olarak isimlendirilmiĢtir. Bu olaydan sonra Ġran’da baĢta 

toprak reformu olmak üzere, eğitim, sağlık, sanayileĢme 

alanlarında hızlı refom süreci yaĢanmıĢtır. Ancak bir süre 

sonra yabancı nüfuzunun ülkede arttığını düĢünen ve 

liderliğini Humeyni'nin yaptığı mollalarla ġah karĢı karĢıya 

gelecektir. Bu çatıĢma Humeyni’nin tutuklanarak sürgüne 

gönderilmesine sebep olmuĢtur. Öte yandan gelir 

dağılımındaki adaletsizlik, sosyal yapıda ayrıĢmalara sebep 

olmuĢ, demokrasiyi ve toplumsal adaleti ve dolayısıyla 

kamu vicdanını zedeleyen bazı geliĢmeler siyasi zemini 

huzursuz bir ortama sürüklemiĢtir.  

Bu tarihlerde Bağdat paktından 1959'da Irak ve 

Ġngiltere'nin ayrılması, bundan bir süre önce Ortadoğuda 

Ġsrail'in ortaya çıkıĢı(1948), Ġngiltere’nin etkin bir aktör 

haline gelmesi, bölge ülkelerini iĢlevsel bir birlik kurmaya 

yöneltmiĢtir. Bu konuda Amerika’nın ve Ġngiltere’nin 
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 Türk Dili Gazetesi, 16.12.1932 günlü sayısında “İran 

hükümetinin İngiliz notasına cevabında İngiliz Petrol şirketi 
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olmadığını bildirdi.İngiliz Hükümeti ihtilafı Milletler cemiyetine 
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destekleri ile Bağdat Paktı feshedilmiĢ, yerine 

"Cento"(Central Treaty Organization)  teĢkilatı 18 Ağustos 

1959'da Ankara'da kurulmuĢtur. Ki Türkiye ve Ġran bu 

paktın önemli üyeleridir. Ancak gerek siyasi hayatta Rus-

Amerikan çekiĢmesinin Ġran kamuoyuna yansıması gerekse 

Ġran’ın kendi iç dinamiklerinden güç bulan mollalar hareketi 

Ġran’ın istikrarını sarstığı gibi Türk-Ġran iliĢkileri gibi ikili 

iliĢkileri de bozmuĢtur. Bu dönemde Türkiye-Ġran 

iliĢkilerinde en yıpratıcı geliĢme, ġah’ın yabancı uzmanlar 

nezdinde kendine bağlı olarak kurduğu Savak denilen polis 

teĢkilatının mollaların dikkatini baĢka bir tarafa çekmek 

adına 1960’lı yıllarda Türkiye’de etkin Ģii propagandası 

yaptırması ve DoğuAnadolu’da etkiledikleri Türk gençlerini 

din eğitimi bahanesiyle Kum Ģehrine götürüp Ģiilik eğitimi 

verdirmeleridir. Mehmet Saray’ın tam olarak açıklamadığı 

gizli bir rapordan naklen aktardığına göre Ġran’ın bu faaliyeti 

tesadüf eseri ortaya çıkınca Ġran, Türkiye’nin tepkisinden 

endiĢe ederek Ġran’da din eğitimi gören Türk gençlerini 

derhal sınır dıĢı etmiĢtir
148

. Ancak bu faaliyetlerin sonucu 

olarak Türkiye’de radikal dini eğilimin artması Türk-Ġran 

iliĢkilerini, Atatürk-Rıza ġah döneminde kurulan dostane 

iliĢkileri derinden sarsmıĢtır. 

1960’lı yıllarında Türkiye-Ġran iliĢkilerinde temel 

baĢlıklara bakıldığında, Cento’nun iĢlevi, Ġran’ın Fars 

olduğunu düĢündüğü kürtleri destekleyen ve otonom devlet 

için teĢvik eden tutumu, her iki ülkenin Sovyetlerle 

iliĢkilerinin geliĢmesi, Amerika’nın bölgedeki politikası 

noktalarında tebarüz ettiği görülür
149

.  Bunlara ek olarak 

Türkiye’de 27 Mayıs 1960’da yaĢanan askeri darbe sonrası 

Türkiye kamuoyunda Ġran’daki rejime yönelik haberler 

olumsuzluklar içermekte ve Ġran Ģahı baskıcı politikaları 

sebebiyle eleĢtirilmektedir
150

. 
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 Baskın Oran(Ed.), Türk Dış Politikası, C.1, İletişim yay., 
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 1962‟de İran Şahı “Ak devrim (İslam Inkılabı)” denilen 

“Toprak Reformu”nu yapmıştır. “Bu sayede büyük toprak 
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elindeki vakıf arazileri de ortadan kaldırılacak, ulemanın 

ekonomik bağımsızlığına ve toplumdaki saygınlığına da darbe 
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Türkiye-Irak iliĢkileri olumlu havada geliĢirken Ġran-

Irak iliĢkileri gerginleĢmiĢ, hatta Ġran, Irak’a karĢı düĢmanca 

bir politika takip etmeye baĢlamıĢtır. Bu yüzden iki tarafta 

da güven kaybı ve birbirlerinden Ģüphe vardır. Bilhassa 

Ġran’ın(ġah’ın) Irak’taki kürt grupları desteklemesi ve 

otonom bir kürt devleti kurmaları konusunda kıĢkırtmasını 

Türkiye, bölge istikrarı açısından tehlikeli bulmuĢtur. Ġran’a 

bu konudaki hassasiyetlerini belirtmiĢse de ġah Türkiye’ye 

kayıtsız kalmıĢtır. Buna paralel olarak ġah’ın ülkesinde 

uyguladığı “FarslaĢtırma” ve Ortadoğudaki Fars kökenlileri 

himaye politikası çerçevesinde Türkiye’de de bulunan 

kürtleri Fars kökenli kabul etmesi, Türkiye’nin güvenliğini 

ve bütünlüğünü tehdit eden bir tehlike oluĢturuyordu. 

Üstelik, bir süre sonra ġah’ın Türkiye ziyaretinde (1962) 

kullandığı uçağın isminin “Kürdistan” olması, bir tesadüf 

değil bilakis açık bir mesaj olarak değerlendirildiğinden 

büyük rahatsızlık yaratmıĢtı. Bunlara ek olarak mollaların ve 

Savak'ın Türkiye'de gençleri hedef alan radikal faaliyetleri, 

Türk-Rus yakınlaĢmasına mukabil Ġran-ABD yakınlaĢması 

ve Ġran-Türk iliĢkilerinin gergin ve giderek güvensizliğe 

dönük geliĢmeleri yaĢandığı bu süreçte herĢeye rağmen, 

Türkiye, Ġran, Pakistan arasında 21 Temmuz 1964'de 

 alkınma  çin Bölgesel  şbirliği Örgütü   CD  kurulmuĢtur. 

Ancak mevcut Ģartlarda bu örgütün iĢlevini yerine getirmesi 

ġah'ın Türkiye’ye dönük olumsuz politikaları sebebiyle 

mümkün olmamıĢtır. 

Ġkili iliĢkiler ve bölge dengeleri açısından 1960'lı 

yıllar ne kadar kritik yıllar ise, Ġran’ın iç siyaseti açısından 

bilhassa rejim açısından da son derece kritik yıllardır. Her ne 

kadar Humeyni sürgüne gönderilmiĢse de varlığı ve 

                                                                                                       
vurulmuş olacaktı. İlaveten yabancı sermaye yatırımları teşvik 

edilmişti. Bunları uygulamak için polisiye yöntemlerin 

uygulanması büyük reaksiyonlara sebep olmuş, 1978‟de dini, 

siyasi, ekonomik sebeplerlerle Şah karşıtlarını sokağa dökmüştür. 

1979 başlarında da Şah karşıtları mücadeleyi kesin bir şekilde 

kazanmıştır. Nisan 1979‟da halk oylamasıyla İran‟da yeni rejim, 

Paris‟ten ülkeye dönen Ayetullah Humeyni liderliğinde anayasal 

bir teokrasi olmuştur.” Atay Akdevelioğlu, “İran İslam Inkılabı”, 

Türk Dış Politikası(ed.Baskın Oran), C.1, İletişim yay., İstanbul, 

s.805. 
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faaliyetleri Ġran politikasını derinden etkilemektedir.
151

  

Öte yandan 1960'ların ilk yıllarında Türkiye-Sovyet 

iliĢkilerinde iyileĢme, Amerika’nın hoĢuna gitmediğinden 

Ġran'a yaklaĢmıĢtır. Ġran-Amerika yakınlığı, Türk-Ġran 

iliĢkilerini olumsuz etkilemiĢtir. Cento içinde müttefik de 

olsalar Ġran'ın Türkiye’ye karĢı soğuk tavrı devam etmiĢtir. 

Mesela Ġran doğalgazının Türkiye üzerinden pazarlanmasını 

anlaĢma yapılmıĢ olmasına rağmen Türk ekonomisinin 

aleyhine birkaç kez iptal etmiĢtir. 

           Türkiye Ġran’la iliĢkileri düzeltmek için bazı hamleler 

de yapmıĢtır. Mesela, CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay, 

1966’da ilk yurtdıĢı gezisini Ġran’a yaparak ġah’ın izlediği 

kürt politikası ve buna karĢılık Türkiye’nin Irak’a 

yakınlaĢmasının oluĢturduğu gerginliği yumuĢatmaya 

çalıĢmıĢtır. Nitekim ertesi yıl (1967) BaĢbakan Süleyman 

Demirel de Ġran’a ziyarette bulunmuĢ ve Türkiye’nin iyi 

niyetini belirtmiĢtir. 1973’de Ġran Ģahı Türkiye’yi ziyaret 

etmiĢ, 1975’de Türkiye CumhurbaĢkanı Fahri Korutürk de 

iade-i ziyarette bulunmuĢtur. Bu ziyaretler ve görüĢmeler 

sonrasında Türkiye-Ġran iliĢkileri muhtemel tehditler her iki 

taraf açısından tamamen sonlanmamakla birlikte 

normalleĢmesi adına umut doğurmuĢtu. Ancak 1973 Petrol 

krizi ve Ġran’ın o güne kadar bulamadığı kaynaklara 

ulaĢmasıyla hızla silahlanması ve büyük altyapı yatırımları 

yapmaya baĢlaması bu umutları kısa süre bitirmiĢtir. Zira 

aynı tarihlerde Türkiye, Amerika’nın ambargosu, ekonomik 

krizler ve siyasi-toplumsal anarĢiyle büyük bir buhrana 

düĢmüĢtür. 1978’de iki ülkede de toplumsal anarĢi 

yaĢanırken, Amerika-Türkiye iliĢkilerinin düzelmesine 

mukabil Amerika-Ġran iliĢkilerinin kopması bölgedeki 

dengeleri Türkiye lehine değiĢtirecektir. Nitekim Ocak 

1979’da Ġran’da devrim ve rejim değiĢikliği yaĢanmıĢtır.   

Ġran’da darbe sonrası kurulan yeni rejimi ilk tanıyan 

ülkelerden biri Türkiye olmuĢtur. Hatta daha resmen 

cumhuriyetin resmen ilanı(Nisan 1979)ndan da önce, rejim 

                                                        
151

 Ocak 1979'da Şah, kendisine yöneltilen ağır eleştiriler ve 

protestoların artması üzerine İran'ı terketmek zorunda kalırken 

Ayetullah Humeyni İran'a dönmüş ve Şah'ın sistemi tasfiye 

edilerek yerine Humeyni‟nin kontrolünde bir sistem kurulmuştur. 

Bkz. Amir Ahmad Fekri, Tarihsel Gelişim Sürecinde İran Devrimi, 

Mızrak yay., İstanbul, 2011, s.189 vd. 
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değiĢikliğinden sadece iki gün sonra 13 ġubat 1979’da 

Ankara, Ġran’daki yeni rejimi tanıdığını resmen açıklamıĢtır. 

Türkiye’nin bu tavrının arkasında, ġah döneminde izlenen 

demokrasi ve insan hakları ihlalleri ile Türkiye’nin tehdit 

olarak algıladığı kürt politikası vardı.  

Humeyni kısa zamanda Ġran’daki tüm kadroları kendi 

insiyatifiyle değiĢtirmiĢ ve rejimi Ġslam Cumhuriyeti olarak 

biçimlendirmiĢtir. Ġran'da siyasi rejimin değiĢtiği dönemde 

Türkiye'de de siyasi ve toplumsal olaylar, anarĢi 

tırmanmıĢtır. Dolayısıyla iki komĢu ülke eĢ zamanlı büyük 

buhranlar yaĢamıĢtır. Bu süreçte Türk-Ġran iliĢkileri 

Türkiye'nin sağduyulu ve samimi politikasıyla dengede 

tutulmaya çalıĢılmıĢsa da 1979'da ġahı devirerek Ġslam 

Cumhuriyeti
152

 rejimi kuran Humeyni Ġran’ı, Türkiye'ye 

karĢı hasmane bir tutum takınmıĢtır
153

.  Atatürk'ü ve laik 

sistemi sevmediğini pekçok yerde dile getiren Humeyni’nin, 

ġii inanıĢına dayalı Ġslami düzeni, Türkiye de dahil olmak 

üzere diğer Ġslam ülkelerine kabul ettirmek amacında olduğu 

bilinmektedir.  Bu tarihlerde Tahran’daki geçici hükümet 11 

Mart 1979’da Ġran’ın Cento’dan çekileceğini açıklamıĢtır. 

Bu kararı takiben 12 Martta Pakistan, 16 Martta da Türkiye 

Cento’dan ayrılma kararları alarak bu kuruluĢ feshedilmiĢtir. 

Ancak bu geliĢmenin Türkiye-Ġran iliĢkilerini bozduğu 

söylenemez. Zira Türkiye’nin Ġran’dan beklentisi askeri 

değil ekonomik iĢbirliği olarak biçimlenmektedir. Ayrıca her 

iki ülkenin RCD üyelikleri de devam etmiĢtir. Üstelik 

Haziran 1979’da Türkiye DıĢiĢleri Bakanı Ġran’a resmi 

ziyarette bulunarak Humeyni tarafından kabul edildiği gibi 

petrol alımı konusunda da anlaĢma imzalanmıĢtır
154

.  Ancak 

                                                        
152

 İran İslam devrimi hakkında farklı bir bakış açısı için bkz. 

Bernard Lewis, Babil‟den Dragomanlara, (çev.Ebru Kılıç), Kapı 

Yay., İstanbul, 2008, s.370-374. 
153

 İran İslam devriminin ve dolayısıyla yüzü batıya dönük 

devletlere karşı yeni İran‟ın bakış açısını göstermesi açısından şu 

cümle manidardır: “İran devriminin ideologu Ali Şeriati, “Gelin 

dostlarım,” diyordu, “Avrupa’yı terk edelim; bu iğrenç, maymunca 

Avrupa taklitçiliğine son verelim. Hep insanlık   tan söz edip, 

bulduğu her yerde insanları mahveden şu Avrupa’yı arkamızda 

bırakalım.” Bkz. Ed. Francis Robinson, Cambridge Resimli İslam 

Ülkeleri Tarihi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2005, s.20. 
154

 Dışişleri bakanı Gündüz Ökçün, bu ziyaret sürecinde İran‟daki 

mevcut yönetime muhalif Ayetullah Şeriatmedari‟yi de ziyaret 
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çok kısa bir süre sonra yeni rejimin Türkiye’nin 

beklentilerini karĢılamayacak olmasının anlaĢılması ve 

Ġran’ın da Türkiye’deki yönetime(rejime) yönelik ağır 

eleĢtirileriyle birlikte Türkiye-Ġran iliĢkileri bozulmuĢtur. 

ġüphesiz bu geliĢmede bölgedeki uluslarası geliĢmeler de 

etkili olmuĢtur. Bunlara rağmen Türkiye, Ġran’a karĢı 

Amerikan üslerini kullandırmayacağını, Amerikanın Ġran’a 

uyguladığı amborgoya uymayacağını da açıklayarak Ġran’a 

karĢı iyi niyetini ve dostluğunu korumuĢtur. Türkiye’deki 

askeri darbenin Türk-Ġran iliĢkilerinde gergin ortam 

yaratmasına rağmen
155

 22 Eylül 1980’de baĢlayan Ġran-Irak 

savaĢı (Irak’ın Ġran’a saldırmasıyla baĢlamıĢtır)nda 

Türkiyenin tarafsızlığını ilan etmesi uzun vadede Türkiye-

Ġran iliĢkilerinde de yapıcı bir rol üstlenmiĢtir.  

1990’dan itibaren dünyada ve iki ülkenin de dahil 

bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan geliĢmeler, hem iç 

siyasetlerini hem de uluslararası iliĢkilerini ve bu bağlamda 

da Ġran-Türkiye iliĢkilerini etkilemiĢtir. Bu çerçevede 

Sovyetler Birliğinin dağılması, Irak’ın Kuveyt’i iĢgali, 

Amerika BirleĢik Devletleri’nin Irak müdahalesi, Karabağ 

sorunu gibi geliĢmeler doğrudan veya dolaylı olarak Türk-

Ġran iliĢkilerine yansımıĢtır. Mesela Irak'ın Ağustos 1990'da 

                                                                                                       
etmiştir. Bu görüşme İran yönetiminde, Türkiye‟nin Azeri 

milliyetçiliğini desteklediğine ilişkin kuşkular uyandırmıştır.  
155

 Şöyle ki, Türkiye'de 12 Eylül 1980‟de yaşanan askeri darbe, 

İran İslam Cumhuriyeti aleyhine yapılmış bir darbe olarak 

değerlendirilmiştir. “Nitekim rejimin kurucusu ve önderi Humeyni, 

1986 Ağustos başlarında bir açıklama yaparak "Allah ve 

Peygamberin emirleri dururken Türk ye de Atatürk ün em rler ne 

 taat ed ld ğ n "  ler  sürerek Türk ye aleyh nde yen  b r kampanya 

başlatmışlardır. Humeyn  n n bu açıklaması Türk kamuoyu ve 

resmi makamlarınca tepkiyle karşılanmıştır. Türk Hükümeti, 

Dışişleri Bakanı Halefoğlu nu Ağustos sonlarında (26-30 Ağustos) 

Tahran a göndererek, bu çeşit açıklamaların Türk-İran dostluğuna 

yakışmadığını, her iki ülke yöneticilerinin birbirlerinin idare 

şekline ve içişlerine karışmaması gerektiği sert bir şekilde 

hatırlatılmıştır. Fakat, Türkiye nin resmî ikazına rağmen İranlı 

yöneticiler, Türkiye aleyhtarı faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. 

"İran İslâm Cumhuriyetinin Sesi" radyosu 27 Kasım 1986 da 

yaptığı yayında, "laikliğin ancak komünist ve putperest rejimlerde 

olduğunu" söyleyerek, Türkiye deki aşırı d nc lere "bulunduğunuz 

yerde savaşın" çağrısında bulunmuştur. Aynı radyo, cüret n  

artırarak, 18 Ocak 1987 de Türk ye dek  Müslümanları, " man 

yolunda her şey  göze alarak s lahlarını kuşanmaya" davet 

etmiştir” Bkz. Mehmet Saray, a.g.e, s.161. 
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Kuveyt'i iĢgalinden sonra geliĢen olaylar Ġran-Türkiye 

iliĢkilerini bozmuĢtur. Batılı devletlerle birlikte Irak'daki 

kürtleri proveke eden ve destekleyen Ġran'ın müdahil olduğu 

hadiselerde Irak kimyasal silah kullanmıĢ, katliamdan kaçan 

çok sayıdaki Kürt Türkiye’ye sığınarak ekonomik, siyasi ve 

toplumsal sıkıntılara sebep olmuĢlardır. Öte yandan 

bölgedeki asayiĢsizlik ve sağlanmayan(!) denetimden 

istifade eden PKK terör örgütü, komĢu ülkelerden ve 

Ġran’dan aldığı destekle
156

 Türkiye’de terör faaliyetlerini 

artırmıĢtır. 

Bunların yanısıra yine aynı yıllarda Ġran için 

Azerbaycan Türklerinin faaliyetleri ve talepleri, Kafkaslar ve 

Türkistan’daki geliĢmeler tehdit olarak görülmüĢtür. 

Bilhassa Azerbaycan Türklerinin Türkiye televizyon 

kanallarını bulundukları yerlerden izlemeleri, ortak kimlik 

algısını güçlendirmiĢtir. Ġran vatandaĢı Azerbaycan 

Türklerinin anadil, basın yayın özgürlüğü ve imkanı 

konularındaki talepleri bir süre resmi karĢılık bulmamıĢ ise 

de 1997’de Hatemi
157

 döneminin baĢlamasıyla Türkçe basın 

yayın faaliyetleri de baĢlamıĢtır. Ancak 2000 yılına kadar 

Ġran’ın Azerbaycan Türklerinin bu taleplerinden ve 

faaliyetlerinden rahatsız olduğu ve cezai yaptırımlara gittiği 

bilinmektedir
158

.  

            Bu dönemde Ġran-Türkiye iliĢkilerine gölge düĢüren 

diğer bir konu, Afganistan kaynaklı uyuĢturucu maddenin 

transiti sırasında Ġran’ın denetimlerde hassas davranmadığı 

ve Türkiye’ye geçiĢine ve terör örgütüne mali kaynak 

bulduğuna iliĢkin belgelendirilmiĢ iddialardır. Bunlar 

20.yüzyılın sonlarında Türkiye-Ġran iliĢkilerinde Ģüphesiz 

menfi etkiler yapmıĢtır. 

 

  

 

 

  

                                                        
156

 Yalçın Sarıkaya, a.g.e., s.142-143: Mehmet Saray, aynı eser, 

s.138 
157

 Rafsancani, iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapmıştır, 22 Mayıs 

1997‟de Muhammed Hatemi seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı 

olmuştur 
158

 Sarıkaya, aynı eser, s.202-210. 
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İran-Ermenistan İlişkileri 
 

Dr. Hatem Cabbarlı

 

 

 

ÖZET 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği‟nin (SSCB) 

Aralık 1991‟de çökmesinin ardından İran‟ın sınırlarında yenı 

bağımsızlığını kazanmış devletler ortaya çıktı. İran 

Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan‟ın bağımsızlığını 

tanımış, bu devletlerle siyası, ekonomik ilişkilerini 

geliştirmeye çalışmıştır. Çalışmada 1990‟lı yıllardan 

günümüze kadar İran‟ın Ermenistan politikası araştırılmış, 

siyasi, askeri, güvenlik ve ekonomik alanda ilişkileri 

değerlendirilmiştir. İki ülke arasındaki askeri ve güvenlik 

alanındaki işbirliği Rusya faktörü nedeniyle fazla gelişmese 

de, siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerde ciddi ilerleme 

kaydedilmiştir. İran Ermenistan için bölgede Rusya‟dan 

sonra ciddi öneme ve işbirliği potansiyeline sahip ikinci 

büyük devlettir.  

 

Anahtar Kelimeler: İran,Ermenistan, ekonomi, enerji, 

güvenlik, Dağlık Karabağ 

 

 

1. Giriş 

İran tarihsel olarak Güney Kafkasya‟da siyasi, 

ekonomik, güvenlik, kültürel alanlarda etkin konumda olsa 

da, bölgenin 19. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya tarafından 

işgal edilmesinden 20. yüzyılın sonlarına kadar bölgeden 

uzak kalmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği‟nin 

(SSCB) Aralık 1991‟de çökmesinin ardından İran‟n Güney 

Kafkasya‟da yeniden etkin olması için uygun şartlar ortaya 

çıksa da, ilk başlarda İran SSCB‟nin çökmesinden ve 

sınırlarında yeni devletlerin - Azerbaycan ve Erminıstan‟ın 

bağımsızlığını ilan etmesinden duyduğu endişeyi çeşitli 

vesilelerle dile getirmiştir. Bu endişesinin önemli 

nedenlerinden biri de, bölgede etnik temele dayalı sorunların 

ortaya çıkması olmuştur. Ermenistan‟ın desteği ile 
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Azerbaycan‟a bağlı Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti‟nde 

yaşayan Ermenilerin ayrılıkçı talepleri, Gürcistan‟da 

Abhazya, Acaristan ve Güney Osetya sorunlarının ortaya 

çıkması yaklaşık 200 yıl bölgeden uzak kalan İran‟ın daha 

temkinli davranmasına neden olmuştur.  

İran 21 Eylül 1991‟de bağımsızlığını kazanan 

Ermenistan Cumhuriyeti‟ni 25 Aralık 1991 tarihinde resmen 

tanımış, 9 Şubat 1992 tarihinde iki ülke arasında diplomatik 

ilişkilerin kurulmasına dair bildirge imzalamıştır.   

Makalede son 25 yılda İran-Ermenistan arasında 

siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik alanında işbirliği 

değerlendirilmiş, Dağlık Karabağ sorununun halledilmesinde 

İran‟ın arabuluculuğu üzerinde durulmuştur. Siyasi ilişkiler 

değerlendirilirken iki ülke arasında imzalanmış antlaşmalara 

değinilmiş, karşılıklı ziyaretlerin ilişkilere nasıl etki yaptığı 

araştırılmış, ekonomik ilişkilerde genelde ticari ve doğalgaz 

alışverişinin ana konu olmasının nedenlerine değinilmiştir. 

Askeri ve güvenlik işbirliğinin genel çerçevesi çizilerken 

Yunanistan‟ın da bu işbirliğine katılma süreci ele alınmış, 

bölgede yeni bir güç merkezinin oluşturulma çabalarına 

açıklık getirilmiştir. 

 

2. Siyasi İlişkiler 

İran sınırlarını paylaştığı Ermenistan‟ın 

bağımsızlığını tanıyarak diplomatik ilişkiler kursa da, ilk 

yıllarda ilişkilerin geliştirilmesinde Ermenistan daha çok 

istekli olmuştur. Ermenistan bağımsızlığını ilan ettikten 

sonra İran ile yakınlaşarak jeopolitik konumundan 

kaynaklanan sıkıntısını gidermeye çalışmış, bu ülke ile daha 

yakın ilişkiler kurmuş ve geliştirmiştir.
159

 İran- Ermenistan 

ilişkileri sadece iki ülkenin komşu olması jeopolitik gerçeği 

ile değil,
160

 aynı zamanda Ermenistan‟ın yayılmacı politika 

izlemesi, gerek İran‟ın, gerekse Ermenistan‟ın birbirlerini 

hem politik hem de ekonomik açıdan dış dünyaya açılan bir 

kapı olarak görmesi, iki ülke arasında üzerlerinde yoğun 

olarak çalışılan ve bir bölümü hayata geçirilen stratejik 
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değerdeki projelerin gerçekleştirilmesi, Ermenistan ve 

Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ probleminde 

İran‟ın tutumu, Türkiye‟nin bölgeye yönelik ilgisi,
161

 

özellikle Azerbaycan ile kurmaya çalıştığı ilişkiler ve 

Azerbaycan‟ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra İran‟da 

yaşayan sayıları 30-35 milyon tahmin edilen Azerbaycan 

Türklerinin hareketlenmesi temelinde şekillenmiştir. İkili 

ilişkilerde yukarıda ifade edilen faktörlerin daha uzun zaman 

geçerli olacağı muhtemeldir.
162

  

İran, SSCB‟nin çökmesinden sonra Güney Kafkasya 

ülkelerinin bağımsızlığını Rusya‟nın onayını aldıktan sonra 

tanımış ve bölgede yaşanan silahlı çatışmalardan rahatsız 

olduğunu bildirmiştir. Bazı araştırmacılar ise İran 

Cumhurbaşkanı Ali Ekper Rafsancani‟nin “Sovyetler 

Birliği‟nin çökmesi bizi mutlu etmedi”
163

 ifadesine 

dayanarak, Sovyet Cumhuriyetleri‟nin bağımsızlıklarını ilan 

etmesinden sonra özellikle dış politika ve güvenlik 

konusunda ciddi sorunlarla karşılaşacağı endişesiyle 

Sovyetler‟in çökmesinden İran‟ın memnun olmadığını 

bildirmiştir. Bu bakımdan İran ilk başlarda Ermenistan‟a 

yönelik beklenen ilgi ve girişimi göstermemiştir. İki ülke 

arasında siyasi ve diplomatik ilişkiler Dışişleri Bakanlarının 

Tahran‟da 2 Şubat 1992‟de imzaladığı antlaşmadan sonra 

başlamıştır. Antlaşma şartlarına göre, karşılıklı olarak 

büyükelçilikler açılmalı ve İran Ermenistan‟a doğalgaz 

vermeliydi. Bu görüşmede İran Ermenistan‟da petrol rafine 

fabrikası inşa etmeyi teklif etmiş ve Ermenistan‟ın İran 

üzerinden transit geçiş şartları karara bağlanmıştı.
164

  

İran Dışişleri Bakanlığı‟nın girişimleri sonucunda 10 

Nisan 1992‟de Erivan‟da Büyükelçilik açılmıştır. Açılış 

törenine katılan Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan, iki 
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ülkenin bölge politikalarında örtüşen birtakım noktalar 

olduğunu ve prensip itibarıyla ciddi görüş ayrılıklarının 

olmadığını vurgulamıştı. Bu dönemde iki ülke arasında üst 

düzey devlet adamlarının karşılıklı ziyareti gerçekleşmişti. 

İran- Ermenistan ilişkileri 1990‟lı yılların başlarından 

itibaren gelişmeye devam etmiştir. Petrosyan‟ın 6 Mayıs 

1992 tarihinde İran‟ı ziyareti zamanı Aras Nehri üzerinde 

duba köprüsünün açılış törenine katılmıştı. Aralık 1992‟de 

iki ülke arasında Posta Antlaşması‟na göre, iki ülke arasında 

posta ulaşımı artık Rusya veya diğer aracı ülkeler üzerinden 

değil, doğrudan gerçekleşecekti.  

Başlangıçta İran Ermenistan ile ticari ve ekonomik 

ilişkilerde büyük önem vermiş, ekonomik krizden 

kurtulmayı amaçlayan Ermenistan, bu ülke ile ilişkilerini 

geliştirmeye çalışmıştır. Kasım 1992‟de Ermenistan Devlet 

Başkanı Levon Ter Petrosyan‟ın imzaladığı kararnameyle 

Erivan‟da „Ermenistan-İran İlişkilerini Geliştirme 

Komisyonu‟ oluşturulmuştur. Aynı yılda iki ülke arasındaki 

ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Tahran‟da, 

„İran-Ermenistan Ticari Birliği‟ adlı ve daha sonra İran ve 

Ermeni işadamlarından oluşan bir konsey kurulmuştur. 

Birbiriyle koordineli çalışan bu iki kuruluş İran-Ermenistan 

ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla pek çok proje 

hazırlamıştır.   

Rafsancani 8 Eylül 1993‟te Petrosyan ile yaptığı 

telefon görüşmesinde bölgenin askeri, siyasi ve ekonomik 

dinamiklerini değerlendirmiş ve Karabağ sorununun 

çözülmesi için girişimlere devam edeceklerini 

açıklamıştır.
165

 İran Dışişleri Bakanının özel temsilcisi 

Behram Hasemi 9 Eylül‟de resmi ziyaretle Erivan‟a gitmiş 

ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Vahan Papazyan‟a mektup 

sunmuştu.
166

 Mektupta bölgesel durum değerlendirilmiş
167

 

ve Karabağ sorununun daha ciddi sonuçlar doğurmadan 

halledilmesinin önemli olduğu vurgulanmıştı.
168
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Ermenistan‟ın Dağlık Karabağ dışındaki bölgeleri de 

işgal etmesi, İran‟da yaşayan Azerbaycan Türklerinin 

ayaklanması ve iç güvenliğin sağlanması bakımından tehlike 

oluşturmaktaydı. İki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek 

düzeyde olmasına rağmen, 11 Şubat 1994‟te İran‟ın iki savaş 

uçağı Ermenistan hava sınırını ihlal ederek Mehri ili 

merkezinde bulunan demiryolu istasyonunu bombalamıştı. 

Bu olay Ermenistan tarafından resmi müzakereye 

çıkarılmadı ama Moskova-Tahran seferini yapan İran 

ordusuna ait C–130 askeri uçağın 17 Mart 1994‟te Dağlık 

Karabağ Ermenilerinin kontrolünde olan hava sahasında 

füzeyle vurulması demiryolu istasyonunun bombalanmasına 

misilleme olarak değerlendirilse de, Ermeniler uçağın 

Azerbaycan tarafından düşürüldüğünü iddia etmişti. İran 

Dışişleri olayın araştırılması için Karabağ ve Ermenistan‟ı 

ziyaret eden İran yetkililerinin yaptıkları araştırmalar 

sonucunda hazırladıkları rapora dayanarak uçağın Ermeniler 

tarafından düşürüldüğünü açıklamıştır. İran basını konuyu 

müzakereye çıkararak uçağın Ermeniler tarafından 

düşürülmesinin iki ülke arasındaki ilişkileri ciddi şekilde 

zedelediğini iddia etse de, Ermenistan bu olayın üzerinde 

fazla durmamıştır. İlişkilere yeni bir ruh getirilmesi 

bakımından olayın hemen ardından Ermenistan Başbakan 

Yardımcısı Gagik Arutyunyan Tahran‟a resmi ziyarette 

bulunmuştur. Arutyunyan, İran‟ın yüksek rütbeli devlet 

resmileri ile görüşmüş, ekonomik ve siyasi konular 

müzakere edilmiş, taraflar arasında işbirliğinin geliştirilmesi 

tartışılmıştır. Arutyunyan aynı zamanda öncelikli konulardan 

biri olan Aras Nehri üzerinde köprü inşaatına en kısa 

zamanda başlanması için Ermenistan‟ın talebini iletmiştir. 

Bu ziyaret sırasında sınırdan geçişlere ve sınır ticaretine 

kolaylık sağlanması şartları müzakere edilmiştir. 

Arutyunyan, uçak kazası ile ilgili kendilerinde olan bütün 

belgeleri karşı tarafa ilettiğini bildirmiştir. Ziyaret zamanı 

ayrıca her iki ülkenin Hükümetleri nezdinde kurulan 

ekonomik ilişkilerin koordinesi ile uğraşan komisyonun en 

kısa zamanda biraraya gelmesi hakkında anlaşma 
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sağlanmıştı.
169

 Bombalama ve uçağın düşürülmesi gibi 

sorunlu ilişkilere rağmen, İran ve Ermenistan birbirilerine 

ihtiyaçları olduğunu anlıyordu. Her iki ülkenin de 

Azerbaycan ve Türkiye ile problemleri vardı ve işbirliği 

sayesinde ortak düşman olarak algıladıkları bu ülkelere karşı 

mücadele edebilirlerdi. Bu arada İran, Ermenistan‟ın işgal 

ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi talebini 

zaman zaman Ermenistan‟a hatırlatarak Azerbaycan‟ın 

gönlünü almaya çalışmıştır.   

İran Parlamentosu‟ndan bir heyetin Ağustos 1995‟te 

Ermenistan‟ı ziyaret etmesi ilişkileri bir adım daha ileri 

taşımıştı. Ancak aynı yılda üç İran vatandaşının 

Ermenistan‟da öldürülmesi ilişkileri kötü yönde etkilemişti. 

İran‟ın Ermenistan Büyükelçisi Nekkar İsfahani Ermenistan 

güvenlik güçlerinin İran vatandaşlarının can ve mal 

güvenliklerini sağlamakta yetersiz kaldıklarını bir kez daha 

Hükümet resmilerinin dikkatine sunmuştu.  

Petrosyan Eylül 1996‟da yaptığı bir açıklamada İran 

ile ilişkilerinin sıfırdan başlamasına rağmen, kısa sürede 

ciddi işbirliğinin gerçekleştiğini bildirmiştir. Ermenistan‟ı 

Aralık 1996‟da ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Hasan Habibi Petrosyan ile görüşürken, İran‟ın bütün bölge 

devletleriyle ve aynı zamanda Ermenistan ile iyi komşuluk 

ilişkilerine önem verdiğini bildirmişti. Habibi, Ermenistan 

Başbakanı Armen Sarkisyan ile görüşünde, iki ülke arasında 

sanayi, enerji, ticaret, bilim, kültür, bankacılık ve gümrük 

nezareti konularına önem verdiklerini bildirmiştir. Habibi, 

ziyaret zamanı İran‟ın maddi yardımları ile kurulan 

„İranşinaslığın Kafkasya Merkezi‟ adlı araştırma merkezinin 

açılışını yapmıştır. Merkezin Başkanı Garnik Astaryan iki 

ülke ilişkilerini değerlendirirken, 1992‟den itibaren 

Ermenistan‟da İran-name adlı derginin yayınlandığını 

bildirmiş ve merkezin araştırmalarının iki ülke arasındaki 

ilişkilere bilimsel alanda katkı sağlayacağını ifade 

etmiştir.
170

 Ziyaret sonunda iki ülke arasında ekonomik, 

siyasi ve kültürel ilişkileri düzenleyen memorandum 

imzalanmıştır.  

Ermenistan Dışişleri Bakanı Aleksandr 

Arzumanyan‟ın Haziran 1997‟de Tahran‟ı ziyaret etmesi iki 
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ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Ziyaret 

sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel sorunlar 

tartışılmış, İran‟ın bölgeye yönelik politikası 

değerlendirilmiştir. Ziyaretten önce Rusya‟nın Ermenistan‟a 

verdiği yaklaşık 1 milyar dolarlık silahların İran üzerinden 

Ermenistan‟a taşındığı haberleri bölge basınında 

tartışılmaktaydı. İran ise bu konuda yayımlanan haberleri 

tekzip etmişti.
171

 Aynı yılın sonlarına doğru Ermenistan 

Hükümeti‟ni temsil eden Şagen Karamanukyan‟ın İran‟ı 

ziyaret etmesi, özellikle, hükümetlerarası ilişkilerin daha da 

gelişmesine neden olmuş, enerji ve ticaret alanında yeni 

işbirliği imkânları müzakere edilmişti.
172

 Ermenistan 

Anayasa Mahkemesi Başkanı‟nın daveti üzerine İran 

Devrim Muhafızları Başkanı Ayetullah Cenneti bu ülkeyi 

ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında iki ülke arasında hukuki ve 

yargı meselelerinde işbirliği perspektifi 

değerlendirilmiştir.
173

 Ziyaretin hemen ardından İran 

Kooperatif Meclisi‟nden bir grup Ermenistan‟ı ziyaret etmiş, 

iki ülke arasındaki ticaret ilişkileri ve potansiyeli 

değerlendirilmiş, „Ermenistan-İran Ticaret Meclisi‟nin 

kurulması hakkında antlaşma imzalanmıştır.
174

 

Taraflar arasındaki ilişkiler devlet başkanlarının 

karşılıklı ziyaretleri çerçevesinde yapılan antlaşmalarla daha 

da gelişmiştir. İran Cumhurbaşkanı Muhammet Hatemi‟nin 

8–10 Eylül 2004 tarihleri arasında Ermenistan ziyareti de bu 

bakımdan değerlendirilebilir.
175

 İki ülke arasında diplomatik 

ilişkiler kurulduktan sonra Hatemi, Ermenistan‟ı ziyaret 

eden ilk İran Cumhurbaşkanı olmuştur. Ziyaret zamanı 

Hatemi, sözde Ermeni soykırım anıtını ziyaret etmiş,
176
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Koçaryan ile görüşmüş ve Ermenistan Parlamentosu‟nda 

yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve 

kültürel ilişkileri değerlendirmiştir. Hatemi, Erivan Devlet 

Üniversitesi‟ni de ziyaret etmiş ve bölgesel sorunların 

tartışıldığı bir konferans vermiştir. İki ülke arasında kurulan 

„Hükümetlerarası Komisyon‟un çalışmaları sonucu üzerinde 

mutabakat sağlanan ekonomik ve ticari ilişkiler, ulaştırma, 

doğalgaz alımı, enerji üretimi konularında çeşitli anlaşmalar 

imzalanmıştır.  

2000‟li yılların başlarından itibaren ABD‟nin 

bölgeye askeri olarak yerleşmeye çalışması üzerine, İran 

Güney Kafkasya politikasını yeniden gözden geçirmiş, bu 

bakımdan Azerbaycan ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. 

Hatemi‟nin 5–7 Ağustos 2004 tarihleri arasında 

Azerbaycan‟ı ziyaret etmesi de bu girişimlerin bir sonucu 

olarak görülmektedir. Hatemi, Azerbaycan ziyaretinde 

İran‟ın geleneksel dış politikasına ters düşen bir açıklama 

yaparak, Dağlık Karabağ‟ın Ermenistan tarafından işgal 

edildiğini bildirmiş ve Ermenistan‟ın işgal ettiği Azerbaycan 

topraklarından geri çekilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu 

konuyla ilgili Ermenistan Dışişleri Bakanlığı resmi görüş 

bildirmese de, Ermeni basını bu açıklamayı ciddi şekilde 

eleştirmiştir.  

Ermenistan Devlet Başkanı Koçaryan başkanlığında 

büyük bir heyet 5 Temmuz 2004‟te İran‟ı ziyaret etmiştir. 

Ziyaret zamanı İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejat ile 

görüşen Koçaryan, ikili ilişkileri müzakere etmiş, bölgesel 

ve uluslararası güvenlik problemlerini tartışmış, ekonomik, 

ticari, enerji ve başka konularda antlaşmalar 

imzalanmıştır.
177

 Özellikle „Ermenistan ve İran Hükümetleri 

Arasında Karşılıklı Anlayış ve Ermenistan‟ın Gelişmesi İçin 

İran‟ın Yardımları Hakkında Memorandum‟, „Ermenistan ve 

İran Arasında Adli Yardımlaşma Hakkında Antlaşma‟  e 

diğer antlaşmalar iki ülke arasındaki işbirliğini daha da 

geliştirmiştir.
178
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Eylül 2006‟da Ermenistan‟ı ziyaret eden İran 

Parlamento Başkanı Gulam Ali Haddad-Adelem ziyaretin 

sonuçları hakkında düzenlediği basın konferansında 

Ermenistan ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çaba 

harcadıklarını ve her iki ülkenin uluslararası teşkilatlarda 

birbirini destekleyecekleri hakkında anlaşmaya vardıklarını 

bildirmiştir. Bu anlaşmayla Ermenistan Ortadoğu‟da, İran 

ise Avrupa‟da faaliyet gösteren örgütler nezdinde 

çıkarlarının korunmasına çalışmıştır.
179

 Haddad-Adelem‟in 

ziyareti Ermeni basınında çeşitli açılardan ele alınmış, 

ekonomik, siyasi, askeri ve güvenlik işbirliğine paralel 

olarak parlamentolararası ilişkilerin de geliştirilmesinin 

önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır.
180

 

Nisan 2009‟da Tahran‟a gerçekleşen ziyareti zamanı 

iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Ermenistan Devlet 

Başkanı Serj Sarkisyan „Ermenistan her zaman zor anlarda 

İran‟ın desteğini hissetmiştir. Ekonomik ambargo yıllarında 

ihtiyaç duyulan malların önemli kısmı İran üzerinden 

taşınmıştır.‟
181

 demiştir. Buna örnek olarak 2008‟de 

Rusya‟nın Gürcistan‟a saldırısı zamanı kapalı olan tranzit 

geçişin genellikle İran üzerinden gerçekleştirildiğini 

kaydetmiştir.  

İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejat‟ın 23 

Aralık 2011‟de Ermenistan‟ı ziyaret etmiştir. Ziyaret zamanı 

Ahmedinejat Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkısyan, 

Başbakan Tigran Sarkisyan ve Parlamento Başkanı Samvel 

Nikoyan ile görüşmüştür. Görüşmelerde iki ülke arasında 

ekonomik, siyasi, güvenlik ve ticari meseleler ele alınmış, 

Aras nehri üzerinde hidroelektirk santralinin, demiryolu 

hattının inşa edilmesi, taraflar arasında üçüncü elektrik 

hattın çekilmesi, tarım, turizm, kuyumculuk ve ilaç 

sanayisinde işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular müzakere 

                                                        
179
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edilmiştir.
182

 Ahmedinejat iki ülke arasındaki ilişkileri 

değerlendirirken, „Ermenistan bağımsızlığını ilan ettikten 

sonra bizim işbirliğimiz her geçen gün bir az daha 

genişlemektedir. Biz aynı kültürün taşıyıcılarıyız; 

halklarımız arasında adalet, humanizm ve dostlük yüksek 

değerlendirilmektedir. Bu gün ilişkilerimizi engelleyecek hiç 

bir şey yoktur.‟
183

 diyerek İran‟ın Ermenistan politikasına 

açıklık getirmiştir.  İslam Cumhuriyeti ve Hıristiyan 

Ermenistan nasıl olurda aynı kültürün taşıyıcıları olur? 

Yoksa Ahmedinejat İslam dinini bir kenara bırakarak Farslar 

arasında Türklerle ilgili meşhur olan bir lafı-„Biz sizinle din, 

Ermenilerle kan kardeşiyiz‟mi demek istemiştir. 

Ahmedinejat Farsların ve Ermenilerin ari ırk mensubu 

olduklarını mı ima etmiştir? 

Ahmedinejat daha sonra „Ben, dünyada hiç kimsenin 

Ermenistan ve İran arasında haritayı değiştiremeyeceğini 

söyledim. Biz komşu ve akrabayız; çıkarlarımızı ortaklaşa 

ileriye götürebilmek için birlikte hareket etmeliyiz. 

İşbirliğimizi sınarlayacak hiç bir şey yoktur.‟ demiştir. 

„Komşu‟ ifadesini anlamak mümkün olabilir ama „akraba‟ 

kelimesini anlamak için yukarıda ifade edilen Farsların ve 

Ermenilerin ari ırka mensup oldukları iddiasını hatırlamak 

gerekir. Bölgede Ermenistan‟ın haritasını değitirmek isteyen 

güç var mı ki Ahmedinejat bu ifadeyi kullanmıştır? Yoksa 

Ahmedinejat da Rusya gibi Ermenistan üzerinde ağabeylik 

rolünü üstlenmek istemektedir? Yani bölgede size saldıran 

olursa arkanızdayız mı demek istemiştir?  

İran ABD ve İsrail karşısında zor ekonomik ve siyasi 

durumdayken Ermenistan‟ı mı savunacak? Yoksa İran ABD 

ve İsrail karşısında her gün bir az daha köşeye sıkıştırılınca 

Ermenistan‟a ağabeylik taslayarak kendisini siyasi psikolojik 

açıdan tatmin etmeye mi çalışıyor? 

Bunların hepsi olabilir amma gerçek nedeni 18 

Kasım 2011‟de BM‟de yapılan toplantıda Suudi Arabistan 

diplomatının öldürülmesi ile ilgili İran‟ın suçlandığı zaman 

Ermenistan‟ın BM kararının aleyhine oy kullanmasının da 
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etkili olduğu iddia edilebilir.
184

 İran buna karşılık 

Ermenistan‟a şükranlarını bildirmekte fazla geç kalmış 

sayılmaz.   

Ahmedinejat‟ın Ermenistan ziyaretinden derhal 

sonra İran İslam Cumhuriyeti‟nin İçişleri Bakanı Mustafa 

Muhammet Nacar‟ın Ocak ayı ortalarında Ermenistan‟ı 

ziyaret etmiştir.
185

 

İran-Ermenistan arasındaki ilişkiler balayı dönemini 

yaşarken, İran dini liderleri Azerbaycan‟a karşı gerçek 

psikolojik cephe açmıştılar. Çeşitli bahanelerle 

Azerbaycan‟ın iç işlerine müdahale eden „İslam alimleri‟ 

Azerbaycan‟da dine karşı baskı yapıldığını iddia ederek iki 

ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirmekten çekinmiyorlar. 

Son olarak 4 Ocak 2012‟de Ayetullah Nasir Mekarim 

Kum‟da bir camide yaptığı konuşmada şiilerin 

Azerbaycan‟da zalimlerin baskısı altında yaşadığını ifade 

ederek Azerbaycan Hükümeti‟ni suçlamıştır.
186

  

Acaba Ayetullah Nasir Mekarim Dağlık Karabağ 

Savaşı‟nda Ermeniler tarafından katledilen 35 bin 

Azerbaycan Türkünün, Hocalı‟da soykırımına maruz kalan 

sivil insanların, yaklaşık bir milyon kaçkının da şii 

olduğunu, işgal altında olan bölgelerdekı camilerin 

Ermeniler tarafından ahır olarak kullanıldığını bilmiyor mu? 

Bu insanların Hıristiyan ermeniler tarafından katledildiğini 

anlamayacak kadar saf mıdır? 

İran Parlamento Başkanı Ali Laricani Kasım 

2012‟de Ermenistan ziyaretinde Ermenistan devlet resmileri 

ile görüşürken iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, kültürel 

ilişkileri değerlendirmiş ve çeşitli alanlarda işbirliğinin 

halenen yetersiz olduğunu bildirmiştir.
187
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İki ülke arasındakı ilişkilerin Ermenistan açısından 

daha önemli olduğu iddialarını 1992‟den itibaren Ermenistan 

devlet başkanlarının altı defa (üç defa Levon Ter-Petrosyan, 

bir defa Robert Koçaryan, iki defa Serj Sarkisyan) İran‟a 

İran cumhurbaşkanlarının ise üç defa Ermenistan‟a ziyaret 

etmesi kanıtlamaktadır.
188

 

 

 

2.1. Dağlık Karabağ Sorununun Çözümünde İran‟ın 

Arabuluculuk Girişimleri 

 

İran‟ın, 1992 yılında Dağlık Karabağ sorununun 

çözümü için girişimlerde bulunması
189

 dönemin Devlet 

Başkanı Petrosyan tarafından memnunlukla karşılanmıştı. 

Azerbaycan ve Ermenistan‟ın daveti üzerine bölgeye gelen 

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekper Vilayeti bu konuda her iki 

devletin yetkili makamları ile görüşmüştü. Ziyaret sırasında 

Vilayeti sorunun barış görüşmeleri çerçevesinde çözülmesi 

gerektiğini bildirerek, arabuluculuk girişimlerine devam 

edeceklerini bildirmişti.
190

 Mart 1992‟de İran Dışişleri 

Bakan Yardımcısı Mahmut Vaezi Erivan‟ı ziyaret etmiş ve 

Dağlık Karabağ sorununun çözümü için teklifler paketini 

Petrosyan‟a sunmuştu. İran‟ın arabuluculuk girişimleri 

Azerbaycan ve Ermenistan tarafından memnunlukla 

karşılansa da, daha sonra İran‟ın Karabağ‟ın görüşmelere 

taraf olarak katılması şartını Azerbaycan‟a kabul ettirmeye 

çalışması üzerine sonuçsuz kalmıştır. İran‟ın aktif bir şekilde 

Dağlık Karabağ sorununun çözümüne katkıda bulunmaya 

çalışması Ermenistan tarafından olumlu karşılanmıştır.
191

 

Nitekim Ter-Petrosyan Ermeni Ulusal Hareketi‟nin 4. 

kurultayında komşu devletlerle ilişkilerini „Ermenistan‟ın 
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komşularıyla, özellikle de İran ve Türkiye ile ilişkileri 

ülkenin dış politikasının köşe taşlarıdır‟
192

 şeklinde 

tanımlamıştır. Petrosyan, özellikle İran ile ilişkileri 

değerlendirirken iki ülkenin ortak siyasi çıkarları olduğunu, 

taraflar arasındaki işbirliğinin daha da genişlediğini ve kısa 

zamanda sonuçlarının ortaya çıkacağını ifade etmişti.
193

 Bu 

dönemde Azerbaycan da İran‟ın Dağlık Karabağ konusunda 

arabuluculuk girişimlerini desteklemiş, soruna kalıcı bir 

çözüm istemiştir.
194

  

Azerbaycan ve Ermenistan Devlet Başkanlarını 

Tahran‟da biraraya getiren İran, sorunu halletmek istemiş, 

ancak Tahran görüşünden hemen sonra Ermenistan silahlı 

birlikleri askeri operasyonlara başlayarak Şuşa‟yı işgal etmiş 

ve Ağdam cephesi boyu hücuma geçmiştir.
195

 Ermenistan‟ın 

saldırıya geçmesi üzerine dönemin devlet başkanı yetkilerini 

üstlenen Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Yakub 

Memmedov İran Cumhurbaşkanı Haşimi Refsancani‟yi 

arayarak Ermenistan‟ın askeri operasyonları durdurmasını 

talep etmişti. Rafsancani, Petrosyan ile telefon bağlantısı 

kurmaya çalışsa da, Petrosyan‟ın Başkanlık ofisi teknik 

nedenleri bahane ederek konuşmanın gerçekleşemeyeceğini 

bildirmişti.
196

 12 Mayıs‟ta Bakü‟den Erivan‟a giden Mahmut 

Vaezi, Petrosyan ile görüşmüş ve arabuluculuk girişimlerine 

devam edeceklerini bildirmişti. Ermenistan ordusunun 

Şuşa‟yı işgal etmesinden sonra İran‟ın arabuluculuk 

girişimlerine özellikle Azerbaycan‟ın güveni sarsılsa da, 

Mayıs sonuna kadar İran arabuluculuk girişimlerine devam 

etmiştir. Krizin ortaya çıkmasına Ermenistan‟ın sebep 

olmasına rağmen, Ermeniler Nahçivan-Ermenistan sınırında 

yaşanması muhtemel yeni bir krizin önlenmesi için İran 

Hükümeti‟ne müracaat etmişti. Dağlık Karabağ‟da askeri 

operasyonların devam ettiği Mayıs 1994 yılına kadar İran 
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arabuluculuk girişimleri Ermenistan‟ın Şuşa ve Kelbeceri 

işgal etmesinden sonra sonuçsuz kalmış ve durdurulmuştur.  

 

 

3. Ekonomik İlişkiler 

 

İran ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin 

kurulması Ermenistan açısından hayati önem taşımasına 

rağmen İran için bu ülke ile ekonomik ilişkiler birinci sırada 

yer almamıştır. Ermenistan siyasi ve ekonomik bakımdan 

İran ile işbirliğinde hiçbir zaman eşit statüde olmamıştır ve 

bu dengesizlik bugün de devam etmektedir. Bağımsızlık 

sonrası Ermenistan ekonomisinde, enerji alanında, 

ulaştırmada yaşanan sorunlar ve Ermenistan‟ın Azerbaycan 

topraklarını işgal etmesi ile ortaya çıkan Dağlık Karabağ 

sorunu ekonomiyi 1960‟lı ve 1970‟li yılların düzeyine 

düşürmüştü. Özellikle enerji ve ulaşım alanında yaşanan 

sıkıntılar Ermenistan‟ı İran ile işbirliğine iten başlıca 

nedenler olmuştur.  

İran‟ın Ermenistan ile ekonomik ilişkilerinin 

gelişmesine rağmen, eski Sovyet Cumhuriyetleri‟nin İran ile 

ticaret ilişkilerinde Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan‟dan 

sonra Erminıstan dördüncü sırada yer almaktadır. Bunun 

nedeni ise Ermenistan ekonomisinin İran ekonomisi 

karşısında zayıf ve yetersiz kalması ile açıklanabilir.  

İran‟ın Ermenistan ile ticaret hacmi 1995‟te en 

yüksek hadde ulaşarak 35 milyon dolar olmuştur. İki ülke 

arasında ticaret hacminin artmasının nedeni 1994‟te Aras 

Nehri üzerinde inşa edilen köprünün hizmete açılması 

olmuştur. Ermenistan ticari ilişkilerinde bir türlü dengeyi 

sağlayamamış ve ticaret her zaman Ermenistan‟ın aleyhine 

gerçekleşmiştir. 1996 yılında iki ülke arasında ticaret hacmi 

daha da artarak yaklaşık 200 milyon dolar olmuştur.
197

 

Ermenistan Devlet Gümrük Komitesi‟nin verdiği bilgilere 

göre, iki ülke arasında ticaret hacmi 1996‟da 178,1 milyon 

dolar olsa da, 1997‟de 107,7 milyon dolara kadar 

gerilemiştir. Bu dönemde İran‟ın Ermenistan‟dan ithalatı 40 
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milyon dolar, Ermenistan‟a ihracatı ise 63 milyon dolar 

olmuştur.
198

 

Taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini 

sağlamak ve hukuki altyapısını oluşturmak ihtiyacı ortaya 

çıkınca Ermenistan Başbakanı Hrant Markaryan 

başkanlığında bir heyet Tahran‟a gitmiştir. Bu ziyaret 

zamanı sermayenin korunması ve teşvik edilmesi, çifte 

vergilendirmenin kaldırılması, ticaret ve enerji alanında 

işbirliği, gümrük işinde yardımlaşma, sanayi, tarımcılık, 

bilim, eğitim, merkez bankaları arasında, sağlık alanında 

ilişkileri düzenleyen bir düzüne antlaşma imzalanmıştı. 

Markaryan‟la birlikte ziyarete giden Ermenistan işadamları 

ve İran işadamları arasında işbirliğinin daha da geliştirilmesi 

hakkında mutabakat sağlanmıştı.
199

 Ziyaret sırasında Aras 

Nehri üzerinde iki hidroelektrik santralinin inşa edilmesi ve 

Ermenistan‟a sıvılaştırılmış doğalgaz verilmesi hakkında 

antlaşma imzalanmıştır.
200

  

Enerji alanında yapılan görüşmeler sonucunda 1 

Mayıs 1997‟de iki ülke arasında elektrik enerji sistemlerini 

birleştiren istasyonun açılışı gerçekleşti. İran 1997 sonuna 

kadar Ermenistan‟a 330 milyon KW/saat enerji satmıştı. 

1990‟lı yılların sonuna kadar İran, Ermenistan ile ticarette 

üçüncü sırada yerini korumuştur. 1997 yılı ikinci yarısı 

verilerine göre, İran‟dan Ermenistan‟a 50 milyon dolar 

ithalat 18 milyon dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
201

 İran 

Ermenistan‟a enerji ve gıda ürünleri ihraç, Ermenistan‟dan 

ise genellikle maden ürünleri ve metal atıkları ithal etmiştir. 

İran, Ermenistan makine sanayisi için yüksek kaliteli kömür 

göndermiş, karşılığını ise hazır ürünle almıştır.
202

 İran aynı 

zamanda Ermenistan‟ın bakır madenleri ile de 

ilgilenmektedir. Ermenistan‟ın bakır üretiminin tek müşterisi 

olan İran, bu alanda kontrolü sağlamaya çalışmaktadır. 

Madenlerin çalıştırılması için dinamiti İran‟dan alan 
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Ermenistan zaman zaman ciddi sorunlarla karşılaşmıştır. 

İran şirketleri bakır üretimi için ortak şirket kurulmasını 

önerse de, Ermenistan bu teklife sıcak bakmamıştır.
203

  

Birçok bağımsız araştırmacı iki ülke arasında 

özellikle sanayi alanında geniş imkanların olduğunu 

vurgulamaktadır.
204

 Nitekim İran Sosyal Güvenlik Direktörü 

Meyedi Karbasian‟inin Nisan 1996‟da Ermenistan‟a 

gerçekleşen ziyaretinde Sanayi Bakanı Aşot Safaryan ile 

görüşürken bu konular müzakere edilmiş, sanayi üretiminde 

işbirliği imkânları değerlendirilmiştir.
205

 İran, Ermenistan 

ekonomisine sermaye yatırımına göre 1996 yılında ikinci 

sırada olmasına rağmen, bir çok büyük projelerde değil, 

daha çok küçük şirketlerle ve turizm alanında işbirliği 

yapmaktadır. Aynı zamanda ortak sermayeli şirketler de 

faaliyet göstermektedir. 1997 yılında Ermenistan‟da yabancı 

sermayenin miktarı 33,8 milyon dolar olsa da, İran‟ın payı 

oldukça düşük olmuştur.
206

  

Taraflar arasında imzalanmış anlaşma şartlarına 

göre, haberleşme, doğalgaz satışı, doğal kaynaklar, petrol, 

enerji, ulaşım, vergi, sınır, sanayi ve ticaret meseleleri ile 

bağlı sekiz komite kurulmuştu. Ermenistan İran sermayesini 

kimya sanayisine özellikle de, Nairit, Vanadzor 

Kimyakombinat, Otolastik ve Kimyasal Lifler Fabrikalarına 

yönlendirmeye çalışıyordu. Sovyetler Birliği zamanı bu 

fabrikaların ürünleri yaklaşık 70 ülkeye satılıyordu. Ancak 

bağımsızlık sonrası ekonomik ilişkilerin kopması sonucunda 

kimya sanayisinin esas müşterileri Rusya ve İran olmuştu. 

Bu alanlarda Ermenistan‟ın dış ticaret hacminin yarıdan 

fazlası İran‟ın payına düşmektedir. 1996 yılı sonlarında iki 

ülke arasında ilaç sanayisi, haberleşme, elektrik ve doğalgaz 

temini, doğal hayatın korunması, dağ-maden sanayisi, 

ulaştırma, bankacılık ve gümrük alanında işbirliğini öngören 

antlaşmalar imzalanmış, Otolastik Fabrikası hisselerinin 

%60‟ı İran‟a satılmıştı.
207

 Bu arada Ermenistan halen 

çözemediği ulaştırma sorununun halledilmesi için İran 
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üzerinden Türkmenistan‟a transit demir yolu hattının 

açılması girişiminde bulunmuş, Türkmenistan ise 

Ermenistan‟a petrol ve elektrik enerjisi teklif etmiş, ancak 

Ermenistan‟ın bu arzusu proje olmaktan öteye 

geçememiştir.
208

 İran Ermenistan‟ın Merend-Mehri-Agarak 

demiryolu ve sınır bölgelerinde serbest ticaret bölgesi 

projesine sıcak bakmamıştı.
209

  

İran 1990‟lı yılların ortalarında yaşadığı döviz 

sorunu halletmek ve yurtdışına döviz akışını kontrol etmek 

amacıyla Ermenistan‟da Mellat Bankası'nın şubesini açmıştı. 

Bu Ermenistan tarafından bir başarı olarak kamuoyuna 

takdim edilse de, kısa süre sonra bankanın kredi ve diğer 

mali işlemlerde yetersiz kaldığı anlaşılmıştı.
210

  

1990‟lı yılların sonlarına doğru İran-Ermenistan 

işbirliğinde Yunanistan da yer almaya çalışmıştır.
211

 Taraflar 

arasında imzalanan üçlü anlaşma şartlarına göre, sesli ve 

rakamsal bilgisayar ağının kurulması gerçekleşecekti.
212

 Bu 

projede teknik konuların İran tarafından halledilmesi 

öngörülse de, daha sonra tarafların ilgisizliği nedeniyle proje 

uygulanmamıştır.  

İran İslam Cumhuriyeti‟nin Hükümet heyeti, Ticaret 

Bakanı Şeriat Madari başkanlığında 11 Eylül'de Ermenistan'ı 

ziyaret etmiş, Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan, 

Başbakan Andranik Margaryan, Dışişleri Bakanı Vardan 

Oskanyan ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karen Cışmarityan 

ile görüşmüştür. İran-Ermenistan arasında ekonomik 

ilişkilerinin gelişmesinin önemine değinen Cışmarityan, iki 

ülkenin karşılıklı işbirliğinin gelecekte ticaret, sanayi, 

turizm, inşaat sektörü ve ulaşım alanlarında daha da 

gelişeceğini vurgulamıştı. Bakan, ikili ilişkilerde ayrıca 

biyolojik ve teknik bilimler alanında, uluslararası 

kuruluşlarda işbirliği imkânlarının daha geniş olduğunu 

vurgulamıştır. İran Ticaret Bakanı ise, iki ülke arasında 

işbirliğinin gelişmesinde hukuksal alanın iyileştirilmesi ile 
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banka sistemlerinin uyumlaştırılmasının olumluluğuna 

değinmiştir. Şeriat Madari'ye göre, İran ve Ermenistan 

arasında ticaretin yoğunlaşması, yatırımların korunması ve 

ücret politikasıyla ilgili anlaşmaların imzalanması aciliyet 

arz eden konular olmuştur. 

Her iki ülke ulaştırma alanında sadece karayolu 

ulaşımına değil, hava ulaşımına da önem vermiştir. Erivan-

Tahran arasındaki hava ulaşımını 1996 Kasım ayına kadar 

İran Devlet Hava Yolları şirketi gerçekleştirmiş, daha sonra 

ise, „Caspian Airlines‟ adlı Ermeni Havayolu şirketi de 

haftada bir defa gerçekleşen seferle bu ulaşıma katılmıştır. 

Ermenistan‟ın İran‟la kurduğu bu bağlar sayesinde sanayi 

üretimi 1994–1998 yılları arasında üç kat artmıştır. Bu 

yıllarda İran, Ermenistan‟ın dış ticaret ilişkilerinde (ithalat 

ve ihracatında) birinci sırayı almıştır.  

ABD‟nın ekonomik ambargorundan kurtulmak 

isteyen İran 2010 yılından itibaren Ermenistan bankaları ile 

işbirliğini geliştirmeye gayret etmiştr. İran bu amaçla 

Ermenistan‟da faaliyet gösteren ACBA Credit Agricole 

Bank ile işbirliği içerisinde olmuş, İrevan‟daki Mellat 

Bank‟ın faaliyetini genişletmeye çalışmıştır. ABD devlet 

yetkilileri bu işbirliğinden rahatsız olmuş ve bu konuda 

Ermenistan‟ı uyarmıştır.
213

 Ermenistan bankacılık alanında 

İran ile geniş işbirliği içerisinde olduğunu bildirse de,
214

 

ABD‟nin baskıları üzerine daha sonra bu işbirliğine çeşitli 

kısıtlamalar getirmiştir. 

Ekonomik ve ulaştırma açısından iki ülke 

sorunlarını önemli derecede halledecek projelerden biri de, 3 

km uzunluğunda olan Kacaran tünelinin inşa edilmesi 

hakkında yapılan antlaşmadır. Ermenistan‟ın „Armgiprotrans 

Proje Enstitüsü‟ tarafından hazırlanan projenin mali değeri 

45 milyon dolardır. Tünel sadece yolu 12 km kısaltmayacak, 

aynı zamanda ulaşımın deniz seviyesinden yaklaşık 500 

metre aşağıdan yapılmasına olanak sağlayacak ki, bu zaman 

kışın elverişsiz hava şartlarında bile yolun açık olması 
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mümkün olacaktır. Ermenistan‟ın mali durumu iyi 

olmadığından projenin gerçekleşmesi için maliyetin yaklaşık 

% 85‟nin İran‟ın karşılamasını istiyordu.
215

 Bu projeden 

başka Ermenistan, Rusya, İran ve Hindistan arasında 

imzalanmış „Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Projesi‟ne
216

 

katılmak istediğini bildirmiştir. Proje çerçevesinde 

Ermenistan-Enzeli-Astrahan güzergâhı projesinin 

uygulanması öngörülse de, inşaat işlerine başlanmamıştır. 

Ermenistan bölgede uygulanan projelerin tamamına katılmak 

istese de, AB‟nin finans desteği sunduğu projeler dışında 

uluslararası öneme sahip Bakü-Tiflis-Cehyan petrol, Bakü-

Tiflis-Erzurum doğalgaz, Qars-Ahalkelek-Tiflis-Bakü 

demiryolu ve diğer projelerden kenarda kalmıştır. 

Ermenistan resmileri bu projelerden kenarda kalmanın siyasi 

ve ekonomik maliyetini kamuoyunda gizlemeye çalışsalar 

da, daha pahalıya mal olan İran ve Türkmenistan üzerinden 

dünyaya açılan projelere katılma çabaları da, beklenen 

neticeleri vermemiştir. 

 

3.1. Doğalgaz Alanında İşbirliği 

 

Azerbaycan üzerinden geçen doğalgaz boru hattı 

çalışmadığı, Gürcistan üzerinden geçen doğalgaz boru hattı 

ise ihtiyacı karşılamadığından dolayı Ermenistan 1992‟de 

anlaşmaya varılmış
217

 İran-Ermenistan doğalgaz boru 

hattının bir an önce inşaatına başlamak istemiştir.
218

 

Doğalgaz boru hattının gerçekleşmesine İran‟dan daha fazla 

ihtiyaç duyan Ermenistan görüşmelere Başbakan 

Yardımcıları ve Bakanlar düzeyinde temsil olunurken, İran 

Komite Başkanları düzeyinde görüşmelere katılmıştır.
219

 

Ermenistan ayrıca doğalgaz boru hattı konusunda yapılan 

görüşmelerde ortaya çıkması ihtimal edilen sorunların en 
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kısa zamanda halledilmesi için Hükümet nezdinde daimi 

komisyonlar kurmuştu.
220

  

İki ülke arasında ekonomik işbirliği bağlamında 

gerçekleşen en büyük proje İran-Ermenistan doğalgaz boru 

hattı projesidir.
221

 Ermenistan Hükümeti Rusya‟dan aldığı 

doğalgazın verilmesinde aksaklıklar yaşanması üzerine, İran 

ile görüşmelere başlamış, 1992‟de Ermenistan ve İran 

arasında doğalgaz boru hattı inşası hakkında anlaşma 

imzalanmıştır. Proje imzalandığı sırada Ermenistan ciddi 

ekonomik ve mali sıkıntılar yaşamaktaydı. Bu nedenle de dış 

mali destek arayışında idi. Avrupa Yatırım ve Kalkınma 

Bankası‟nın projeye mali destek sağlayacağı konusunda 

çeşitli haberler yayımlansa da, Banka yetkilileri tarafından 

yapılan açıklamada bu haber doğrulanmamıştı.
222

 

Proje değeri 120 milyon dolar olan doğalgaz boru 

hattının anlaşma şartlarına göre, inşaat işlerinin 1995‟de 

tamamlanması öngörülse de, bazı teknik ve mali 

problemlerin yaşanması nedeniyle inşaat işleri hedeflenen 

tarihte tamamlanamamıştır. Yılda 1 milyar metreküp 

doğalgaz taşıma kapasitesi olan boru hattı,
223

 141 km 

uzunluğunda olup, 100 km‟si İran, 41 km‟si ise Ermenistan 

arazisinden geçecekti.
224

 Ermenistan Enerji Bakanı Armen 

Movsesyan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İran ile 

yapılan görüşmelerde her iki ülkenin kendi sınırlarından 

geçecek boru hattının inşa edilmesi konusunda anlaşmaya 

vardıklarını bildirmiştir.
225

  

Ermenistan‟ın enerji probleminin halledilmesinde siyasi 

çıkarları olan AB bu projeyi desteklemiştir. Bu destek 
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bağlamında AB
226

 İran-Ermenistan doğalgaz boru hattının 

inşa projesiyle ilgili teknik ve hukuksal altyapı projelerini 

hazırlamak için 2001 yılında 30 milyon euro vermiştir.
227

 Bu 

konuda anlaşma 23–25 Ocak 2001 tarihinde Erivan‟da 

gerçekleşen „Ermenistan-İran Ekonomik İşbirliği 

Komisyonu‟ toplantısında imzalanmıştır.
228

  

Projeye AB‟nin mali yardım sağlamasından sonra 

İran ve Ermenistan doğalgaz boru hattını Ermenistan ve 

Gürcistan sınırından geçerek Karadeniz kıyısına kadar 

uzatmayı,
229

 buradan deniz tabanı ile döşenmesi planlanan 

boru hattı ile Ukrayna‟ya taşımayı ve son nokta olarak da 

Avrupa ülkelerinin tüketimine sunmayı amaçlamıştı.
230

 İran 

doğalgazının Ermenistan üzerinden Avrupa‟ya ulaştırılması 

konusunda soruyu cevaplandıran Movsesyan, İran heyeti ile 

bu konuda görüşmediklerini bildirmiş, Avrupa devletlerinin 

bu yönde teklifleri olursa değerlendirebileceklerini ifade 

etmiştir (Projenin toplam uzunluğu 550 km‟dir). Bu projenin 

uygulanması için 5 milyar dolar gerekmektedir. Bu miktar, 

inşaatı uzun süre tartışılan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru 

hattının maliyetinin iki katıdır. Avrupa devletlerinin 5 milyar 

dolar harcayarak ciddi sorunlar yaşanan Kafkasya 

bölgesinden boru hattının geçme riskini göze almaları 

ihtimali zayıftır ve bu projenin verimliliği de tartışmaya 

açıktır. İran kendi gazını satacağı, Ermenistan Gürcistan ve 

Ukrayna ise transit ülke olmaları bakımından bu projeye 

sıcak baksalar da maliyeti ve ciddi siyasi risklerin bulunduğu 

da bir gerçektir.
231

 Ermenistan boru hattının uygulanabilir 

proje olduğunu kanıtlamak için Gürcistan‟ın da bu projede 

yer almasına çalışmıştır. Bu bakımdan Başbakan Andranik 

Markaryan Ermenistan-İran işbirliğinin bölgenin yararına 
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olduğunu ve enerji projelerine Gürcistan‟ın da 

katılabileceğini vurgulamıştır.
232

  

Proje tartışıldığı zaman Rusya bu projeye karşı 

olduğunu açıklamıştır.
233

 Çünkü İran-Ermenistan doğalgaz 

boru hattı Ukrayna‟ya kadar uzarsa, hem Ermenistan 

Rusya‟ya olan enerji bağımlılığından büyük bir ölçüde 

kurtulacak hem de, Avrupa‟da Rus gazına alternatif bir 

kaynak ortaya çıkacaktır ki bu da Rusya‟nın aleyhine bazı 

ciddi fiyat değişiklikleri ile sonuçlanabilir.  

Zaten tartışmalı olan İran-Ermenistan doğalgaz boru 

hattının inşaatına taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık ve 

mali sıkıntılar nedeniyle bir türlü başlanamamıştı. İran 

doğalgazının Avrupa‟ya nakledilmesi konusu müzakere 

edilirken, Rusya‟nın ciddi itiraz bildirmesinden sonra 

projenin uygulanma şansı bir az daha tehlikeye girmişti. 

Nihayet uzun tartışmalardan ve Rusya‟nın onayı alındıktan 

sonra İran‟dan Ermenistan‟a doğalgaz akışını sağlayacak 

projenin çalışmalarına 12 Ocak 2004‟te başlandı.
234

 Projenin 

2006 sonlarında tamamlanması öngörülse de, bazı teknik 

nedenlerden dolayı inşaat çalışmaları Mart 2007‟de 

tamamlanmıştı.
235

 14 Mart‟ta gerçekleşen açılış törenine 

katılan Ahmedinejat ve Koçaryan doğalgaz boru hattı 

inşasının tamamlanmasının iki ülke arasında son 15 yılda 

başarıyla hayata geçirilen en büyük proje olduğunu 

bildirmiştir.
236

  

 

4. Güvenlik Alanında İşbirliği 

İran Güney Kafkasya devletlerinin bağımsızlık 

sonrası güvenlik politikasını dikkatle izlemiş, bu devletlerin 
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NATO ile işbirliğinden rahatsşz olduğunu çeşitli vesilelerle 

dile getirmiştir. Ermenistan‟ın Bağımsız Devletler Birliği 

Ortak Güvenlik Antlaşması Teşkilatı (BDT OGAT) ile 

işbirliğini genişlendirmesi İran‟ı rahatsız etmemiş, bilakis bu 

işbirliğinin NATO‟nun bölgeye gelmesinin karşısını aldığı 

için desteklemiştir. İran Azerbaycan ve Gürcistan‟ın NATO 

ile işbirliğinden ise her zaman kuşku duymuştur. 

1990‟lı yıllardan başlayarak Güney Kafkasya 

devletleri ulusal güvenliklerinin genelde NATO ve OGAT 

çerçevesinde korunmasına çalışsalar da, bölge devletleri ile 

de güvenlik bağlamında ilişkilerini geliştirmeye çaba 

harcamışlardır ve bu süreç bugün de devam etmektedir.
237

 

Ermenistan OGAT ile askeri ilişkilerini geliştirmeye ve 

güvenliğinin bu kurum çerçevesinde korunmasına üstünlük 

verse de, NATO ile ilişkilerini iyi düzeyde kurmayı 

başarmıştır. Ermenistan aynı zamanda İran ile de askeri 

ilişkiler kurmuş ve geliştirmiştir.
238

 İki ülke arasında askeri 

ilişkilerin kurulmasında her iki ülkenin karşılıklı 

gereksinimleri, Azerbaycan, Türkiye ve İsrail
239

 arasında 

kurulduğu iddia edilen askeri işbirliği etkili olmuştur.
240
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Aslında İran ve Ermenistan askeri ve güvenlik bağlamında 

kendilerine hak kazandırmak için Azerbaycan, Türkiye ve 

İsrail arasında işbirliğinin mevcutluğunu gereğinden fazla 

abartmıştır. Bugün, Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri 

ve güvenlik işbirliğinden bahsedilse de, bu, Ermenistan-

Rusya arasında askeri işbirliğinin yanında gölgede 

kalmaktadır ve İsrail sacayağının devamlılığı şüphe 

götürmektedir. İsrail, 1990‟lı yılların sonlarına kadar İran‟ın 

Güney Kafkasya ve Orta Asya‟da üstün konuma gelebilme 

ihtimalini değerlendirerek, Azerbaycan ile askeri ve 

güvenlik işbirliğine önem vermiştir. Ancak 2000‟li yıllara 

gelindiğinde İran‟ın bu bölgelere ekonomik ve siyasi olarak 

tahmin edildiği kadar sağlam ve kalıcı mevki kazanamadığı 

ortaya çıkınca, İsrail, Azerbaycan ile askeri ve güvenlik 

bağlamında işbirliğine fazla hevesli olmamıştır.  

Güney Kafkasya‟da İran-Ermenistan-Rusya ve İran-

Ermenistan-Yunanistan
241

 işbirliğinin gelişmesi Azerbaycan 

ve Türkiye‟yi rahatsız etmiştir. Bu ülkelerin işbirliği 

yapmalarındaki başlıca amaç bölgede Türkiye ve 

Azerbaycan‟ın hareket alanını kısıtlamak ve bölgedeki 

ekonomik ve siyasi gelişmelerin dışında bırakmak olmuştur. 

Yunanistan ve Türkiye arasında Kıbrıs ve Ege Denizi 

sorunlarının gündeme taşınması İran-Ermenistan-Yunanistan 

ittifakını hızlandırmıştır. Bölgede yaşanan siyasi gelişmeler 

ise İran-Ermenistan-Rusya ittifakının daha kolay 

gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Bu ittifak bir anlaşma ile 

onaylanırsa, Azerbaycan dost olmayan devletler tarafından 

çembere alınacaktır. Ancak Azerbaycan Türkiye ile siyasi-

askeri bir anlaşma imzalar ve gelişmekte olan İsrail-Türkiye-

Azerbaycan işbirliğini gerçekleştirebilirse İran-Ermenistan-

Rusya ittifakının etkilerini bir dereceye kadar azaltabilir.
242
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1990‟lı yılların ortalarına doğru kurulmakta olan 

Ermenistan-İran
243

 askeri ve güvenlik işbirliğine Yunanistan 

da katılmıştır. Yunanistan taraflar arasında imzalanmış 

antlaşmaların askeri ve güvenlik içerikli olmadığını bildirse 

de, bu diplomatik bir açıklamadan başka bir şey değildi.
244

 

Yunanistan‟ın katılımından sonra Türkmenistan‟ın da, bu 

üçgende yer aldığı iddia edilse de, Türkmenistan‟ın bu 

mekanizmada yeri ve katılımının sınırları henüz tam açık 

değildir. Türkmenistan‟ın Azerbaycan ve Türkiye ile 

ilişkilerinin iyi olmadığı Saparmurad Niyazov döneminde 

Ermenistan-İran ve Yunanistan üçgeninde özellikle enerji ve 

ulaştırma konusunda faaliyetinden bahsetmek mümkün olsa 

da, Niyazov‟un Aralık 2006‟da vefat etmesinden sonra aynı 

görüşleri paylaşmak mümkün değildir. 1990‟lı yılların 

ortalarına kadar İran-Ermenistan-Yunanistan arasında 

ekonomik ve askeri alanda işbirliğinden bahsedilse de, adı 

geçen ülkeler arasında işbirliği bu tarihten itibaren daha da 

gelişmiştir.  

İlk defa 1997‟de biraraya gelen İran, Ermenistan ve 

Yunanistan Dışişleri Bakanlarının 4. görüşü Mart 2001‟de 

gerçekleşmiştir.
245

 Bu görüşte, ekonomik, ticaret, iletişim, 

sanayi, teknoloji, enerji ve turizm alanlarında işbirliğini 

kapsayan memorandum imzalanmıştı.
246

 Toplantıda aynı 

zamanda İran doğalgazının Avrupa'ya nakledilmesi meselesi 

müzakere edilmişti. İran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi 

taraflar arasında enerji alanında işbirliğinin önemini 

vurgulayarak, projeyi ekonomik ve stratejik açıdan 

değerlendirmişti. Bu konuda İran doğalgazının Ermenistan-

Gürcistan-Ukrayna veya Türkiye-Yunanistan güzergahıyla 

Avrupa‟ya taşıyan projeler üzerinde durulmuştu.  
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Mayıs 2001‟de Atina‟da biraraya gelen Ermenistan, 

İran ve Yunanistan Dışişleri Bakanları taraflar arasındaki 

ekonomik, siyasi, askeri, güvenlik, enerji ve turizm alanında 

ilişkilerin geliştirilmesi hakkında memorandum 

imzalamıştır.
247

 Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios 

Papandreu, ülkesinin Avrupa Birliği‟ne üye olması 

dolayısıyla İran ve Ermenistan‟ın bu kurumla ilişkilerinin 

gelişeceğini bildirmiştir.  

Taraflar arasındaki askeri işbirliğinin gelişmesinde 

çıkarları olan bir diğer devlet de Rusya‟dır. Rusya, özellikle 

Ermenistan aracılığıyla işbirliğine destek vermiştir. NATO 

üyesi olan Yunanistan‟ın „Şer ekseni‟ olarak bilinen İran ve 

OGAT çerçevesinde Rusya ile askeri işbirliği yapan 

Ermenistan ile askeri ve güvenlik bağlamında ilişkilerini 

geliştirmesi NATO‟da görüş ayrılığına neden olmuştur. 

Nitekim Yunanistan Savunma Bakanı Haziran 1999‟da 

Tahran‟ı ziyaret ederken, iki ülke arasında güvenlik ve 

askeri işbirliği alanında antlaşma imzalayacakları iddiası 

tartışıldığı bir zamanda ABD‟nin konuyla ilgili açıklama 

talep etmesi üzerine Yunanistan İran ile askeri ve güvenlik 

işbirliğinin söz konusu olmadığını bildirmişti.
248

 

„İran, Ermenistan ve Yunanistan İşbirliğinin 

Yürütme Komitesi‟nin 6. oturumu Dışişleri Bakan 

Yardımcıları düzeyinde, 13 Şubat 2002‟de Erivan‟da 

gerçekleşmişti. Yürütme Komitesi Dışişleri Bakan 

Yardımcıları düzeyinde yılda iki kez toplanmaktadır. 

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 

açıklamaya göre, Yürütme Komitesi; işbirliği faaliyetlerini 

sistemleştirecek, ilgili faaliyetler düzenleyecek, işbirliği 

sürecini değerlendirecek, üçlü işbirliği programlarıyla ilgili 

ön hazırlık çalışmalarına başlayacaktı. İran-Ermenistan-

Yunanistan arasında üçlü işbirliğinin kurulmasına Ağustos 

1995‟te karar verilmiş, ilk toplantısı ise, 22 Aralık 1997 

tarihinde ise Atina'da gerçekleşmiştir. Üçlü İşbirliği adı 

altında altı alt komite faaliyet göstermektedir. Yürütme 

Komitesi‟nin Erivan oturumu sonucunda taraflar arasında 
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işbirliğinin daha da geliştirilmesini öngören memorandum 

imzalanmıştır.
249

  

Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Georgio 

Antonakopulos‟un Ağustos 2003‟te yaptığı Ermenistan 

ziyareti taraflar arasında askeri ilişkileri daha da 

pekiştirmiştir. Antonakopulos, Devlet Başkanı Koçaryan ve 

Dışişleri Bakanı Vardan Oskanyan ile görüşmüş, iki ülke 

arasında askeri ilişkileri daha da geliştirmenin mümkün 

olduğunu ve fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. Antonakopulos Ermenistan ile askeri 

ilişkilerinin stratejik işbirliği çerçevesinde şekillendiğini 

bildirmiştir.
250

 

Ermenistan İran ile ekonomik ilişkilere paralel 

olarak askeri ilişkileri de geliştirmeye, Yunanistan‟ın 

Türkiye ile yaşadığı Kıbrıs sorunundan istifade ederek bu 

ülkeyi de işbirliğine davet etmek istemiştir.  

Ermenistan Devlet Başkanı Koçaryan 25 Aralık 

2001‟de İran‟ı ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında askeri 

işbirliğinden daha çok ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 

bölge basınında yer alsa da, ziyaret gerçekleşmeden önce 

Ermenistan Savunma Bakanı Serj Sarkisyan‟nın İran‟ın 

Ermenistan Büyükelçisini kabul etmesi, iki ülke arasında 

askeri işbirliğini daha da geliştirmek isteği gibi 

değerlendirilebilir.
251

  

Mart 2002‟de İran Savunma Bakanı Amiral Ali 

Şamhani‟nin Ermenistan ziyaretinde iki ülke arasında askeri 

antlaşma imzalandı.
252

 Antlaşmada taraflar arasında askeri 

işbirliğinin geliştirilmesi, çeşitli askeri projelerin 

uygulanması, tecrübe mübadelesi, Koçaryan‟ın Aralık 
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2001‟de İran‟ı ziyareti zamanı imzalanmış antlaşmaların 

uygulanması, doğalgaz boru hattının inşaatına başlanması ve 

ortak şirketlerin kurulması öngörülmüştü. Ziyaretin 

sonuçlarını ve imzalanan antlaşmanı değerlendiren Şamhani, 

Tahran-Erivan işbirliğinin üçüncü bir ülkeye karşı 

olmadığını bildirse de, Azerbaycan, Ermenistan-İran 

işbirliğinden rahatsız olmuştu. 

Şamhani, bölgesel güvenlik problemlerini 

değerlendirirken, imzalanan antlaşmanın Güney 

Kafkasya‟da güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacağını 

vurgulamış, ABD‟yi kastederek, İran ile sınır olan 

coğrafyaya bölge dışı güçlerin askeri olarak yerleşmesine 

kesinlikle karşı olduğunu bildirmişti. Şamhani bununla o 

dönemde ABD‟nin Azerbaycan‟da askeri üs kurmak için 

görüşmelere başladığı iddialarına cevap olarak aslında 

Azerbaycan‟ı uyarmak istemiştir. 

2000‟li yılların başlarına kadar ABD, Güney 

Kafkasya‟ya askeri bakımdan yerleşmeye öncelik tanımasa 

da, bu tarihten sonra bölge ülkelerinin birinde (Gürcistan 

veya Azerbaycan‟a) askeri üs kurmak istediğini bildirmişti. 

Ermenistan bundan yararlanarak İran‟ın dikkatini 

Azerbaycan‟a yönlendirmeye çalışmıştır. İran‟ın Ermenistan 

ile ekonomik ve askeri işbirliğini geliştirmesi nedense 

ABD‟nin dikkatini çekmemiştir. Türkiye-İran arasında 

imzalanan doğalgaz antlaşmasına ciddi şekilde karşı çıkan 

ABD, aynı tepkiyi İran- Ermenistan doğalgaz antlaşması 

imzalandığı zaman göstermemiştir. ABD‟nin Irak‟ı işgal 

etmesinden sonra gerginleşen İran-ABD ilişkilerini 

Ermenistan, İran ile işbirliğini daha da genişletmeye engel 

olarak görmemiştir. Azerbaycan ve Gürcistan bu konuda 

ABD‟nin çıkarlarını göz önünde bulundursalar da 

Ermenistan bu kadar diplomatik davranmamıştır. 

Ermenistan‟a göre, bölgede İran Türkiye‟den daha avantajlı 

konumdadır ve Ermeni diasporasının yaşadığı bazı Arap 

ülkelerinde İran‟ın konumu daha güçlüdür. Bu nedenle de 

Ermenistan‟ın İran ile ilişkilerin geliştirilmesi dış politikada 

öncelikli meselelerden biridir.
253

  

Şamhani‟nin Ermenistan ziyareti sırasında Gürcü 

özel kuvvetlerine terörle mücadele eğitimi vermek amacıyla 

ABD‟nin yaklaşık 200 askeri bu ülkeye gelmişti. Bu 
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dönemde ABD‟nin Gürcistan‟ın Panki Deresi‟ne askeri üs 

kurmak talebi bölge basınında tartışılmaktaydı. ABD 

askerlerinin Gürcistan‟a gelmesi Şamhani‟nin ziyareti ile üst 

üste düşmesi rastlantı olsa da, Şamhani ABD askerlerinin 

Gürcistan‟a gelmesini eleştirmiştir.
254

 

İki ülke arasında askeri ilişkilerin geliştirilmesi 

bağlamında Ermenistan Savunma Bakanı Serj Sarkisyan 7–9 

Şubat 2005 tarihinde İran‟a resmi bir ziyarette bulunmuştur. 

Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Muhammet Hatemi, İran Ulusal 

Güvenlik Kurulu Sekreteri Hasan Rohani ve İran Koruma 

Kurulu Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Ali Akper Rafsancani 

tarafından kabul edilmiştir.
255

 Ziyaret sırasında taraflar 

arasında askeri, savunma, güvenlik, ekonomik, enerji, 

ulaştırma konuları müzakere edilmiştir.  

Sarkisyan, Savunma Bakanı olmasına rağmen dış 

politikanın belirlenmesinde etkili olmuştur ve bu özelliğini 

2000‟li yılların başlarından itibaren korumaktadır. 

Ermenistan‟ın bağımsızlığından sonra İran özel önem arz 

etmiş ve bu özelliğini halen korumaktadır. Nitekim 

Sarkisyan tarafından hazırlanan „Ermenistan Cumhuriyeti 

Ulusal Güvenlik Stratejisinin İstikametleri‟ adlı raporda İran 

ile ilişkiler „Büyük ekonomik, askeri, kültürel potansiyele ve 

bağımsız dış politikaya sahip olan İran‟ın bölgede askeri ve 

siyasi ortamın şekillenmesinde önemli rolü vardır; ekonomik 

ve siyasi bakımdan Türkiye ile rekabet etmektedir... Türkiye 

ve İran rekabeti bölgede dengelerin korunmasına hizmet 

etmektedir; Ermenistan-İran işbirliği Türkiye-Azerbaycan 

işbirliğinin Ermenistan‟a karşı propagandasını 

zayıflatmaktadır... Bu maksatla biz ABD ile işbirliğimizde 

İran‟ın çıkarlarını pazarlık unsuru olarak kullanmıyoruz‟
256

 

şeklinde değerlendirilmiştir.  
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ABD-İran gerginliğinde Ermenistan‟ın izleyeceği 

politikanı değerlendiren Ermeni araştırmacılar,
257

 

Ermenistan‟ın büyük ve güçlü devlet olmadığını, her ne 

kadar İran ile iyi ilişkiler içinde olsa da, ABD‟nin olası İran 

saldırısında sessiz kalması gerektiğini ve İran‟ın 

Ermenistan‟dan ciddi destek beklemesinin doğru olmadığını 

bildirmiştir.
258

 Yabancı araştırmacılar ise ABD-İran 

gerginliğinde
259

 Ermenistan‟ın bazı sorunlarla 

karşılaşacağını istisna etmeseler de, bazı değerlendirmelerde 

öngörüldüğü gibi olduğundan ciddi problemlerle 

karşılaşmayacağını bildirmiştir.
260

  

European Strategic Intelligence and Security Center 

(ESISC) 2013‟de hazırladığı Ermenistan-İran İlişkileri adlı 

raporda „...küresel islam devrimi ve hristiyan halk arasında 

işbirliği doğal gözükmeyebilir ama İran-Ermenistan işbirliği 

ABD‟nin Azerbaycan ile geliştirmeye çalıştığı işbirliğine 

karşı yönelmiştir.‟
261

 ifadesi yer almaktadır. 

İran ve Ermenistan askeri ilişkilerini „hiçbir devlete 

karşı olmadığı‟ şeklinde değerlendirseler de, aynı zamanda 
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Gregoryen Ermeni Kilisesi ve İran Şi  İslam‟ın biraraya 

geldiği ilginç bir kültürel beraberlik sergilemektedirler.
262

 

Bağımsızlık sonrası İran-Ermenistan ilişkileri İran için 

hayati öneme sahip olmasa da,  Ermenistan dış politikasının 

başarısı olarak değerlendirilebilir. Ancak bu başarı kendinde 

Ermenistan dış politikasında uzun vadede bazı ciddi sorunlar 

barınmaktadır.  

İran Ermenistan‟ın hıristiyan devlet olmasına 

rağmen ilişkilerini üst düzeyde kurmuş, zaman zaman ortaya 

çıkan sorunları başarılı bir şekilde çözmüş ve ilişkileri daha 

da sağlamlaştırmıştır. Bu ilişkileri karşılıklı bağımlılık 

bağlamında değil, tek taraflı olarak Ermenistan‟ın ekonomik 

ve bazen de siyasi bağımlılık çerçevesinde gelişmesi ise 

Ermenistan açısından dezavantajdır. Özellikle son yıllarda 

BTC petrol boru hattı, BTE doğalgaz boru hattı, KTB demir 

yolu, İran-Ermenistan doğalgaz boru hattı projelerinin 

uygulanması jeopolitik ve jeoekonomik bakımdan İran‟ın 

Ermenistan üzerinde etkisini daha da artırmıştır.  

İran, 35 milyonluk Azerbaycan Türkünün kültürel 

bağımsızlık talebini göz önünde bulundurarak Ermenistan‟ın 

Azerbaycan topraklarının işgal etmesini desteklemektedir. 

Ancak bölgesel güvenlik ve ekonomik dinamizm değiştiği 

zaman İran isterse Karabağ sorununun çözümüne yönelik 

politikasını değiştirip Ermenistan‟a baskı yapabilir. Bunun 

için İran, Ermenistan üzerinde baskı kurması için gerekli 

araçlara sahiptir. 

 

 

 Sonuç 

İran-Ermenistan ilişkileri son 25 yılda gelişme 

kaydetse de, bu taraflar arasındaki bazı sorunların 

halledilmesinde yeterli olmamıştır. Özellikle İran‟ın Dağlık 

Karabağ konusunda zaman zaman Azerbaycan‟ı destekleyen 

açıklamalar vermesi Ermenistan‟ı rahatsız etmişdir. Siyasi 

ilişkilerde daha ileriye giden İran ve Ermenistan bu ilişkileri 

ekonomik ve askeri alana tam olarak yansıtamadılar. 

Ermenistan‟ın bu konuda çekimserliği genelde Rusya ve 

ABD faktörü ile açıklansa da, İran da Ermenistan‟ın 
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potansiyelinin bu ilişkileri geliştirmeye yetmeyeceğini 

anlamış olucak ki bu konunun üzerinde fazla durmamıştır.   

Ticari ilişkiler genelde İran‟ın lehine gelişmiştir. 

Ermenistan İran‟dan doğalgaz alımı ihtiyaçlarını 

gidermemektedir. Mali konularda iki ülke arasında sorunlar 

yaşanmaktadır. Ermenistan ilk yıllarda İran‟ın mali 

kaynaklarından daha fazla yararlanmayı planlasa da, daha 

sonraki yıllarda bunun beklenen sonuçları vermediğini 

görmüştür. Ermenistan Orta Asya devletleri ile ticaretini İran 

üzerinden kurmaya çalışsa da, bu konuda ciddi başarı elde 

edememiştir.  

1990‟lı yıllarda bölgedeki güvenlik boşuğunu 

doldurmaya çalışan İran bu konuda tercihini Ermenistan‟dan 

yana kullansa da, Azerbaycan ile de ilişkilerine önem 

vermiştir. İran‟ın Azerbaycan ve Türkiye politikasını 

değerlendiren Ermenistan İran ile ilişkilerinde bu faktörü ön 

plana çıkarmaya çalışmıştır. İki ülke arasında bu güne kadar 

askeri ve güvenlik alanında imazalanmış ciddi ve kapsamlı 

bir anlaşmadan bahsedilemez. Bütün bunlara rağmen İran-

Ermenistan ilişkilerinde bugüne kırılma noktasını 

oluşturacak ciddi sorun yaşanmamıştır. Bölgesel ve 

uluslararası ortamın imkan ve fırsat verdiği kadar ilişkiler 

geliştirilmiştir. Özellikle ekonomik ilişkiler Ermenistan‟ın 

ayakta kalmasına ve bazı sorunlarını halletmesine yardımcı 

olmuştur. 
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Özet 

 

İran; Türkiye ve Mısır‟la birlikte İslam dünyasının 

üç önemli ülkesinden biridir. Köklü devlet geleneği, millet 

kültürü, diplomatik belleği, savaş deneyimli ordusu, geniş ve 

zorlu coğrafyası, jeopolitik konumu, stratejik önemi ve 

enerji zenginliğiyle, her zaman hesaba katılan bir bölgesel 

aktördür. Tarihsel olarak Türkiye ile bölgesel rekabet içinde 

olan İran, 1979 İran İslam Devrimi‟nden bu yana da Mısır ve 

Suudi Arabistan ile İslam dünyasında öne çıkmak için 

rekabet etmektedir. Dini söylemi ve İslam Devrimi‟ni dış 

politikasında retorik olarak kullanan İran; Filistin ve Lübnan 

konusundaki hassasiyetinin yanında, ABD, İsrail, 

emperyalizm ve Siyonizm karşıtı söylemi de; Şiiliği de, Fars 

milliyetçiliğini de dış politikasında yerinde, zamanında, 

dozunda kullanır. Dış politikasına asıl yön veren unsurlar ise 

ulusal çıkarlar, reel politik, gerçekçilik ve pragmatizmdir.  

 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‟nin 5 daimi 

üyesi ve Almanya‟yla (P5+1) imzaladığı nükleer anlaşma 

sonrası, küresel politik ve ekonomik oyuna yeniden dönen 

İran, nüfuzunu artırmıştır. Hem iç karışıklıklar yaşayan, hem 

ABD‟den eskisi kadar destek alamayan, hem de bölgesel ve 

küresel ölçekte daha çok sorgulanan Suudi Arabistan‟a karşı 

da, Arap Baharı sonrasında ardı ardına iç karışıklıklar, lider 

değişiklikleri yaşayan Mısır‟a karşı da elini güçlendirmiştir. 

ABD ile güçlü siyasi, iktisadi ve askeri bağları olan Suudi 

Arabistan ve Mısır‟ın İran‟ın batıyla ilişkilerinin 

yumuşamasından ve artan nüfuzundan duydukları endişeler 

artmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İran, Suudi Arabistan, Mısır, Körfez, 

rekabet.    
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Giriş 

 

Ortadoğu dünyanın en sorunlu bölgesi olduğu gibi, 

dünya siyasetinin de en fazla öne çıkan coğrafyalarından 

biridir. Üç tek tanrılı dinin doğduğu, zengin enerji 

kaynaklarına karşılık sınırlı su kaynaklarının bulunduğu 

bölgedir. Etnik, dinsel, mezhepsel çatışmalara, 

emperyalizmin müdahalelerine, büyük güçler arasında 

keskin rekabete, bu bağlamda vekâlet savaşlarına sahne 

olmaktadır. Filistin meselesi başta olmak üzere sorunların 

uluslararası hale geldiği, Balkanlaştırıldığı bölgede, bölge 

ülkeleri arasındaki rekabet de yorucu ve yıpratıcıdır. İran 

bölgesel liderlik konusundaki iddiasıyla öne çıkar. Türkiye 

ve Suudi Arabistan ile keskin bir rekabetin içindedir. İran ile 

Suudi Arabistan iki önemli petrol ihracatçısı olarak, Körfez 

jeopolitiği bağlamında, bölge ülkelerindeki Şii nüfus 

üzerinden, mezhepsel açıdan rekabet ederler. Arap 

dünyasının, İslam aleminin bir diğer önemli ülkesi olan 

Mısır‟la da ilişkileri gergindir. İran‟ın Filistin meselesi 

konusundaki etkili tutumuna karşılık Mısır‟ın bu konudaki 

etkisizliği, gerginliğin temel nedenlerinden biridir.  

Son yıllarda nükleer faaliyetleri ve 2015‟te bu 

konuda yaptığı anlaşma ile öne çıkan İran‟da nükleer 

faaliyetler siyaset üstü milli bir hedeftir. 1979 İran İslam 

Devrimi‟nden önce, 1957‟de, Şah döneminde, ABD‟nin de 

desteğiyle başlamıştır. İran‟ın bu çabalarına o dönemde 

Almanya ve Fransa da destek vermiştir. İslam Devrimi‟nin 

hemen ardından Ayetullah Humeyni bir dönem için nükleer 

faaliyetleri dışlasa da, kısa süre sonra, 1986 yılında yeniden 

başlamıştır. O dönemlerde İran nükleer çabalarında Rusya, 

Çin, Hindistan, hatta Kuzey Kore ile işbirliği yapmıştır. 

Nükleer faaliyetler İran halkı için; ülkenin savunmasını, 

ulusal güvenliğini, bölgesel güç olarak konumunu, stratejik 

hedeflerine ulaşma kabiliyetini ve kapasitesini güçlendiren 

çabaların önemli bir parçasıdır. Bu konuda İran‟ın diğer 

önemli motivasyon kaynağı da tarihsel belleğidir. 1979 

İslam Devrimi‟nin ardından, 2015 yılında nükleer anlaşma 

imzalayana dek, uzun yıllar ambargo ve baskılara maruz 

kalan İran‟ın hafızasında, savunma ve güvenlik 

politikalarında, tehdit algısında, diplomatik yöneliminde her 

iki dünya savaşında uğradığı işgallerin, 1953‟te ABD – 
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İngiltere destekli bir darbeyle devrilen başbakan Muhammed 

Musaddık‟ın başına gelenlerin güçlü izleri vardır.  

1979 İran İslam Devrimi sonucunda İran ABD‟nin 

yörüngesinden çıkınca, ABD açısından Suudi Arabistan‟ın 

önemi daha da artmıştır. SSCB‟nin Afganistan‟ı işgal 

etmesi, Suudi Arabistan‟ın ABD politikaları açısından 

önemini bir kez daha pekiştirmiştir. İran‟a yönelik ambargo 

ve yaptırımların devamı için ABD‟den sürekli talepte 

bulunan Suudi Arabistan‟ın ABD açısından önemli 

olmasının bir başka nedeni de Basra Körfezi‟nin güvenliği 

ve istikrarıdır, petrol trafiğidir. Suudi Arabistan, bu yönüyle 

de ABD – İran gerginliğinden en fazla yararlanan ülkelerden 

biridir. Türkiye ve Katar‟la birlikte taraf olduğu Suriye 

meselesinde de, İsrail‟le birlikte ısrarla, ABD‟nin Suriye‟ye 

askeri müdahalede bulunmasını istemiştir. Basra 

Körfezi‟ndeki konumu, petrol zenginliği ve İslam dini 

açısından kutsal topraklara ev sahipliği yapmasıyla öne 

çıkan Suudi Arabistan‟ın, İran‟la rekabetin dozunu 

artırmasının nedenlerinden biri de Arap aleminin liderliğini 

Mısır‟dan alma çabasıdır. Ancak tüm çabasına karşın, Arap 

aleminin liderliği konusunda Mısır‟ı geçememiştir.  

İran‟ın bölgesel ağırlığı, 11 Eylül 2001 saldırılarının 

sonrasında iki nedenden ötürü artmıştır. Bunlardan ilki 

jeopolitik konumuyla ilgilidir. 2003 yılında Irak‟ın ABD 

tarafından işgal edilmesinden en kazançlı çıkan bölge ülkesi 

olmuştur. İkincisi, Şii unsurların Irak‟ta ve diğer ülkelerde 

yükselişi, İran‟ın gücünü, etkinliğini, politik dinamizmini 

beslemiştir.
263

 İran‟ın özellikle Irak, Suriye, Filistin ve 

Lübnan üzerinde nüfuzu artmıştır. Buna karşılık büyük 

ölçüde Suudi Arabistan ve kısmen de Mısır, Körfez‟deki 

Arap ülkelerinde kökleri İran İslam Devrimi‟ne dayanan ve 

geçmişten kaynaklanan İran korkusunu, kendi politikalarını 

pekiştirmek için kullanmaktadır. Hem İran‟ın radikal 

söylemlerinden, hem bünyelerindeki Şii nüfustan, hem de 

İran‟ın Hürmüz Boğazı‟nı kapatma ihtimalinden endişelenen 

Körfez‟deki rejimler üzerinde bu yolla etkili olmaktadır. 

Dünyada tüketilen petrolün beşte birinin Hürmüz 

Boğazı‟ndan geçtiği ve Körfez ülkelerinin ekonomilerinin 

                                                        
263

 Kayhan Barzegar, “Iran, the Middle East and International 

Security”, Ortadoğu Etütleri, Cilt: 1, Sayı: 1, Temmuz 2009, s: 

34 – 35.  
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petrol ihracatına bağımlı olduğu dikkate alındığında, bu 

ülkelerin korkularının boyutu anlaşılır. O kadar ki, Körfez 

ülkeleri İran‟ı en büyük tehdit olarak görürler. İran‟a karşı 

gerekirse İsrail‟le ittifak yapmayı bile göze alırlar.  

Bu çalışmada İran‟ın Suudi Arabistan ve Mısır‟la 

arasındaki rekabet ele alınırken, 1979 yılından sonraki 

dönem incelenmiştir. 1979 yılının önemi şudur: O yıl hem 

İran‟da İslam Devrimi gerçekleşmiştir, hem de Mısır ile 

İsrail arasında barış anlaşması imzalanmıştır. 1980 – 1988 

arasındaki İran – Irak Savaşı‟nı da önemli bir kırılma noktası 

olarak anmak gerekir.    

 

1) İran – Suudi Arabistan Rekabeti   

 

Ortadoğu‟da İran – Suudi Arabistan rekabeti yeni 

değil, eskidir. Tarihsel, siyasal, stratejik, jeopolitik, 

ideolojik, ekonomik yönleri olduğu gibi, etnik ve mezhepsel 

boyutları da vardır. İki ülke de kendilerini bölgenin büyük 

güçleri olarak tanımlarlar. İkisi de büyük petrol 

ihracatçısıdır. İkisi de kendilerinin İslam devleti olduğunu, 

şeriat kurallarıyla yönetildiğini öne sürerler. Aynı coğrafyayı 

paylaşan iki ülkenin rekabetinde, Fars – Arap gerginliğinin, 

Şii – Sünni geriliminin de payı büyüktür. İran; Fars ve Şii 

dünyasının lideri olarak öne çıkar. Suudi - Vahabilerin 

yönetimindeki Suudi Arabistan ise kendisini Arap 

dünyasında, Sünni coğrafyasında öncü güç olarak 

konumlandırmaya çalışır. Bu bağlamda Mısır‟la açık – 

örtülü bir rekabet içindedir. Basra Körfezi‟nin güvenliği 

anlamında en önemli iki ülke olarak öne çıkan İran ve Suudi 

Arabistan, birbirlerini bölgede karışıklık çıkarmakla, başka 

ülkelere baskı yapmakla, rejimleri üzerinde nüfuz tesis 

etmeye çalışmakla suçlarlar.  

Suudi Arabistan‟ın radikal akımlara, cihatçı terör 

örgütlerine verdiği açık – örtülü destek sadece İran 

tarafından değil, Suudi Arabistan‟ın müttefiki olan ABD 

başta olmak üzere batılı ülkeler tarafından da son yıllarda 

eleştirilmektedir. Suudi Arabistan‟ın El Kaide ve IŞİD gibi 

terör örgütleriyle bağları sorgulanmaktadır. 11 Eylül 2001 

saldırılarından sonra Suudi Arabistan üzerindeki şüpheler 

daha da artmıştır. Radikal terör örgütlerine verilen destek 

konusunda adeta olağan şüpheli olarak görülmeye 

başlanmıştır. Buna karşın, 1979 İslam Devrimi‟ni izleyen 



135 
 

yıllarda radikal grupları, terör örgütlerini desteklemekle 

suçlanan İran ise son dönemde özellikle IŞİD‟e karşı 

mücadelede batı açısından çok daha güvenilen, takdir edilen 

bir ülkedir. İran; Irak ve Suriye‟nin istikrarı açısından da 

yaşamsal öneme sahip olduğu için, batı başkentlerinde son 

yıllarda Suudi Arabistan ile mukayese edildiğinde daha fazla 

tercih edilen bir konuma yükselmiştir.  

İran – Suudi Arabistan ilişkilerinin en fazla 

gerginleşmeye başladığı dönem 1979 İran İslam Devrimi 

sonrasıdır. Çünkü bu dönemde İran‟ın dini söylemi 

kullanarak bölgede egemen güç olma iddiası doruğa 

ulaşmıştır. Bir süre için de olsa rejim ihracı politikasını 

benimsemiş, ABD ve İsrail karşıtlığını dış politikasında 

temele oturtmuştur. Suudi Arabistan‟ı da ABD‟nin müttefiki 

olmasından dolayı sert sözlerle eleştirmeye başlamıştır. 

Basra Körfezi‟ne kıyısı bulunan 6 Arap ülkesinin (Suudi 

Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Umman, Birleşik Arap 

Emirlikleri) 1981‟de Körfez İşbirliği Konseyi‟ni kurmaları 

da, İran tarafından, doğrudan kendisine yönelik bir ittifak 

olarak yorumlanmıştır. İran ayrıca Suudi Arabistan‟ı Şii 

azınlığa baskı uygulamakla da suçlamaktadır. Buna karşılık 

Suudi Arabistan da İran‟ın bu dış politika yönelimini, İslam 

ülkelerine yönelik politikasını, Körfez‟de artan ağırlığını, 

bölgedeki Şiileri önemli bir diplomatik, siyasal, toplumsal, 

kültürel koz olarak kullanmasını ve nükleer faaliyetlerini 

kendisi için tehdit olarak algılamıştır.  

Suudi Arabistan, 1980 – 1988 arasındaki İran – Irak 

Savaşı‟nda açıkça Irak‟ı desteklemiştir. 1988 – 1991 

arasında Suudi Arabistan İran‟la diplomatik ilişkilerini 

kesmiştir. 1990 - 1991 Körfez Bunalımı‟nda, 2003‟te 

ABD‟nin Irak‟ı işgalinde hep ABD‟nin tarafını tutmuştur. 

Günümüzde de Suriye‟deki iç savaşta rejim muhaliflerini 

desteklemektedir. Yemen‟deki bunalımda da İran‟la farklı 

kutupları desteklemiş ve vekâlet savaşını kaybetmiştir. Suudi 

Arabistan adeta “arka bahçesi” olarak gördüğü Yemen‟de, 

Zeydi – Şii Caferi olan Husilere karşı “Kararlı Fırtına” adlı 

hava harekâtını düzenlemiştir. Ama kazanan taraf Husileri 

destekleyen İran olmuştur. İran bu hamlesiyle, Kızıldeniz‟in 

kıyısında stratejik konumu önemli bir ülkede nüfuzunu 

pekiştirmiştir. Nüfusun üçte ikiden fazlasını Şiilerin 

oluşturduğu Bahreyn‟de de iki ülke arasında keskin rekabet 

yaşanmaktadır. O kadar ki Bahreyn yönetimi, Suudi 
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Arabistan öncülüğünde Körfez İşbirliği Konseyi üyelerince 

oluşturulan ortak askeri gücün de devreye girmesiyle, 

Şiilerin isyanını bastırmıştır.  

Suudi Arabistan ayrıca, kendi ülkesindeki Şii 

azınlığın da İran etkisine girmesinden rahatsızdır. Ağırlıklı 

olarak ülkenin petrol zengini doğu bölgelerinde yaşayan 

Şiilerin önemli bir dini lideri olan Nimr El Nimr‟i 2016 

yılının ilk günü idam etmesi de, Riyad – Tahran ilişkilerini 

daha da gerginleştirmiştir. Bu idam sonrasında Suudi 

Arabistan‟ın Tahran‟daki büyükelçiliği basılmış, bir bölümü 

ateşe verilmiştir. Bunun üzerine Suudi Arabistan, devamında 

da Bahreyn ve Sudan İran‟la ilişkilerini dondurmuştur. 

Birleşik Arap Emirlikleri de ilişki seviyesini düşürmüştür. 

Suudi Arabistan bu adımlarla yetinmemiş, İran‟la ticari 

ilişkilerini kesmiş, İran‟a yönelik hava trafiğini engellemiş, 

yurttaşlarının İran‟a seyahat etmesini yasaklamıştır. Suudi 

Arabistan‟ın ABD‟den İran‟a müdahale etmesini istemesi, 

İran‟la imzalanan nükleer anlaşmayı eleştirmesi de İran‟ın 

tepkilerini artırmıştır.     

Suudi Arabistan, İran‟ın bölgede en fazla rekabet 

ettiği ülkedir. Öyle ki, İran‟ın öncelikli tehdit sıralamasında 

ABD ve İsrail ile birlikte üst sıralarda yer alır. İran, Suudi 

Arabistan‟ı ABD güdümlü siyaset izlemekle, mezhepçilik 

yapıp İslam dünyasını bölmekle suçlar. Suudi Arabistan da 

İran‟ın Şii Hilali‟ni hayata geçirmeye çalıştığını, yayılmacı 

emeller güttüğünü iddia eder. İran‟ın, bölgede özellikle 

ABD‟nin 2003‟teki Irak işgalinden sonra hızla artan nüfuzu, 

Körfez‟deki Şiiler üzerindeki itibarı, ABD ve İsrail karşıtı 

söylemi nedeniyle Sünni rejimler nezdinde olmasa da Sünni 

halklar nezdinde artan saygınlığı da Suudi yönetimini 

tedirgin etmektedir. İran ve Suudi Arabistan, bölgedeki 

hemen tüm çatışmalarda taraf olmakta; karşıt, zıt, hasım 

aktörleri desteklemektedir. Dahası, birbirlerini içişlerine 

karışmakla itham etmektedir. “İran, İran Kürdistan 

Demokrat Partisi ile rejim karşıtı Halkın Mücahitleri 

örgütünün de Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini 

düşünmektedir”.
264

  

İran karşıtlığında Mısır‟dan daha atak olan Suudi 

Arabistan‟ın, dünyada Müslümanları koruma iddiası güden 

                                                        
264

 “İran‟ın derdi bu kez Suudi destekli Kürtler”, Cumhuriyet, 05. 

09. 2016, s: 7.  
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İran‟ı mezhepçilik yapmakla itham etmesi, İran‟ın Sünni 

dünyayla, Arap alemiyle sağlıklı ilişkiler kurmasını 

engellemeyi amaçlamaktadır. İran‟ı sürekli olarak “öteki”, 

hatta “düşman” olarak göstermeye çalışırken, onun 

bölgedeki ve İslam dünyasındaki etkisini kırmayı 

hedeflemektedir. Bölgedeki her çatışmada İran‟la açık – 

örtülü rekabet içinde olan Suudi Arabistan, 1979 öncesinde 

ittifak ilişkisi içinde olduğu İran‟la rekabeti, batının gözünde 

kendisini vazgeçilmez kılmak için de kullanmaktadır. Buna 

karşılık İran da Suudi Arabistan‟ı El Kaide ve IŞİD gibi 

terör örgütleriyle özdeşleştirerek, hem Şii aleminde, hem 

bölgede, hem de dünyada zor duruma düşürmektedir.  

 

2) İran – Suudi Arabistan Rekabetinde Önemli Bir 

Dönemeç: Suriye İç Savaşı 

 

Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin, 2011 yılı 

Mart ayından bugüne en kanlı çatışmalarına sahne olan 

Suriye, İran ve Suudi Arabistan‟ın vekâleten savaş yürüttüğü 

en önemli cephelerden biridir. Suudi Arabistan Suriye‟deki 

iç savaşta rejim karşıtı güçleri, Arap Baharı‟ndan etkilenen 

diğer Arap ülkelerinde ise mevcut rejimleri desteklemiştir. 

İran, bölgede Avrasya gülerinin müttefiki olarak, Rusya, 

Çin, Irak merkezi hükümeti ve sahada etkili bir güç olan 

Lübnan Hizbullahı ile birlikte Suriye‟de mevcut rejimi 

desteklemektedir. Suriye‟yi stratejik müttefik olarak 

görmekte, Filistin ve Lübnan üzerindeki etkisinin sürmesi 

için, Suriye‟nin yaşamsal olduğunu bilmektedir. İki ülkenin 

İsrail ve Suudi Arabistan politikaları da büyük ölçüde 

örtüşmektedir. İran‟ın Suriye konusunda kazanan taraf 

olması, onun sadece rakipleri nezdinde, ABD ve Avrupa‟da 

değil, aynı zamanda müttefiki olan ülkelerde, Rusya ve Çin 

dahil Avrasya coğrafyasında, iyi ilişkilere sahip olduğu 

Latin Amerika‟da da itibarını artırmıştır.  

İran ve Suriye‟yi tehdit olarak algılayan Suudi 

Arabistan ise Türkiye, Katar, ABD ve Avrupa Birliği‟nin 

önde gelen ülkeleriyle beraber Suriye‟deki rejim karşıtı 

güçlerin destekçisidir. İran‟ın Suriye‟de hem sahada 

askerleri savaşan bir ülke olarak, hem de diplomasi 

masasındaki ağırlığına karşın, Suudi Arabistan‟ın böyle bir 

ağırlığı yoktur. İran‟ın ABD ile ilişkileri yumuşarken ve 

küresel diplomasideki ağırlığı artarken, Suudi Arabistan 
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ABD‟yle gerginlik yaşamaktadır. İran, başka ülkelere 

açıktan askeri müdahalede bulunmazken, Bahreyn ve 

Yemen‟de olduğu gibi Suudi Arabistan‟ın açıktan askeri güç 

kullanması da, Suudi rejimine yönelik tepkileri 

artırmaktadır. Bu durum Suudi Arabistan‟ın müttefiki olan 

ABD‟de bile son yıllarda tepki çekmektedir. ABD‟nin Suudi 

Arabistan‟a verdiği desteğin sorgulanmasına neden 

olmaktadır. Ancak anımsatmak gerekir ki; dünyada en fazla 

askeri harcama yapan ülkelerden olan Suudi Arabistan, ABD 

silah sanayisinin de en önemli müşterileri arasındadır. 

Mısır‟la birlikte, Arap Birliği bünyesinde ortak bir Arap 

Silahlı Kuvveti kurulmasına da öncülük etmektedir.    

Suriye‟deki iç savaşta rejimin elinin güçlenmesine 

koşut olarak İran‟ın bölgesel ağırlığı artmış, küresel ölçekte 

de eli güçlenmiştir. 2015 yılında P5+ 1 ülkeleriyle 

imzaladığı nükleer anlaşmadan sonra, küresel diplomasideki 

konumu, ekonomik ve teknolojik potansiyeli, petrol ihracatı, 

yabancı yatırım çekebilme kabiliyeti artmıştır. Üzerindeki 

ambargolar aşamalı olarak kalkmaya başlamış, ABD başta 

olmak üzere batı bankalarındaki 100 milyar dolarlık 

varlıklarına kavuşmuştur. Pek çok yabancı yatırımcı İran‟a 

yönelirken, İran da uçak filosunu yenilemek, teknolojik 

altyapısını güçlendirmek, petrol pazarını genişletmek ve 

çeşitlendirmek için batıya yönelik girişimlerini artırmıştır.  

Bu süreçte Suudi Arabistan ise 34 ülkenin 

katılımıyla Teröre Karşı İslam İttifakı adlı oluşuma öncülük 

etse de; Yemen‟e yönelik saldırılara Suudi Arabistan 

öncülüğünde 10 Arap ülkesi katılsa da henüz umduğu 

sonucu alamamıştır. Ayrıca ülkede son yıllarda rejim içi 

çatlaklar öne çıkmıştır. Yönetici seçkinler ve kraliyet ailesi 

içindeki gerilime, taht kavgalarına, bozulmaya başlayan 

ekonomi de eklenmiştir. Dünyanın en büyük petrol 

ihracatçısı ola ülke, petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenmiş, 

2015‟te 98 milyar dolar bütçe açığı vermiştir.
265

 Rejimin 

bozulan ekonomik dengeler nedeniyle halka yapılan elektrik 

ve benzin sübvansiyonlarını kısması ve yüksek işsizlik 

oranları tedirginliği artırmıştır. Suudi Arabistan için 

hazırlanan, “Vizyon 2030” adlı strateji belgesinde kapsamlı 

bir reform ve yeniden yapılanma önerilmektedir. 
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Ekonomideki temel hedef, ülkenin petrol gelirlerine olan 

bağımlılığının azaltılması, gelirlerde çeşitlilik sağlanmasıdır. 

Aramco‟nun halka arzı ve Vizyon 2030 belgesinin amacına 

ulaşıp ulaşmadığını zaman gösterecektir.
266

  

Son olarak ABD‟de, 11 Eylül 2001 saldırılarında 

yakınlarını kaybeden ailelerin Suudi Arabistan aleyhine dava 

açabilmelerinin önünü açan tasarının kabul edilmesi
267

, 

Suudi Arabistan‟a yönelik önemli bir mesaj olarak 

yorumlanmıştır. Dahası, bu ülkenin dünya kamuoyunda daha 

fazla tartışılmasının da önünü açmıştır. Suudi Arabistan, 

tasarıya ilişkin tartışmalar sırasında, tasarının kabul edilmesi 

durumunda, ABD‟de bulunan 750 milyar dolar tutarındaki 

malvarlıklarını satacağını açıklamıştır. Bu açıklama da 

kongreyi tehdit etme çabası, bir tür şantaj olarak algılanmış, 

Suudi Arabistan‟a yönelik tepkileri artırmıştır. Suudi 

Arabistan‟ın hem ülke içinde, hem de dışında elini zayıflatan 

başka unsurlar da vardır. Aşiret, kabile, aile bağlarının çok 

güçlü olduğu ülkede, Sünni çoğunluğun ve yönetici 

seçkinlerin bir bölümü köktenci, Selefi, cihatçı unsurları 

desteklerken, bu destekten rahatsızlık duyanlar da vardır. 

Ayrıca rejimin bir Suudi Arabistan milliyetçiliği yaratmak 

için Şii, Fars, İran düşmanlığı yapması, ısrarla “öteki” 

yaratmaya çalışması, bu yolla halkı rejimin etrafında 

bütünleştirmeye çabalaması da umulan sonucu vermemiştir. 

Tersine, rejimin üzerindeki mezhepçi algıyı pekiştirmiştir.  

Suudi Arabistan, İran ile P5+1 arasındaki nükleer 

müzakereleri sürerken, İsrail‟le birlikte, ABD‟yi kendilerinin 

duyarlılıklarını anlamamakla, İran‟ın nükleer faaliyetlerini 

hafife almakla suçlamıştır. ABD‟nin İran‟a askeri 

müdahalede bulunmasını isteyen, ama sonuç alamayan 

Suudi Arabistan, İran ve Suriye konusundaki başarısızlığı 

üzerine, son dönemde Rusya‟yla ilişkilerini geliştirmeye 

yönelmiştir. İsrail‟le de temaslarını sıklaştırmıştır. Çin‟le de 

ilişkilerini daha çok geliştirmek istemektedir. bu kapsamda 
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Çin‟den füze ve lazer güdümlü bomba taşıyabilen insansız 

hava araçları almak için anlaşma imzalamıştır.
268

    

  

3) İran – Mısır Rekabeti  

 

Mısır Ortadoğu‟nun en önemli ülkelerindendir. Arap 

dünyasının lideri kabul edilir. ABD‟nin önemli bir 

müttefikidir. Bölgede İsrail‟den sonra an fazla ABD yardımı 

alan devlettir. Suudi Arabistan da Mısır‟a mali yardım yapar. 

1978‟de İsrail‟le Camp David Anlaşması‟nı, 1979‟da barış 

anlaşmasını imzalayan Mısır, İsrail‟le bu yakınlaşması 

nedeniyle bir süre Arap dünyasından dışlansa da, jeopolitik 

konumunun yanında, tarihsel, kültürel, siyasal açıdan da her 

zaman hesaba katılan bir aktördür. İslam dünyasındaki pek 

çok ülkede uzantıları bulunan Müslüman Kardeşler 

Örgütü‟nün (İhvan) anavatanı olan Mısır, İslam 

dünyasındaki, Arap alemindeki öneminin yanında, Afrika 

ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler arasında da önemsenir. 

Henry Kissinger‟ın sözleriyle, “Ortadoğu‟da Mısır‟sız savaş, 

Suriye‟siz barış olmaz”. Fawaz A. Gerges de Mısır‟ı Arap 

dünyasının anahtarı olarak tanımlar.
269

  

Bölgesel güç olmak, Mısır‟ın da hedefidir. Bu 

nedenle dozu zaman zaman, liderden lidere değişse de, 

milliyetçi söylemi öne çıkarır. Ülkenin dış politikasındaki 

temel belirleyicilerden biri jeopolitik ise diğeri de Arap – 

İslam kimliğidir. Mısır milli kimliği sadece Arap tarihi ve 

kültüründen, Arap milliyetçiliğinden, Arap Birliği 

iddiasından beslenmez. Onlardan ibaret değildir. İslam 

öncesi Mısır medeniyetini de, Akdeniz uygarlığını da içeren, 

zengin, özgün, çeşitlilik gösteren bir kimliktir. Ancak Mısır 

halkının çoğunluğu için tüm bu farklı kaynaklar ve kimlikler 

arasında temel, birincil, baskın, belirleyici olan Arap – İslam 

kimliğidir.
270
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Uzun yıllar yabancı güçlerin işgali altında yaşamak, 

İngiltere‟ye karşı bağımsızlık mücadelesi vermek, Mısır‟ın 

tarihsel belleğini de, toplumsal hassasiyetlerini de, dış 

politikasını da, tehdit algısını da şekillendiren unsurlar 

arasındadır. Ancak iktisadi zayıflık, siyasi istikrarsızlık, 

toplumdaki derin fay hatları, Mısır‟ın iddialı sözler etse bile 

ileri hamleler yapmasını engellemektedir. En büyük tehdidin 

İsrail‟den kaynaklandığına inanan Mısır, Arap dünyasını 

öncelikli etki alanı olarak görse de, bağımsız ve bağlantısız 

bir diplomasi izlemek istese de, ekonomik ve politik durumu 

bu konularda onun manevra sahasını daraltmaktadır.   

İsrail‟le imzaladığı Camp David Anlaşması 

nedeniyle 10 yıl kadar Arap dünyasından dışlanan Mısır, 

Arap Birliği toplantılarına 1989‟da yeniden katılmaya 

başlamıştır. Mısır‟ın geri dönüşünde, Basra Körfezi‟ndeki 

enerji zengini Arap ülkelerinin İran‟dan duydukları 

endişenin ve Mısır‟ı İran‟a karşı dengeleyici güç olarak 

görmelerinin payı büyüktür. 10 yıl boyunca Arap 

dünyasından dışlanan, yalnızlaşan Mısır da, bu yalnızlıktan 

kurtulmak için arayış içindeyken, Körfez‟deki Arap 

rejimlerinin İran korkusunu, kendisi açısından başarıyla 

kullanmıştır. İran ve İsrail‟i öncelikli tehditler olarak 

algılayan bu rejimlere, Arap dünyasının en güçlü devletinin, 

her şeye rağmen Mısır olduğunu kabul ettirmiştir. Bölgesel 

güç konumu ve tarihsel ağırlığının yanında, ABD‟yle iyi 

ilişkiler içinde olmasını ve İsrail‟le Camp David Anlaşması 

sonrası kurduğu ilişkileri koz olarak kullanmıştır. Bunları 

yaparken Avrupa ve Rusya‟yla da ilişkilerini geliştirmeye 

çalışmıştır.   

Belirtmek gerekir ki; Mısır da aynen Suudi 

Arabistan gibi 1979‟daki İran İslam Devrimi‟ni endişeyle 

karşılamıştır. Sonuçlarından her zaman ürkmüştür. İran‟ın 

Ortadoğu‟da İslam alemine model olmaya, devrim ihraç 

etmeye, Şii hilali kurmaya çalışmasına karşı çıkmıştır. 

Ancak İran‟a yönelik eleştirilerin en fazla öne çıkanlarından 

biri olan “Şii hilali” kavramı ne Suudi Arabistan‟ın ne de 

Mısır‟ın türettiği bir kavramdır. “Şii hilali kavramı ilk kez 

Ürdün Kralı Abdullah tarafından dillendirilmiştir. Kral 

Abdullah 2004 yılı Aralık ayında verdiği bir demeçte Sünni 

Arap ülkelerinin Şii hilali tarafından kuşatıldığını 

belirtmiştir. Krala göre; hilal İran‟dan başlamakta ve son 

dönemde Şii hakimiyetinin oluştuğu Irak‟ı kapsayarak, Alevi 
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seçkinlerin yönettiği Suriye‟den ve Şii nüfusunun giderek 

arttığı Lübnan‟a kadar devam etmektedir… Kral 

Abdullah‟tan sonra Mısır Cumhurbaşkanı da aynı yönde 

açıklamalarda bulunmuştur. Hüsnü Mübarek 2006‟da bir TV 

kanalına verdiği demeçte Ortadoğu‟da yaşayan Şii nüfusun, 

bulunduğu ülkelerden çok İran‟a karşı bağlılık hissettiğini 

belirtmiş ve bu siyasi tavrı eleştirmiştir. Bu iki lider dışında 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal da aynı 

doğrultuda açıklamalarda bulunmuştur”.
271

  

İran ise bu iddiaları sürekli reddetmekte ve bunların 

özünde batı kaynaklı suçlamalar olduğunu belirtmektedir. 

İslam ümmetini mezhepler üzerinden bölmeyi, bir mezhep 

savaşına zemin hazırlamayı amaçlayan batılı 

emperyalistlerin oyunu olduğunu söylemektedir. Bu iddiaları 

dillendiren Arap liderlerin, Müslümanlar arasındaki 

ayrımlara, mezhepsel bölünmelere alet olduklarını öne 

sürmektedir. Belirtmek gerekir ki, İran Şii unsurları gözeten, 

onlar üzerinde etkili olmaya çalışan bir ülke olmakla birlikte, 

siyaseti tamamen Şii odaklı değildir. Şiiliği yerinde, 

zamanında, dozunda kullanır. Dış politikasının temeline 

oturtmaz. İslam aleminde etkili olmaya çalışan bir aktör 

olarak, Şii nüfusa odaklanmış bir dış politikanın, kapsayıcı 

olmadığını bilir. Çünkü “dünyadaki Şii nüfus toplam İslam 

aleminin yüzde 10 ile yüzde 13‟ünü oluşturur. Bu da 154 – 

200 milyon arasında bir nüfusa tekabül etmektedir. Şiilerin 

en yoğun yaşadığı ülkeler İran, Hindistan, Pakistan ve 

Irak‟tır. İran‟ın bu ülkeler arasında en fazla etkileyebileceği 

Şiiler Irak Şiileridir. Irak nüfusunun yaklaşık üçte ikisi 

Şii‟dir. Şiilerin oranı Lübnan‟da yüzde 35, Bahreyn‟de 

yüzde 70, Kuveyt‟te yüzde 30, Katar‟da yüzde 20, Birleşik 

Arap Emirlikleri‟nde yüzde 16, Suudi Arabistan‟da yüzde 5, 

Suriye‟de (Nusayri) yüzde 12 ve Yemen‟de (Zeydi) yüzde 

35‟tir.
272

 İran Arap ülkelerindeki Şiilerle ilgilenir. Hindistan 

ve Pakistan‟daki Şiilere yönelik özel bir ilgisi yoktur.   

Arap Baharı süreci ile birlikte Mısır‟da, ülkeyi uzun 

yıllardır yöneten Hüsnü Mübarek‟in devrilerek yerine 

Müslüman Kardeşler‟in (İhvan) adayı Muhammed Mursi 
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seçildiğinde, ilk aylarda Mısır‟ın İran siyasetinde bir 

yumuşama gözlenmiştir. Muhammed Mursi‟den İran‟a 

yönelik olumlu mesajlar gelmiştir. Gerek Mısır‟ın İsrail‟le 

barış anlaşması imzalaması, gerekse İran İslam Devrimi 

nedeniyle uzun yıllardır kopuk olan İran – Mısır ilişkilerinin, 

Mısır‟daki yönetim değişikliğinin ardından yumuşama 

sürecine girmesi, iki ülkede de olumlu karşılanmıştır. “Mısır, 

1979 İran İslam Devrimi‟nden sonra ilk kez iki İran savaş 

gemisinin Süveyş Kanalı‟ndan geçmesine izin vermiştir. 

Refah Sınır Kapısı‟nı açmıştır. Bu adımlar giderek bölgede 

bir İran – Mısır yakınlaşması mı yaşanıyor sorusunu 

gündeme getirmiştir”.
273

 Mursi İran‟da düzenlenen 

Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi‟ne de katılmıştır. Suriye 

sorununun çözümünde ABD‟yi ve batılıları dışlayan, İslam 

ülkelerini, bölge devletlerini öne çıkaran bir politik çizgi 

önermiştir. Bu amaçla İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde 

bir Suriye Temas Grubu kurulmasını gündeme getirmiştir.  

 

4) İran – Mısır İlişkilerinde Sorunlu Alanlar ve Arap 

Baharı  

 

İran, ilk aşamada, özellikle de Suriye‟de iç savaş 

başlayana dek, Arap Baharı‟nı, 1979 İran İslam Devrimi‟nin 

Arap dünyasındaki devamı olarak yorumlamış, olumlu 

karşılamıştır. Ancak ilerleyen süreçte bu tutumunu 

değiştirmiştir. Mısır‟daki yönetim değişikliği sonrasında 

Tahran, Kahire‟nin Filistin sorununda izlediği tavrı, Hamas 

karşıtı siyasetini değiştirmesini, en azından yumuşatmasını 

beklemiştir. İran ayrıca, Mısır‟ın bölgede İran karşıtı 

politikasını terk edeceğini, Suudi Arabistan‟la birlikte İran‟ı 

yalnızlaştırmaya dönük diplomasisine nokta koyacağını 

ummuştur. Arap Baharı ile birlikte Hamas‟ın Suriye – İran 

etkisinden uzaklaşmasından endişe eden İran, Suriye‟yi 

Filistin direnişinin kalbi olarak gördüğü için, Hamas 

üzerindeki etkisinin azalmasından endişe etmiştir. Hamas ve 

El Fetih yönetimlerinin, Mısır‟ın arabuluculuğu sonucunda 

barışmasından çok da memnun olmamıştır. 
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İran‟ın Mısır‟a yönelik en büyük eleştirileri, İsrail‟le 

imzaladığı barış anlaşması, Filistin meselesine yeterince 

sahip çıkmaması ve ABD‟yle yakın ilişkileridir. Mısır‟ın bu 

politikaları, Mısır açısından, kendi içinde bütünlük gösterse 

de, İran ve rejimlerinden bağımsız olarak pek çok İslam 

ülkesinin halkı için, Mısır eleştirilerin hedefindedir. 

Unutmamak gerekir ki Filistin meselesi, Ortadoğu‟da gerek 

yönetici seçkinler arasında, iktidarlar nezdinde, gerekse de 

halklar arasında en temel sorunlardan biri olarak öne çıkar. 

Ortadoğu‟daki tüm diğer sorunları etkiler. Özelde Arap 

dünyasının, genelde İslam aleminin İsrail‟e ilişkin 

politikalarını en fazla belirleyen, en çok etkileyen temel 

mesele olarak dikkat çeker. Sadece dış politikada değil, iç 

politikada da önemli gündem maddesidir.  

Misal; Cemal Abdülnasır yönetimindeki Mısır‟ın 

izlediği Filistin politikasıyla, Enver Sedat veya Hüsnü 

Mübarek yönetimindeki Mısır‟ın izlediği Filistin politikası 

çok farklı olduğundan, bu durum Mısır halkının kendi 

ülkesinin yönetimine verdiği desteği etkilemekle 

kalmamıştır. Aynı zamanda İslam dünyasında, Ortadoğu‟da, 

Arap aleminde Mısır‟ın saygınlığını, itibarını da etkilemiştir. 

Cemal Abdülnasır‟ın içte ve dışta aldığı destekte de, Enver 

Sedat veya Hüsnü Mübarek‟in içte ve dışta aldığı 

eleştirilerde de, izledikleri Filistin politikalarının tesiri 

büyüktür. Diğer unsurların yanında, Filistin meselesine sahip 

çıkmasının da etkisiyle Cemal Abdülnasır, İslam dünyasının 

da ötesinde, tüm üçüncü dünyada öne çıkarken, Enver Sedat 

ve Hüsnü Mübarek, Filistin davasındaki etkisiz tutumları 

nedeniyle sadece Mısır‟da değil, tüm İslam aleminde, Arap 

dünyasında sert biçimde eleştirilmişlerdir.   

Filistin meselesi üzerinden yapılan tartışmalarda 

İran ve Suriye‟nin Filistin davasına verdiği destek takdir 

edilirken, Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap 

ülkeleri, yeteri kadar etkin tutum almadıkları, İsrail‟le 

aralarına mesafe koymadıkları, Filistin halkına gereğince 

sahip çıkmadıkları için eleştirilirler. Mısır‟ın Türkiye ve 

İran‟la beraber İslam dünyasının en önemli üç ülkesinden 

biri olmasının yanında, Arap alemindeki lider konumu, 

siyasi, tarihsel, kültürel ağırlığı dikkate alındığında, ona 

Filistin meselesinde biçilen görevin gereğini yerine 

getiremediği görülür. Bunu yerine getirdiği oranda 



145 
 

ağırlığının artacağı, yerine getirmedikçe etkinliğinin 

azalacağı bilinir.  

İran Mısır‟ın bu etkisizliğinden yararlanmaya 

çalışırken, Filistin meselesinin bir Filistin – İsrail meselesi 

veya Arap – Yahudi sorunu değil, Müslüman – Yahudi 

çatışması olduğunu vurgulamaktadır. Tahran, Filistin 

sorununa sahip çıkarken, İslam dünyasında çok daha geniş 

kabul göreceğinin, bunun da İran‟a yönelik saygıyı 

büyüteceğinin farkındadır. Arap Birliği‟nin tüm diğer 

konularda olduğu gibi Filistin meselesinde de etkisiz 

kalması, Körfez İşbirliği Konseyi‟nin bu konuda bir varlık 

gösterememesi, İran‟ın manevra sahasını genişletmektedir. 

Anımsatmak gerekir ki geçmişte Mısır‟ın boşluğunu sadece 

İran değil, Suudi Arabistan ve Irak da doldurmaya talip 

olmuştur. Irak, 1980‟de İran‟a savaş açarak Arap dünyasının 

lideri olmaya çalışırken, Suudi Arabistan bu amaçla çok 

büyük mali kaynakları seferber etmiştir.  

İran‟ın hem 1979 İran İslam Devrimi‟nin ardından 

izlediği politika, hem tüm dünyadaki Müslümanların 

koruyucusu, savunucusu olma iddiası, hem de 1980 – 1988 

arasında Irak‟la yaptığı savaştan yenilmeden, mağlup 

olmadan çıkması, Mısır‟ın kendi konumunu, izlediği 

politikaları gözden geçirmesini gerektirmiştir. Mısır, İslam 

dünyasından ve Arap aleminden dışlandığı bir sürecin 

ardından, tüm çabalarına rağmen, Cemal Abdülnasır 

dönemindeki itibarını yakalayabilmiş değildir. Bu durum, 

onu ABD‟ye daha bağımlı kılarken, İsrail‟e karşı da daha 

etkisiz hale getirmiştir. Nitekim Filistin meselesinin bölgesel 

ve küresel gelişmelere koşut olarak Arap dünyasının, İslam 

aleminin, Ortadoğu‟nun gündeminde göreceli olarak geri 

plana düştüğü dönemlerde, Mısır‟ın ABD ve İsrail‟le daha 

da yakınlaştığı görülmüştür. Mısır bu dönemlerde Filistin 

konusunda biraz daha etkili tavır alabilmiştir. Bu sayede, 

Camp David Anlaşması sonrası Mısır‟ın üyelikten 

çıkarılmasıyla Kahire‟den Tunus‟a taşınmış olan Arap 

Birliği‟nin merkezi, Mısır‟ın birliğe dönüşüyle yeniden 

Kahire‟ye taşınmıştır. Nihayetinde Mısır konumu zayıflasa 

da, halen Arap dünyasının lideridir.  
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Sonuç  

 

Arap Baharı sonrasında önemli değişimler yaşanan 

Ortadoğu‟da bir kez daha şu görülmüştür: Mısır, Arap 

dünyasının liderliğini korumak istemektedir. Suudi 

Arabistan ise her ne kadar görünürde Mısır‟la iyi ilişkilere 

sahip olsa ve bu ülkeye mali yardım yapsa da, Arap 

dünyasında lider olmaya çalışmaktadır. Bu iki ülkenin 

yanına İran da eklendiğinde, rejimlerinin İslam‟a 

dayandığını iddia eden 3 ülke arasında rekabet yaşandığı 

görülür. İran – Suudi Arabistan rekabeti serttir, vekâlet 

savaşlarıyla sürmektedir. İran – Mısır rekabeti göreceli 

olarak daha yumuşaktır.  

Aynen İran‟ın dış politikasında olduğu gibi, Mısır ve 

Suudi Arabistan‟ın dış politikasında da dini söylem 

retorikten ibaret olduğundan, dahası bu söylem dış siyasette 

olduğu kadar, iç siyasette de rejimi meşrulaştırma aracı 

olarak kullanıldığından, bu üç ülkenin rekabeti tamamen 

çıkar, güç, nüfuz odaklıdır. Reel politikten kaynaklanan 

adımlar, jeopolitik hassasiyetler öne çıkmaktadır. Dini 

söylem ise kitlelerin inşasında, kamuoyunun iknasında, dış 

düşman – öteki yaratılmasında kullanılmaktadır. İran ve 

Suudi Arabistan rejim ihracını, kendi mezheplerinin - dini 

yorumlarının yayılmasını geçmişte belli dönemlerde 

gündemlerine almışken, bu amaçla önemli kaynaklar tahsis 

etmişken, kimi radikal unsurlara destek vermişken, Mısır 

için böyle bir durum söz konusu değildir.     

İran bölgede Avrasya güçlerinin temsilcisi olarak 

öne çıkmaktadır. Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerle yakın 

ilişkileri vardır. Nükleer anlaşmaya imza attıktan sonra, 

ABD ve Avrupa nezdinde de itibarı artmıştır. Suriye 

meselesinde de kazanan taraftadır. Buna karşılık Mısır ve 

Suudi Arabistan, bölgede ABD‟ye, Atlantik cephesine olan 

yakınlıklarıyla bilinirler. Mısır Suriye meselesine daha 

soğukkanlı yaklaşmıştır. Suudi Arabistan ise bu konuda aktif 

tavır almıştır ve gelinen noktada kaybeden ülkeler 

arasındadır. Mısır da Suudi Arabistan da son dönemlerde 

Rusya ve Çin‟le ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır. 

İran‟ın, Lübnan‟da Hizbullah üzerindeki etkisi ve Şiilerle 

olan bağından dolayı Akdeniz‟in doğusunda da etkisinin 

artması, Mısır‟ı rahatsız etmektedir.  
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İran, mezhep farkı gözetmeksizin Müslüman 

halkların desteğini almanın en etkili yolunun dini 

söylemden, İsrail karşıtlığından, Filistin ve Lübnan 

sorunlarına sahip çıkmaktan geçtiğinin bilincindedir. 

Devrimci bir rejim ihracı söylemi yerine, dini söylemin daha 

etkili olduğunu kavramıştır. Ne etnik köken (Farslık) ne de 

mezhepsel köken (Şiilik) üzerinden değil, yaygın bir İslami 

söylem üzerinden kitleleri ikna etmeye çalışmaktadır. 

Hakikatte ise tamamen gerçekçi, akılcı, faydacı diplomasi 

izlemektedir. Orta Asya‟da, Kafkasya‟da, Latin Amerika‟da, 

Afrika‟da izlediği siyaset bunun kanıtıdır. Misal; 

Azerbaycan – Ermenistan anlaşmazlığında Ermenistan‟ın, 

Rusya‟nın İslamcı Çeçen teröristlere karşı mücadelesinde 

Rusya‟nın yanında yer almıştır. İran, Ermenistan üzerinde 

öylesine etkilidir ki, Ermenistan, tükettiği gıda maddelerinin 

yüzde 70‟ini İran‟dan almaktadır. İran adeta Ermenistan‟ın 

dünyaya açılan kapısı konumundadır.  

Arap milliyetçiliğinin başarısız oluşu da, İran‟ın dini 

söylemlerinin önünü açmıştır. İran, bölgenin tüm önemli 

sorunlarında doğrudan veya dolaylı taraf olurken; Suriye, 

Irak, Lübnan ve Filistin‟de çok etkilidir. Körfez‟de Şii nüfus 

üzerindeki nüfuzunu da buna eklemek gerekir. İran, Körfez 

ülkeleri arasında nüfusunun çoğunluğu Şii olan tek ülke 

olarak dikkat çeken Bahreyn üzerindeki Suudi Arabistan 

etkisini, Suudi Arabistan‟ın adeta bu ülkeyi ilhak etmeye 

yönelik politikalarını, Bahreyn‟deki ABD üslerini sık sık 

gündeme getirmektedir.  

Petrol fiyatlarındaki düşüşe koşut olarak Suudi Arabistan‟ın 

bütçe açıklarının artması, şirket güven endeksinin 

kötüleşmesi, bu ülkenin etkinliğini azaltırken, nükleer 

anlaşma sonrası İran‟ın petrol pazarı büyümüş ve 

çeşitlenmiştir. Şöyle ki, “İran Avrupa ülkelerine günlük 

ortalama 800 bin varil petrol ihraç etmektedir. Avrupa, İran 

petrolünün yüzde 40‟ı için, Asya ise yüzde 60‟ı için 

potansiyel alıcıdır. Hâlihazırda İran‟ın günlük petrol ihracı 2 

milyon varili aşmıştır. Asya pazarına günlük 1.2 milyon 

varil petrol ihraç etmektedir”
274

  

 

                                                        
274

 “İran‟dan Avrupa‟ya 800 bin varil petrol”, Sözcü, 15. 05. 2016, 

s: 9.  
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Sonuç olarak; gerek ulusal dengeler, gerekse 

bölgesel ve küresel dinamikler dikkate alınarak yapılan bir 

değerlendirmede, İran‟ın Suudi Arabistan ve Mısır‟la girdiği 

bölgesel rekabette daha avantajlı olduğu görülmektedir. 

Nükleer anlaşma sonrasında küresel oyuna geri dönüşü, 

Suriye meselesinde kazanan taraf oluşu, Irak üzerindeki 

nüfuzu, Filistin ve Lübnan‟daki etkisiyle İran, bölgesel aktör 

olarak konumunu pekiştirmiştir. Buna karşılık Suudi 

Arabistan hem taht kavgalarıyla, hem İran‟la girdiği vekâlet 

savaşlarını kaybetmesiyle anılmaktadır. Terör örgütlerine 

verdiği destek gerekçesiyle de ABD başta olmak üzere 

batıda giderek daha fazla eleştirilmektedir. Arap dünyasının 

lideri konumundaki Mısır‟ın ise siyasi iddia ve ihtiraslarıyla, 

devlet kapasitesi ve ekonomik gücü arasında uyumsuzluk 

vardır.    
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              İran – Batı İlişkileri 

 
    Doç. Dr. Kürşad Turan 

 

 

Özet 

 

İran Kaçar Hanedanının son dönemlerinden beri Batılı 

devletlerle ilişki içinde olmuştur. 1979 İran İslam Devrimine 

kadar Batılı devletlerin üstünlüğü şeklinde yürüyen ilişkiler, 

daha sonra çatışmaya odaklı bir hal almıştır. 2015 yılında 

imzalanan ve İran‟ın nükleer programını uluslararası 

denetime açan anlaşmanın ardından ilişkilerin yeniden 

olumlu bir çizgiye çekilmesi olasılığı ortaya çıkmıştır. İran-

Batı ilişkilerini ele alırken İran‟ın ABD ile ilişkilerini 

Avrupalı güçlerle ilişkilerinden ayırmak gerekir. Geçmiş 

deneyimlere ve iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların 

çeşitliliğine baktığımızda İran-ABD ilişkilerinin yakın 

gelecekte normale dönmesi olası görünmemektedir. Diğer 

taraftan, Avrupa ülkeleri ile ilişkilerin temelde ekonomik 

boyuta dayanıyor olması normalleşme olasılığını 

arttırmaktadır. İran‟ın iç dinamiklerini de dikkate 

aldığımızda İran-Batı ilişkilerinin geleceğinde belirleyici 

olacak nokta nükleer anlaşmanın başarıyla yürütülmesi ve 

bölgesel anlaşmazlıkların bu yeni işbirliği kapsamına dahil 

edilmesidir.    

 

 

 

I. Giriş 

 

İran-Batı ilişkileri çok daha eskiye dayanmasının 

yanında diğer Ortadoğu ülkelerine göre farklılık gösterir. 

Diğer bir çok bölge ülkesi gibi manda yönetimi yaşamamış 

olmasına rağmen gerileme dönemindeki Kaçar 

hanedanından İslam Devrimi‟ne kadar Batılı devletler İran 

üzerinde önemli etkiye sahip olmuştur. Bu etki 

mücadelesinin ortaya çıkarttığı çatışmalar İran‟da bazı 

gruplar arasında bugün bile gözlemlenen Batı düşmanlığının 

kökeninde yatar. Buna rağmen İran yönetimleri Devrim 
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sonrasındaki kısa bir dönemi saymazsak bazı Batılı ülkelerle 

ilişkilerini sürdürmüştür. 

Son dönemde çeşitli nedenlerle uygulanan yaptırımlar 

özellikle ekonomik ilişkileri oldukça sınırlamasına rağmen 

İran‟ın Batı ile bağlarının tam anlamıyla kesilmesinden söz 

etmek mümkün değildir. 2015 yılında varılan nükleer 

program anlaşmasının ardından yeniden düzelme yoluna 

girdiği düşünülen ilişkilerin henüz beklenen seviyeye 

ulaştığını söylemek zordur. Ekonomi ve nükleer program 

başta olmak üzere bazı alanlarda gözle görülür şekilde 

aşama elde edilirken, terörizme verilen destek ve ülkenin 

füze programı başta olmak üzere diğer bazı konularda İran-

Batı anlaşmazlığının devam ettiği görülmektedir. 

İran‟da rejim ve halkın bugüne kadar Batı‟ya 

yaklaşımında doğal olarak geçmiş dönemlerin deneyimleri 

belirleyici olmuştur. Bu sebeple özellikle devrim öncesinde 

yaşananlar dikkate alındığında toplumun bazı kesimlerinde 

Batı karşıtlığının önemli seviyede olması şaşırtıcı değildir. 

İran‟ın Batı‟ya Karşı tutumunu belirleyen en önemli 

faktörlerin başında tarih boyunca Batılı devletlerin otoriter 

rejimlerin yanında olması ve muhalif seslerin 

bastırılmasında oynadıkları bazen doğrudan, bazen dolaylı 

rol etkili olmuştur. 

Geçmişte egemen olan Batı karşıtlığının yeni nesil 

arasında eski seviyelerinde olmadığı açıktır. Ancak, özellikle 

karar alıcılar arasında ilişkilerin seyrini şüpheyle karşılayan 

bir grubun varlığı sadece nükleer anlaşmanın başarıyla 

uygulanıp uygulanmayacağında değil, Batılı ülkelerle 

kurulacak ilişkilerin boyutunda da belirleyici olacaktır.   

Bu çalışmada İran-Batı ilişkileri Kaçar Hanedanı, 

Pehlevi Hanedanı ve İslam Devrimi sonrası olmak üzere üç 

ana dönem üzerinden ele alınacaktır. Bu çerçevede özellikle 

ilişkilerin düzey ve içeriği üzerinde belirleyici olan ana 

olayları ele alarak İran-Batı ilişkilerinin geleceği ile ilgili 

öngörülerde bulunulmaya çalışılacaktır. 

 

II. Kaçar Hanedanı Döneminde İlişkiler 

 

Birinci Dünya Savaşı öncesinde İran ile Batı 

arasındaki ilişkilere baktığımızda bazı bakımlardan aynı 

dönem Osmanlı İmparatorluğu‟nun Natılı ülkelerle 

ilişkilerine benzerlik gösterir. Zayıflayan bir imparatorluğun 
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yükselişte olan yayılmacı güçler tarafından baskı altına 

alınması 19. yüzyılda dünyanın bir çok köşesinde rastlanan 

bir durumdur ve İran‟ın Kaçar Hanedanı dönemindeki 

deneyimi de farklı değildir.    

Ilk adım Kaçar Hanedanı ile Çarlık Rusya‟sı arasında 

yapılan ve İran‟ın Kafkaslar ve Orta Asya‟da büyük toprak 

kayıplarıyla sonuçlanan savaşlardır. 1813‟te imzalanan 

Gülistan ve 1828 tarihli Türkmençay antlaşmaları İran‟ın 

yüz yıla yakın sürecek gerilemesinin başlangıcını temsil 

eder.
275

 Çünkü bu anlaşmalar sadece toprak kaybını 

getirmemekte, bu tarihten sonra Rusya‟nın İran‟ın iç işlerine 

müdahale etmesinin önünü de açmaktadır. 

Bu dönemde Osmanlı‟da da gördüğümüz gibi 

zayıflama özellikle ekonomik alanda artan şekilde dışa 

bağımlılığı beraberinde getirmiştir. Bu bağımlılık hem ülke 

yönetimini zorlaştıracak boyutlara ulaşmış, hem de ülke 

içerisinde farklı grupların tepkisini çekmiştir. 

1872 yılında Baron Paul Julius Von Reuter‟e 60.000 

pound ve elde edilen gelirden bir yüzde karşılığında satılan 

mineral
276

 hakları (altın, gümüş ve bazı değerli taşlar 

dışarıda kalmak üzere) Batı‟nın İran‟a girişinin başlangıcı 

olmuştur.
277

 Bu tarihten sonra İngiltere para basma hakkının 

yanı sıra nakliye ve karayollarını işletme ayrıcalığını alırken 

Rusya telgraf işletmesi, yol inşaatları ve Hazar denizinde 

balıkçılık tekeli gibi alanlarda ayrıcalık sahibi olmuştur. Bir 

taraftan ülkelere verilen bu ayrıcalıklar, diğer taraftan Batılı 

birey ve şirketlerle doğrudan yapılan anlaşmalar sonucunda 

İran ekonomisi ve dolayısıyla ülkenin kontrolü, Batılı 

devletlerin eline geçmiştir. 

Batılı ülkelerin İran ekonomisinde bu derece etkili ve 

belirleyici olmaları zaman zaman tepkilerin yükselmesine 

neden olmuştur. Bu tepkiler arasında en geniş çaplısı 1891-

1892 yıllarındaki tütün ayaklanmasıdır. Ülke genelinde tütün 

                                                        
275

Farzan Sabet ve Roosbeh Safshekan, Soft War: A New Ep sode 

 n the Old Confl ct Between Iran and the Un ted States,Center 

for Global Communication Studies – Iran Media Program, 

Kasım 2013, s.8. 
276

 Altın, gümüş ve bazı değerli taşlar bu anlaşmanın kapsamı 

dışında tutulmuştur. 
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Michael G. Roskin ve James J. Coyle, Pol t cs of the M ddle 

East: Cultures and Confl cts, 2003,  Pearson Prentice 

Hall:Upper Saddle River, New Jersey, s. 176. 



153 
 

üretimi haklarının Britanya‟ya satılmasının ardından din 

adamlarının Hıristiyanların işlediği tütünün Müslümanlar 

tarafından tüketilemeyeceğini yaymaları sonrasında başlayan 

ayaklanmada, din adamları esnafla işbirliğine giderek 

kararın geri alınmasını sağlamıştır.
278

 Bu muhalif hareketin 

merkezinde Ayetullah Mirza Muhammed Hasan Hüseyini 

Şirazi‟nin yer alması daha o dönemden Şii İslam‟ın siyasi 

mobilizasyon için bir araç olarak başarılı bir şekilde 

kullanılabileceğini göstermiştir.
279

 Din adamlarının 

yabancıların etkisi nedeniyle zor durumda olan esnafla 

başarılı bir işbirliği oluşturması İran‟da daha sonra 

gözlemlenecek sosyal hareketler için model oluşturmuştur.  

Nasır Şah‟ın geri adım atması tütün ayaklanmasını 

sonlandırmış, ancak ülkedeki huzursuzlukları 

sonlandırmamıştır. Yönetimin zayıflığının ortaya çıkmasıyla 

farklı nedenlerle başlatılan gösteriler yayılarak 1896 yılında 

Şah‟ın öldürülmesine kadar tırmanmıştır. Nasır Şah‟ın yerine 

geçen Muzaffer Şah döneminde rejimin Batı ile ilişkilere 

yaklaşımında bir değişiklik gözlemlenmez. Bu, büyük 

ölçüde varılan noktada Kaçar Hanedanı‟nın artık dış 

baskılara karşı koyabilmek için fazla zayıf olmasından 

kaynaklanmıştır. Muzaffer Şah döneminde Batı ile ilişkilerde 

yaşanan en önemli gelişme 1901 yılında İran‟ın güney 

bölgelerindeki petrol haklarının Avustralyalı William Knox 

D‟Arcy‟e satılmasıdır.
280

 Gündelik hayata doğrudan etkisinin 

daha sınırlı olması nedeniyle tepkiler de tütün 

ayaklanmalarının seviyesine ulaşmamıştır. 

Tütün isyanı ile başlayan sürecin iki önemli etkisinden 

bahsedebiliriz. Bu iki gelişmenin bugün İran-Batı ilişkileri 

üzerinde hala etki ettiğinden söz etmek mümkündür. 

Öncelikli olarak din adamları ve esnaf arasında oluşan 

muhafazakar koalisyon elde ettiği başarı sonucunda İran 

siyasetini daha sonraki dönemlerde de etkileyecek şekilde 

giderek güçlenmiştir. İkinci olarak, dış müdahalelere 

duyulan tepki toplumun belirli bir bölümünde Batı karşıtı 

duyguların yayılmasının önünü açmıştır. 

Toplumsal baskının artmasının bir sonucu olarak 1906 

yılında siyasi katılımın arttırılmasını ve yabancı ülkelere 
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verilen ayrıcalıkların sonlandırılmasını hedefleyen Anayasa 

Devrimi gerçekleşmiştir. 1906 Anayasa Devriminin gelişme 

süreci neredeyse tamamen 1978-1979‟da yaşanan 

gelişmelere paraleldir. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin 

cenazelerinde çıkan olaylar ve rejimin bu olaylara verdiği 

sert tepkiyle girilen şiddet döngüsü sonucunda kontrolü 

tamamen kaybetmekten korkan Şah anayasal sisteme 

geçerek bir parlamentonun kurulmasını kabul etmek zorunda 

kalmıştır. 

Bu dönemde parlamentonun kurulup siyasi katılım 

imkanlarının arttırılması yönünde bir baskı olduğu gibi 

parlamento karşıtı hareketin de etkili olduğu görülür. 

Muhammed Ali Şah ve Şeyh Fezlulah Nuri gibi liderler 

etrafında toplanan hareket İran‟da Batı tarzında bir 

parlamentonun kurulmasına karşı çıkmışlardır.
281

 Batı karşıtı 

hareketin gücünün kaynağında siyasi yapının değişmesi 

halinde meşruiyetini kaybetmekten çekinen Kaçarlar, toprak 

sahipleri ve din adamları bulunur. 

Parlamentonun kuruluşunun ardından başa geçen 

Muhammed Ali Şah karşı hareketin gücüne ve Rusya‟dan 

aldığı desteğe güvenerek parlamentoyu dikkate almamayı ve 

ülkeyi eskisi gibi yönetmeyi tercih etmiştir. 1907‟de 

Parlamentonun Şah‟ın yetkilerini kısıtlama çabalarına 

gösterilen direnç yeni protestoların başlamasına neden 

olmuştur. Bu süreçte başbakanın öldürülmesi protestoların 

yaygınlaşmasına ve Şah‟ın geri adım atmasına neden 

olmuştur. 1908‟de İslam‟a aykırı olduğu nedeniyle 

parlamentonun kapatılmasına rağmen 1909‟da yeniden 

açılması zorunlu olmuştur. Şah‟ın bütün çabalarına rağmen 

varlığını sürdüren parlamenter sistemin Batı etkisini 

kısıtlama çabalarının aynı derecede başarılı olduğundan söz 

etmek mümkün değildir.    

Ülkenin kaosa sürüklenmesiyle birlikte Rusya bazı 

kabileleri destekleyerek 1917‟de kuzeyde Gilan Sovyet 

Cumhuriyeti‟nin kurulmasını sağlamış ve Kızıl Ordu 

birlikleriyle desteklemiştir.
282

 Sovyetler‟in bu girişimiyle 

toprak bütünlüğü tehlikeye giren ve kendisini savunacak 

güce sahip olmayan İran doğal olarak Britanya desteğini 

sağlamaya çalışmış ve 1919 yılında imzalanan bir 
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anlaşmayla silah satışı ve hem askeri hem sivil alanda 

hükümete danışman sağlama tekellerini Britanya‟ya 

vermiştir.
283

 Kısaca, İran‟da Batı etkisini sınırlandırma 

çabaları bu etkinin iyice artmasıyla sonuçlanmıştır. 1919 

yılından sonra Britanya İran‟da gelişmeleri belirleyen ülke 

haline gelmiştir. Bu nedenle yaşanan olumsuzluklardan da 

toplum gözünde sorumlu tutulmaya başlanmıştır. 

Kaçarlar açısından bakıldığında bu dönem bir taraftan 

kuzey komşuları Rusya, diğer taraftan ekonomik bakımdan 

bağımlı hale geldikleri Büyük Britanya arasında sıkıştıkları 

bir dönem olduğundan doğal olarak bu iki büyük gücü 

dengeleyebilecek bir alternatif arayışı ortaya çıkmıştır. 

Dönemin sömürgeci devletlerinden biri olmaması ve bir 

Britanya sömürgesi iken bağımsızlığını kazanmayı başarmış 

olması nedeniyle ABD bir anlamda doğal tercih olarak 

ortaya çıkmıştır. Özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren 

ABD ile yakınlaşmayı savunan bir hareket İran elitleri 

arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. 

1848‟de Emir Kebir olarak da bilinen Mirza Taghi 

Han Farahani‟nin başbakanlık görevine gelmesiyle ABD ile 

iyi ilişkiler kurulmaya başlanmış ve 1853 yılında imzalanan 

Dostluk Anlaşması ile ilişkiler başlamış, 1180‟lerde 

Nasreddin Şah‟ın ABD gezisiyle diplomatik ilişkiler üst 

düzeye çıkartılmıştır.
284

 Bu hızlı ilerlemeye rağmen ABD‟nin 

İran‟daki varlığı misyoner okullarının ötesine pek 

geçmemiştir. Daha üst düzeyli ilişkiler Rusya‟nın tepkisiyle 

karşılaştığından fazla uzun ömürlü olmamıştır. 

Dönemin düşüşteki diğer büyük devletleri gibi İran da 

bu gerilemeyi durdurabilmek için gereken gücü içeride 

bulamaması nedeniyle dışarıda aramış ancak başarılı 

olamamıştır. Bu koşullar altında Kaçar Hanedanı yerini 

Pehleviler‟e bırakmıştır. 

  

III. Pehlevi Hanedanı Döneminde İlişkiler 

 

Pehlevi Hanedanı‟nın iktidara gelişi İran‟da o 

dönemde yaşanan iç karışıklıkların doğrudan bir sonucudur. 

Bu karışık ortamda Albay Rıza Han polis ve jandarmanın 

desteğiyle Tahran‟a gelerek 1921 yılında hükümeti 
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devirmeyi başarmıştır. İktidar değişikliğinin İran‟ın dış 

güçlerle ilişkilerinde çok büyük bir değişiklik yarattığını 

söylemek mümkün değildir. 1919 tarihli İran-Britanya 

Anlaşması‟nın ağır hükümlerinden kurtulmak için 

Anlaşmayı iptal etmek isteyen Rıza Han bunu tek başına 

yapamayacağının bilincinde olduğundan Sovyet desteğini 

sağlamak amacıyla bir dostluk anlaşması yapmak zorunda 

kalmıştır. Ancak bu anlaşma ile İran‟ın bir Batılı devlete 

bağımlılığı sınırlandırılırken bir diğerine yakınlaşması 

zorunlu hale gelmiştir. Anlaşma şartları Sovyetler Birliği‟nin 

güvenliğine bir tehdit ortaya çıkması durumunda İran‟ın iç 

işlerine müdahale edebileceğini belirtmektedir.
285

 Iktidara 

gelmesinden beş yıl sonra 1926 yılında meclis kararıyla Rıza 

Han kendisini Ahmed Şah‟ın yerine Şah ilan edilmesiyle 

Pehlevi Hanedanı Kaçarlar‟ın yerini almıştır. 

Bu tarihten sonra İran‟ın yeniden Britanya ile 

yakınlaştığını gözlemleriz. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise 

Rıza Şah Almanya‟ya yakın bir pozisyon benimsemiştir. 

Özellikle İran‟ın sahip olduğu enerji kaynakları ve bunların 

Almanya‟nın kontrolüne geçmesi olasılığı hem Sovyetler 

Birliği‟ni, hem Britanya‟yı endişelendirmiştir. Geçmişte 

yapılan anlaşmalar sonucunda Britanya‟nın İran petrolleri 

üzerindeki kontrolü ve donanmasının bu kaynağa bağımlılığı 

1941 yılında Sovyetler Birliği‟nin İran‟ın kuzeyini, Büyük 

Britanya‟nın ise ülkenin güneyini işgal etmesi sonucunu 

doğurmuştur. Böylece müttefiklerin İran üzerinden 

Sovyetler‟i ikmal etmesi de mümkün hale gelmiştir. Rıza 

Yine bu dönemde İran‟da yeni bir aktörün yükselişe 

geçtiğini gözlemleriz. İran'da yaygın olan İngiliz 

danışmanlar aşamalı olarak Amerikalı danışmanlarla 

değiştirilmeye başlanmış ve 1942 itibarıyla İran üzerindeki 

Britanya etkisi yerini ABD‟ye bırakmaya başlamıştır. 

Savaşın sona ermesiyle Sovyetler Birliği'nin işgal ettiği 

bölgeden çıkmak yerine etkisini arttırma çabaları Mahabad 

Cumhuriyeti'nin kurulmasına ve desteklenmesine kadar 

varmış ve Şah'ın Batı ile yakınlaşmasını hem kaçınılmaz 

hale getirmiş, hem de hızlandırmıştır. ABD Başkanı 

Truman‟ın İran‟a sağladığı yardım sonunda Sovyetler‟in 

ülkeden çekilmesinde önemli rol oynamıştır. 
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Rıza Şah'ın Almanya ile yakınlaşmasının ardından 

yerini oğluna bırakmak zorunda kalması siyasi alanda bir 

açılımı beraberinde getirmiştir. Muhalif gruplar üzerindeki 

baskının azalmasıyla birlikte siyasi katılımın arttığını 

görürüz. Muhammed Rıza Şah‟a muhalefet bu dönemde 

genellikle iktidarını dayadığı silahlı kuvvetlere tanınan 

ayrıcalıkları hedef almış, ancak başarılı olamamıştır.   

Bu dönemde İran‟ın iç siyasi dengeleri kadar Batı ile 

ilişkiler açısından da önemli olan bir gelişme 1950‟lerin 

başında yaşanan Musaddık Dönemi ve İran petrolünün 

millileştirilmesi girişimidir. Ülkedeki çeşitli muhalif 

grupların desteğiyle iktidara gelen Ulusal Cephe hükümeti 

Musaddık liderliğinde benimsediği popülist politikalar 

sonucunda bir taraftan desteğini arttırırken, diğer taraftan da 

kendi içindeki çekişmelerle uğraşmak durumunda kalmıştır. 

Solcu Tudeh partisinden muhafazakar bazı gruplara uzanan 

Ulusal Cephe‟nin ortaya çıkmasındaki temel itici gücün İran 

üzerindeki yabancı etkisinden duyulan rahatsızlığın olduğu 

düşünüldüğünde petrolün millileştirilmesi ve Batı ile fazla 

yakınlaştığı düşünülen Şah‟ın yetkilerinin sınırlandırılması 

gibi politikalar benimsemiş olması şaşırtıcı değildir. 

Musaddık‟ın desteğinin azalmaya başlamasına rağmen 

1953'te başbakanını görevden almayı başaramayan Şah 

Muhammed Rıza ülkeyi terk ederek önce Bağdat, sonra 

Roma'ya gitmiştir.
286

 Şah'ın ülkeden ayrıldığı tarih olan 17 

Ağustos'tan iki gün sonra ABD ve İngiltere'nin rahatsızlığı 

Ajax Operasyonu çerçevesinde kendini göstererek 

Musaddık'ın devrilmesi ve Şah'ın ülkeye geri dönmesi ile 

sonlanmıştır. Iktidarını Batı detseğinin devamına bağlı 

görmesi Şah'ın ilerleyen yıllarda bağımsız hareket etmesini 

imkansız hale getirmiştir. 

ABD‟nin Musaddık‟ın devrilmesinde oynadığı rol iki 

bakımdan İran‟a yaklaşımında bir değişimi temsil eder.
287

 

Öncelikli olarak o döneme kadar sömürgecilik karşıtı bir 

aktör olarak algılanan ABD burada sömürgeci bir devlet gibi 

hareket etmiştir. Diğer taraftan Musaddık, kendisinden yüz 

yıl önce Emir Kebir‟in yaptığı gibi, ABD‟yi İngiltere ve 

Rusya karşısında bir dengeleyici olarak gördüğünden 

genellikle ABD‟ye yakın olarak algılanmaktadır. ABD‟nin 
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darbede oynadığı rol ve ardından gelen baskı rejimine 

verdiği destek İran‟da farklı algılanmasının başlangıcıdır. 

Artık ABD Pehlevi rejimiyle özdeşleştirilmeye başlanmıştır. 

Soğuk Savaş politikalarının belirlenmesinde demokrasi ve 

insan hakları prensiplerinin geri planda kalması ABD‟nin 

İranlılar için çekiciliğini kaybetmesine yol açmıştır. 

Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin iktidarına bir 

sonraki önemli tehdit Beyaz Devrim kapsamında yapılan 

toprak reformunun ardından ortaya çıkmıştır. Özellikle geniş 

toprak sahiplerinin ve İslami vakıfların elindeki toprakların 

kamulaştırılarak halka dağıtılması başlangıçta olumlu 

karşılansa bile toprak reformunun başarılı olması için gerekli 

yapısal düzenlemelerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle 

büyük tepkiye yol açmıştır. Yayılan protestoların ardından 

1963 yılında Ayetullah Ruhallah Humeyni'nin tutuklanması 

yeni bir muhalif liderin ön plana çıkması sonucunu 

doğurmuştur. 1965'te Humeyni'nin Türkiye üzerinden Irak'a 

sürgüne yollanması da durumu Şah'ın lehine çevirmeye 

yetmemiş. Tam tersine Humeyni'nin etkisinin artması 

sonucunu doğurmuştur. 

Tütün isyanı ile başlayan ve bir taraftan ülkeyi 

yönetenlerin Batı ile yakın ilişkilerinden, diğer taraftan ise 

büyük devletlerin sürekli İran‟ın iç işlerine müdahalesinden 

kaynaklanan rahatsızlığın bir sonraki bölümde ele alınacak 

olan İslam Devrimi‟nin gerçekleşmesinde ve sonrasında 

daha radikal grupların iktidara gelişiyle sonuçlanmasında 

önemli rol oynadığı açıktır. Bu noktaya kadar ele alınan 

tarihsel dönemde Batılı devletler İran ile ilişkilerini ülkeyi 

yönetenler üzeriden kurmuş ve geliştirmiştir. Bu ilişkilerin 

genel olarak İran‟ın ulusal çıkarlarına aykırı sonuçlar 

doğurduğuna duyulan inanç ve muhalif grupların 

bastırılmasında oynadıkları rol ise toplumun en azından 

belirli bir kesiminde Batı karşıtı görüşlerin güç kazanması 

sonucunu doğurmuştur. 

Batı karşıtı görüşlerin güçlendiği dönemlerde 

Sovyetler Birliği her zaman İran‟a yakın olmayı bilmiştir. 

Örneğin, 1965‟te Şah modernleşmenin bir sembolü olarak 

gördüğü çelik fabrikasını kurmak istediğinde ihtiyacı olan 

yardım Batı‟dan değil Sovyetler‟den 8.000‟e yakın uzman 
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ve danışmanla birlikte gelmiştir.
288

 İran‟ın Ortadoğu‟da ABD 

politikasının temel taşlarından biri olduğu dönemde bile 

Sovyetler Birliği ile ilişkilerini kesmemesi geçmişten gelen 

dengeleme çabalarının devam ettiğini göstermektedir. 

Batılı devletlerle ilişkiler bakımından Pehlevi 

dönemini Kaçar döneminden ayıran temel nokta uluslararası 

sistemin yapısından kaynaklanmaktadır. Her iki dönemde de 

Batı‟nın etkisinin yoğun olmasına rağmen Soğuk Savaş 

ortamında Pehleviler Ortadoğu‟daki önemli konularını bir 

dereceye kadar avantaja çevirmeyi başarmışlardır. Suudi 

Arabistan ve İsrail ile birlikte ABD‟nin Ortadoğu 

politikasının üç temel ayağından birine dönüşen İran 

üzerinde diğer devletlerden kaynaklanan baskının 

azalmasının yanında rejim dışarıdan aldığı destekle içeride 

daha rahat hareket eder hale gelmiştir. Bu muhalefet 

üzerindeki baskıyı arttırmasının yanında Batı karşıtlığını da 

körüklemiştir. 

Yine bu dönemde ortaya çıkan ve İran tarihinin en 

etkili ve en örgütlü siyasi hareketlerinden Tudeh Partisinin 

oynadığı rolün de unutulmaması gerekir.
289

 İdeolojik olarak 

Sovyet çizgisine yakın olmasına rağmen İran kimliğine 

vurgu yapan Tudeh‟in ABD karşıtlığı özellikle 1953 

sonrasında büyük destek bulmuştur. İran kimliği ve 

kültürünün korunmasına yapılan vurgu, desteğin Tudeh‟in 

ideolojik tabanıyla sınırlı kalmamasını sağlamıştır. Şahın 

ülkeye dönmesiyle büyük bir baskı altına girmesine ve 

liderlerinin büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen 

Tudeh‟in İran muhalif hareketinin şekillenmesindeki rolü 

dikkate değerdir. 

 

 

IV. İran İslam Devrimi ve Sonrasında İlişkiler 

 

Ülkeyi devrime götüren süreç diğer ülkelerde de 

gözlemlediğimizden çok farklı değildir. Rejim karşıtı 

gösteriler ve bu gösterilerin güvenlik güçlerinin güç 

kullanmasıyla bastırılmaya çalışılmasından ibaret olan 

sürecin alışılmışın dışında olan tek özelliği olarak belki bu 
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gösterilerin etkili olması için gereken uzun süre 

gösterilebilir. Bunun temel nedeni ise rejimin hem güçlü bir 

güvenlik mekanizmasına sahip olmasını, hem de ABD başta 

olmak üzere ülke dışından aldığı destektir. 

Ocak 1978'de başlayan gösteriler ve bunların 

bastırılmasında güvenlik güçlerinin kullandığı aşırı gücün 

neden olduğu ölümler İran'da İslami Devrim'e varan 

huzursuzlukların başlangıcını oluşturur. Cenazeler ve bunları 

takip eden kırkıncı günde tekrarlanan şiddet olaylarının 

yaygınlaşmasıyla İran Irak'a baskı uygulayarak olayların 

arkasındaki temel aktör olarak gördüğü Humeyni'nin sınır 

dışı edilmesini sağlamış, ancak Fransa'nın sığınma hakkı 

sağlaması tehdidin ortadan kalmak yerine sadece yer 

değiştirmesine neden olmuştur.
290

 

1978 yılı boyunca engellenemeyen ve güvenlik 

güçlerinin sert tepkisi nedeniyle gittikçe tırmanan gösteri ve 

çatışmaların sonlandırılması amacıyla Aralık ayında Şah‟ın 

Ulusal Cephe‟den Şahpur Bahtiyar‟ı başbakan ataması da 

umulan etkiyi yaratmamış Muhammed Rıza Şah 16 Ocak 

1979‟da İran‟ı son kez terk etmiştir. Buna rağmen 

Humeyni‟nin ülkeye dönüşü Başbakan Bahtiyar‟ın 

havaalanlarını kapatması nedeniyle 1 Şubat‟a kadar mümkün 

olmamıştır. 

Devrimin ardından genellikle gördüğümüz gibi ılımlı 

siyasetçiler iktidara gelmiş, ancak çok geçmeden yerlerini 

daha radikal gruplara bırakmak zorunda kalmışlardır. 

Devrim ve sonrasında yaşananlar Crane Brinton‟un Anatomy 

of Revolut on‟da (1938) tanımladığı aşamaları takip etmiştir. 

Brinton‟a göre devrimler beş temel aşamadan oluşur.
291  

İlk 

aşama rejimin meşruiyetini kaybettiği süreçtir. Bu erken 

dönemde aydınlar rejimi eleştirmeye başlarlar. Daha önce 

Tocqueville‟in Fransız Devrimi örneğinde de görüldüğü gibi 

bu aşama genelde ekonomik koşulların iyiye gittiği 

dönemlere denk gelir. İran‟da rejimin meşruiyetini kaybetme 

süreci 1953‟te hükümetin devrilmesi ve bunu takip eden 

muhalefetin bastırılması süreciyle başlamıştır demek yanlış 

olmaz. Bu süreçte etkin muhalefet merkezleri birer birer 

ortadan kaldırılırken sadece Şah‟ın ABD‟den aldığı destek 
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değil, aynı zamanda İran güvenlik güçlerinin ABD ile yakın 

ilişkileri de dikkat çekici düzeydedir. Bu bağlantılar ve 

Şah‟ın ülkeden kaçmasının ardından Batılı güçler tarafından 

geri getirilmiş olması yaşananlardan Batı‟nın sorumlu 

tutulması sonucunu doğurmuştur. 

İkinci aşama rejim karşıtı grupların biraraya geldiği ve 

rejimin talepleri karşılamaması veya karşılayamaması 

nedeniyle gösteri ve protestoların başladığı, zaman içinde 

bunların yayıldığı ve şiddetinin arttığı dönemdir. 

Protestolarla başa çıkmakta zorlanan rejim bu aşamanın sonu 

itibarıyla iktidardan uzaklaşır veya uzaklaştırılır. İran‟da bu 

aşama 1978 yılı boyunca gözlemlenebilir ve Şah‟ın ülkeyi 

terk etmesiyle son bulur. 1978 itibarıyla Tudeh‟in oldukça 

zayıflatılmış olması bu gösterilerde din adamlarının ön plana 

çıkması sonucunu doğurmuştur. 19. yüzyıldan beri etkin olan 

din adamlarıyla esnafın işbirliği burada da önemli rol oynar 

ve devrimin muhafazakar bir karakteri olacağını önceden 

haber verir. Zaten kısmen bu nedenle ABD‟nin Şah‟ı 

iktidarda tutmak için yoğun çaba harcadığını söylemek 

mümkündür. Ancak, benzer endişelerin Avrupalı devletlerce 

paylaşıldığını söyleyemeyiz. Özellikle Fransa‟nın 

Humeyni‟ye verdiği destek bunun bir göstergesidir. 

Üçüncü aşamada iktidara gelen ılımlılar 

benimsedikleri reformlarla talepleri karşılamaya çalışırlar 

ancak artan beklentilerin karşılanması genellikle zor 

olduğundan daha radikal devrimcilerin tatmin edilmesi pek 

mümkün olmaz. Humeyni‟nin İran‟a döndükten sonra Ulusal 

Cephe‟den Mehdi Bezirgan‟ı başbakan ataması buna bir 

örnek olarak gösterilebilir. Ulusal Cephe iktidarlarının daha 

önce mevcut sorunlarla başa çıkma konusundaki 

başarısızlığı devrim sonrasında benzer politikalar ve reform 

girişimlerine toleransın düşük olmasının ardındaki başlıca 

neden olarak görülebilir. Böyle bir ortamda daha radikal 

grupların oluşturacağı alternatif örgütlenmeler destek 

bulmakta fazla zorlanmaz. İran‟da bu dönemde ortaya çıkan 

Devrimci Komiteler, din adamlarının yönetimindeki Devrim 

Mahkemeleri ve güvenlik güçlerine paralel olarak gelişen 

Devrim Muhafızları benzer bir yapılanmanın sonucudur. Bu 

paralel örgütlenmenin son noktası ise İslami Cumhuriyet 

Partisi‟nin (İCP) kurulmasıdır. Bu aşamada ılımlı gruplara 

dış destek kısmen tehdidin algılanamamasından, kısmen de 

devrimin Batı karşıtı yapısı nedeniyle sınırlı kalmıştır. Genel 
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kanaat radikal grupların ülke yönetiminde başarısız olacağı 

ve Batı‟ya daha sıcak bakan ılımlıların işbaşında kalacağı 

yönündedir. Bu nedenle bu dönemde kurulan bağlantılarda 

genellikle ılımlı grupların muhatap alınması radikallerin 

işbaşına gelmesinin ardından Batı ile ilişkilerde yaşanan 

keskin dönüşün nedenlerinden biridir. 

Dördüncü aşamada radikal grupların iktidara gelmesi 

iki nedenle toplumdan destek görür. Birincisi vaatleri daha 

köklü değişiklikler içerdiğinden konvansiyonel siyasetten 

ayrılır ve topluma denenmiş ve başarısız olmuş yöntemlerin 

dışında bir alternatif olabileceği umudunu verir. Diğer 

taraftan devrim sonrası geçmiş politikaların sorumlularının 

cezalandırılması konusunda daha istekli bir tavır 

sergilediklerinden toplumun intikam duygusuna hitap 

ederler. İran‟da bu aşamaya geçilmesiyle birlikte hem 

bölgesel boyutta, hem de küresel anlamda endişeler 

doğmuştur. 

Bir taraftan bölge ülkelerindeki otoriter rejimler 

bölgesel siyasetin açık bir şekilde bir mezhep boyutu 

kazanmasıyla birlikte devrimci akımın kendi Şii nüfusları 

üzerinde etkili olması endişesiyle İran tehdidini 

dengelemenin yollarını aramaya başlamışlardır. Bu rol için 

en uygun bölge ülkesi o dönemde Irak‟tır. ABD de böylece 

Irak‟ı bir denge unsuru olarak desteklemeye başlamıştır. 

Ancak, bu rejimlerin tehdit algısını harekete geçiren Şii 

nüfuslarına ek olarak ülkelerindeki Sünni İslamcı gruplardan 

duydukları endişedir. İran İslam Devrimi, en azından o 

dönemde, mezhep merkezli görünmekten çok İslami 

hareketlerin bir başarısı olarak algılanarak her mezhepten 

İslami hareketlere dini bir akımın iktidara gelebileceği 

ümidini vermiştir. David Lesch bu gelişmeyi Pan 

İslamcılığın Pan Arapçılığın yerine geçişi olarak tanımlar.
292

 

Lesch‟e göre Nasır‟dan sonra bölgede bu boyutta bir etki 

yapabilen ilk lider Humeyni‟dir. İran Devrimi‟nin Sünni 

gruplar üzerindeki etkisini gösteren ilk olaylardan biri 20 

Kasım 1979‟da 225 militanın Mekke‟deki Büyük Cami‟yi 

işgal etmeleridir. Bu olaydan kısa bir süre sonra Suudi 

Arabistan‟da nüfusun ağırlıklı olarak Şii olduğu bölgelerde 
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başlayan gösteriler de sadece Suudi Arabistan‟ı değil, 

bölgede Şii nüfusa sahip veya İslamcı grupların 

muhalefetinden kaygılı bütün ülkeleri endişelendirmeye 

yetmiştir. 1980 yılında Irak‟ın saldırısıyla başlayan İran-Irak 

savaşını bu kapsamda değerlendirmek gerekir. 

İran‟daki devrim ABD tarafından bölgedeki önemli 

bir müttefikin Sovyetler Birliği tarafına geçmesi olarak 

yorumlanmış ve endişeyle karşılanmıştır. Özellikle aynı 

dönemde Afganistan‟ın Sovyetler Birliği tarafından işgal 

edilmiş olması ve devrimin İslami yapısı bu endişeleri 

arttırmıştır. Bu bakımdan ABD elçiliğinin işgali bütün bu 

endişeleri doğrular nitelikte bir olay olarak yorumlanmıştır. 

ABD‟nin İran-Irak savaşında açık bir şekilde Irak‟ın 

yanında yer alması ve Körfezde iki ülke donanmalarının 

zaman zaman karşı karşıya gelmesine ek olarak Temmuz 

1988‟de ABD donanmasının bir İran yolcu uçağını içindeki 

290 yolcu ve mürettebatın tamamının ölümüne neden olarak 

düşürmesi Batı‟ya ve özellikle ABD‟ye duyulan şüphe ve 

düşmanlığı arttırmıştır.
293

 

Bölgesel düzeyde ise 1981 yılında, Suudi Arabistan, 

Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 

Oman tarafından kurulan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) de 

doğrudan İran endişesinin bir sonucudur. Başlangıçta bir 

güvenlik ve savunma örgütü olarak planlanan KİK zaman 

içerisinde ekonomik alanda daha başarılı bir hale gelmiştir. 

Bunda kısmen İran tehdidi algısının zaman içerisinde 

azalmasının rolünden bahsedebiliriz. İran‟ın nükleer 

programı ile ilgili endişelerin arttığı dönemde ise yeniden 

güvenlik konuları ön plana çıkmaya başlamıştır. 

ABD‟nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilmesi ve 

çalışanlarının rehin alınmasıyla başlayan rehine krizi ise 

İran-ABD ilişkilerini sadece uzun vadede etkilemekle 

kalmamış aynı zamanda bazılarına göre ABD iç siyasetine 

de etki ederek Carter‟ın yeniden seçilme şansını 

azaltmıştır.
294  

İki ülke ilişkilerinde b
u krizin etk

i
lerini bugün bile 

gözlemlemek mümkündür.
 ABD Başkanı Carter‟ın Şah Muhammed 

Rıza‟nın kanser tedavisi için ABD‟ye gitmesini onaylaması 
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üzerine gerçekleşen Tahran‟daki ABD büyükelçiliğinin 

işgali 60 ABD vatandaşının rehin alınması ve 444 gün rehin 

tutulmasıyla sonuçlanmıştır.
295

 Bu olayda 1953 deneyiminin 

oynadığı rol açıktır. ABD başta olmak üzere Batılı 

devletlerin bir kez daha Şah‟ı işbaşına getirebilecekleri 

endişesi işgal kararında rol oynamıştır.   

İran-Irak Savaşının ardından ABD‟nin bölge 

politikasında da önemli bir değişim gözlemlenir. Daha önce 

İran tehdidini Irak ile dengelemeye çalışan ABD Saddam 

Hüseyin‟in güçlenmesi ve çevre ülkeler için tehdit oluşturma 

potansiyeli karşısında “çifte çevreleme” politikasına geçerek 

Irak‟ın artan etkisini de kontrol altında tutmaya çalışmıştır. 

1990 yılında Irak‟ın Kuveyt‟i işgali ve ardından yaşanan 

Körfez savaşı da bu dönemde yaşananların doğrudan bir 

sonucudur. 

Beşinci ve son aşama ise devrimci ruhun ve bununla 

birlikte gelen radikallerin yönetimine desteğin aşamalı 

olarak azalması ve daha ılımlı bir yapının yerleşmesidir. İran 

örneğinde bu aşamanın diğer bazı devrimlerde olduğundan 

daha uzun sürdüğü görülür. Bunun temel nedeni olarak 

İran‟ın bölgesel konumu ve Batı ile ilişkileri bağlamında 

yukarıda bahsi geçen gelişmeleri gösterebiliriz. Bölgesel 

açıdan bakıldığında İran İslam Devrimi de diğer devrimler 

gibi yayılma eğiliminde olduğundan bölgesel politikalara 

mezhep boyutunu eklemiş ve önemli oranda Şii nüfusa sahip 

komşu ülke rejimlerince önemli bir tehdit olarak 

algılanmıştır. Bu rejimlerin tehdit altında olması ise 

kendilerini destekleyen büyük güçlerin doğrudan veya 

dolaylı olarak anlaşmazlığa dahil olması sonucunu 

doğurmuştur. Devrimin hemen ardından yaşananlara ek 

olarak ABD liderliğindeki Batılı ülkelerce aradan geçen 

yıllarda farklı nedenlerle uygulanan ambargolar ülke 

içindeki birliğin başlangıçta tahmin edilenden daha uzun 

ömürlü olmasına ve ılımlı grupların iktidara dönüşünün 

zorlaşmasına neden olmuştur.      

Devrimin Sovyetler açısından sonuçları hem Batı‟ya 

etkilerinden farklı, hem de kendi içinde çelişkilidir. İran‟ın 

Batı‟ya yakın olduğu dönemlerde ülkede komünist Tudeh 

Partisi‟ni destekleyen Sovyetler İslam Devrimi sonrasında 
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bu parti başlıca hedeflerden biri haline gelmesine rağmen 

yeni rejimle ilişkilerini kopartmaktan kaçınmıştır. İran 

üzerindeki Batı etkisinin azalmasını bir fırsat olarak görerek 

Ortadoğu‟da etkilerini arttırmaya çalışması anlaşılabilir bir 

tepkidir. İran‟ın bölgesel siyasette Şiiliği kullanarak diğer 

ABD müttefiklerine de etki yapma potansiyeli Sovyetler 

Birliği için önemli bir fırsattır. 

1979‟da artık ABD ve diğer Batılı ülkelerin İran 

üzerindeki yumuşak gücünden söz etmek mümkün değildir. 

İran-Irak Savaşının ardından ise 1989‟dan itibaren Batı 

yumuşak gücünün yeniden yükselişe geçtiği öne 

sürülebilir.
296

 Sabeh ve Safshekan‟a göre bunun nedeni bu 

dönemde ortaya çıkan ve birbirini destekleyen üç süreçtir.
297

 

İlk olarak Pehlevi rejimi, İslam Devrimi ve İran-Irak Savaşı 

gibi deneyimleri yaşamamış yeni bir kuşağın topluma dahil 

olması önceliklerin özgürlüklerin arttırılması yönünde 

değişmesine neden olmuştur. İkinci süreç Haşimi Rafsancani 

döneminde ekonomik ağırlıklı olarak başlayan ve Hatemi 

döneminde siyasi bir boyut da kazanan dünyaya açılım ve 

reform rüzgarının sivil toplumun gelişimine yaptığı etkidir. 

Son olarak 1990‟lardan itibaren üniversitelerde daha 

özgürlükçü bir ortamın ortaya çıkması özellikle sosyal 

bilimler alanında akademisyen ve öğrencilerin üzerindeki 

baskıyı azaltmıştır. Bu gelişmelere iletişim teknolojilerindeki 

gelişmelerin de eklenmesi Batı karşıtı dalganın 

sürdürülebilirliğini önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Buna 

rağmen Batının yumuşak gücünden bahsederken bir ayrıma 

gitmemiz gerekir. Varılan noktada ABD ile Avrupalı 

ülkelerin etkisi arasında hala keskin bir ayrım vardır. 1989 

sonrası dönemde bile ABD karşıtlığı toplumun büyük bir 

kısmında etkilidir. Bunun başlıca nedenlerinden biri olarak 

İran-Irak Savaşında Irak‟a verilen destek gösterilebilir. Açık 

bir şekilde Irak‟ın yanında yer alarak ABD İran‟da sadece 

rejim değil, toplumun geneli tarafından da bir tehdit olarak 

algılanmaya devam etmiştir. 
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V. Reform Baskısı ve Batı İle İlişkiler 

 

İslam Devrimi sonrasında radikal gruplar üzerinde 

reform baskısının ortaya çıkması ancak Humeyni‟nin 

ölümünden sonra mümkün olmuştur. Reform taleplerinin 

başlangıcı olarak Haşimi Rafsancani‟nin Devlet Başkanlığı 

dönemini alabiliriz. Bu yıllarda benimsenen ekonomi 

politikalarının başarısızlığı muhalif seslerin ortaya çıkması 

sonucunu doğurmuştur. 

Rafsancani, 1989 yılında Devlet başkanı seçilmesinin 

ardından ekonomiyi hareketlendirmek amacıyla enflasyon 

politikaları uygulamış ve ülkenin ekonomisi bundan 

olumsuz etkilenmiştir. Ekonomide yaşanan başarısızlık 

muhalif seslerin yükselmesine neden olmuş ve ılımlıların 

muhalefet edebileceği bir alanın açılmasını sağlamıştır. 

Özellikle ekonomi politikalarıyla bağlantılı olarak İran‟ın 

izolasyonunun sonlandırılıp uluslararası sisteme 

entegrasyonu konularına odaklanan ılımlı kanat bu 

çabalarının ilk önemli sonucunu ancak 1997 yılındaki devlet 

başkanlığı seçimlerinde alabilmiştir.    

1997 yılındaki Başkanlık seçimlerinde Muhammed 

Hatemi‟nin favori olarak görülen Ali Ekber Natık-Nuri 

karşısında seçilmesi reform taleplerinin bir göstergesidir. 

Her ne kadar Hatemi‟yi liberal olarak tanımlamak yanlış 

olsa da, diğer adaylarla karşılaştırıldığında reforma en 

eğilimli aday olduğu açıktır. Hatemi ilk seçimleri oyların 

üçte ikisini alarak kazandıktan sonra 1999 parlamento 

seçimlerinde de destekçileri %70 oy almayı başarmıştır. 

2001 yılında ikinci dönemi için girdiği seçimlerde 

Hatemi‟nin oy oranı %70‟e çıkmıştır.298 Bu desteğe rağmen 

Hatemi döneminde yapılan reformlar oldukça sınırlı 

kalmıştır. 1997-2005 yılları arasındaki Muhammed Hatemi 

döneminde ekonomik alanda liberalleşme çabalarına ek 

olarak basın üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, İstihbarat 

Bakanlığı‟nın yetkilerinin sınırlandırılması ve özellikle yerel 

düzeyde demokratik kurumların işletilmesi çabaları ön plana 

çıkar.
299

 Dış politika alanında ise ABD ve Avrupa ile 

ilişkilerin yeniden kurulması niyeti, ifade edilmesine rağmen 
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devlet mekanizmasındaki radikal gruplara özellikle 

muhaliflere ve basına kısıtlamalar getirerek reform 

çabalarını frenlemeyi başarmışlardır. Batı ile başlatılan 

yakınlaşma başta olmak üzere sağlanan ilerlemenin Mahmud 

Ahmedinejad döneminde geri çevrilmesi ise zor olmamıştır.  

Özellikle Hatemi‟nin ilk dönemine hakim olan 

iyimserliğin İran‟a Brinton‟un öngördüğü anlamda 

ılımlıların iktidara gelmesiyle sonuçlanmadığı açıktır. 

Devrimi takip eden dönemde muhafazakar yapının 

başlangıçta devlet mekanizmasına paralel olarak geliştirdiği 

yapılanmanın yerleşmiş olması ve meşruiyet kazanması 

değişime büyük bir direnç yaratmaktadır. Mevcut yapıda 

reform bazı aktörlerin önemli ölçüde güç kaybı anlamına 

geleceğinden bu girişimler büyük bir dirençle 

karşılanmaktadır. 

Ahmedinejad‟ın seçimi de zaten radikal kanadın İran 

siyasetinde hala etkili olduğunun bir göstergesidir. İran‟ın 

nükleer programının bu dönemde sağladığı ilerleme dışında 

özellikle ekonomik sorunlara bir çözüm bulunamaması ve 

ülkenin uluslararası sistemdeki yalnızlığının 

sonlandırılamaması reformcu kanadın yeniden güç 

kazanmasının önünü açmıştır.  

2013 yılında Hasan Ruhani‟nin devlet başkanlığına 

seçilmesiyle birlikte reform umutları yeniden yeşermeye 

başlamıştır. Hatemi döneminin ardından nükleer program 

üzerinden yaşanan gerilim sonrası Ruhani‟nin yönetiminde 

bir anlaşma sağlanması ve İran‟ın izolasyonunun en azından 

kısmen sonlanmasıyla birlikte reformcu hareketin yeniden 

güçlendiği görülmektedir. Yeşil hareketinin bazı katılımcıları 

özellikle medyada yeniden ön plana çıkmaya başlamıştır.
300

 

Özellikle Haziran 2016 seçimlerinde reformcu adayların 

kazandığı başarının ardından iyimserliğin arttığından söz 

edilebilir.  

Reform umutlarını arttıran bir diğer veri ise ülkenin 

genç bir nüfusa sahip olması ve genç işsiz sayısının beş 

milyon civarında hesaplanmasıdır.
301

 Bu geçmişin Batı 

karşıtı ortamında yetişmemiş ve ekonomik bakımdan sıkıntı 

içinde olan grubun reformcuların yapacağı değişiklikleri 

destekleyeceği öngörülmektedir. Batı bu reform 
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hareketlerine geçmişte destek vermekten kaçınmasına 

rağmen bugünkü ortamın daha rahat olduğu açıktır. 

Doğrudan gelecek bir Batı desteğinin toplumsal olarak 

tepkiyle karşılanma olasılığı yüksek olmakla birlikte, sivil 

toplum kuruluşları üzerinden gerçekleştirilecek ve İran‟daki 

insan hakları ihlallerine odaklanarak gündelik yaşamdaki 

özgürlüklerin arttırılmasını destekleyecek girişimlerin 

içeriden de destek bulması olası görünmektedir.   

Bu siyasi ortamda İran‟ın uluslararası sisteme açılımı 

önem kazanmaktadır. Batı başta olmak üzere diğer ülkelerle 

etkileşimi daha serbestleşmiş bir İran‟da sivil toplumun 

etkisinin daha belirgin olacağı açıktır. Bu nedenle İran‟ın 

nükleer programına getirilen kısıtlamaları sadece bu alanda 

ele almak yanıltıcı olacaktır.   

İran‟ın nükleer programının başlangıcı olarak Şah 

döneminde Almanya‟nın inşa ettiği Buşeyir nükleer 

santralini gösterebiliriz.
302

 Devrimin ardından yeni rejim bu 

projeyi canlandırmak istemişse de Batı‟dan destek 

bulamayarak Sovyetler Birliği‟ne dönmek zorunda kalmıştır. 

1965 yılında çelik alanında gerçekleştirilene benzer bir 

işbirliği bu kez nükleer alanda başlamıştır. Batı‟nın yaptırım 

tehditlerine rağmen bu işbirliği İran‟ın nükleer programının 

bugün bulunduğu noktaya ulaşmasında anahtar öneme 

sahiptir. 

2015‟te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‟nin beş 

daimi üyesi, Almanya, Avrupa Birliği ve İran‟ın üzerinde 

anlaştığı düzenleme bir taraftan İran‟ın nükleer silahlara 

sahip olmasına yönelik endişeleri ortadan kaldırırken, diğer 

taraftan da ülkenin uluslararası yaptırımlar nedeniyle 

içerisinde bulunduğu izolasyonu sonlandırmayı 

hedeflemektedir. Bu amaçla İran‟ın nükleer programı 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı‟nın denetimi altına 

sokularak önümüzdeki on beş yıl boyunca uyulması gereken 

sınırlamalar ayrıntılı bir şekilde ifade edilmektedir.  

Varılan anlaşmaya göre uranyum zenginleştirmekte 

kullanılan Frodo bilimsel araştırma merkezine 

dönüştürülürken, Natanz‟ın kapasitesi yarıya 

indirilmektedir.
303

 Uranyumun sadece barışçı amaçlarla 
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kullanılabilecek düzeyde zenginleştirilmesi ve ülkede 

bulundurulacak uranyum miktarına yönelik sınırlamalar da 

anlaşmada ayrıntılı bir şekilde ifade edilmektedir. 

Yapılan anlaşmanın sonucu olarak ise BM ve AB 

tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar sonlandırılırken 

ABD de İran‟a nükleer programı nedeniyle uyguladığı 

yaptırımları sonlandırmayı taahhüt etmiştir. İran‟ın 

anlaşmanın şartlarına uymaması durumunda BM 

yaptırımlarının otomatik olarak yeniden başlayacak 

olmasının yanında silah ambargosunun da beş yıl sonra 

kaldırılması kabul edilmiştir.
304

  ABD; insan hakları ihlalleri, 

İran‟ın füze programı ve terörizme destek nedenleriyle 

uyguladığı yaptırımları sürdürme kararı almıştır. Buna 

rağmen bu noktadan itibaren uygulanacak yaptırımların 

bütün ülkeyi değil belirli birey ve kurumları hedef alacak 

türden olacağına yönelik işaretler mevcuttur. Bütün 

yaptırımların sonlandırılması anlamına gelmemekle birlikte 

ülke dışında dondurulmuş bulunan 100 milyar dolar 

civarında mal varlığının serbest bırakılmasının İran 

ekonomisine önemli bir etki yapması beklenmektedir.    

Nükleer anlaşmanın önemi, başarıyla uygulanması 

durumunda İran-Batı ilişkilerinde kayda değer bir 

iyileşmenin önünü açabilecek nitelikte olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu anlaşmadan etkilenenlerin sadece 

imzacı taraflar olmadığı ve konunun bölgesel bir boyutunun 

da olduğu düşünüldüğünde ne derece başarılı olacağı 

belirsizdir.     

 

 

VI. İran-Batı İlişkilerinin Geleceği 

 

İran devlet başkanı Ruhani‟nin sadece reformcu bir 

politikacı olarak tanımlanması gerçekçi olmaz. Ilımlı ve 

pragmatik bir politikacı olan Ruhani 2003-2005 yılları 

arasında Hatemi‟nin devlet başkanlığı döneminde AB ile 

yürütülen nükleer program pazarlıklarının da baş 

müzakerecisi olduğundan 2015 yılında yapılan anlaşmanın 
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başarısız olması durumunda iktidarın ne kadar zarar 

görebileceğinin bilincindedir.
305

 

2005 görüşmelerinin başarısızlığının en önemli nedeni 

İran‟a uygulanan yaptırımlarda belirleyici rol oynayan 

ABD‟nin anlaşmanın bir parçası olmayı kabul 

etmemesidir.
306

 Bu deneyimin Hamaney‟in ABD ile 

doğrudan görüşmelere 1990‟lardaki itirazının ortadan 

kalkmasında önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Bugün de 

İran‟ın Batı ile ilişkilerini ele alırken ABD ve Avrupa 

ülkelerini birbirinden ayrı tutmak gerekir.  

İran ile imzalanan nükleer programa ilişkin 

anlaşmanın hem bölgesel dengeleri, hem de İran‟ın Batı ile 

ilişkilerini köklü biçimde etkileyebileceğine yönelik inanç 

yaygın olmakla birlikte beklentilerin farklılık gösterdiği 

açıktır. Bir görüşe göre bu anlaşmanın başarıyla 

uygulanması halinde İran‟da rejimin daha ılımlı bir noktaya 

çekilmesi mümkün olacaktır. Bu yaklaşımı savunanlar 

İran‟ın daha ılımlı bir konuma çekilmesi için anahtar olarak 

insan hakları konusuna yapılacak vurguyu öne sürmektedir. 

Bu alanda atılacak adımların İran‟da ılımlı kanadın elini 

güçlendireceği umulmaktadır.
307

  

Bu senaryoya göre en önemli rol Avrupa Birliği‟ne 

düşmektedir. ABD kadar tepkiyle karşılanmaması nedeniyle 

AB‟nin İran‟da sivil toplumun desteklenmesi ve insan 

hakları ihlallerinin önlenmesi konularında etkili olabileceği 

düşünülmektedir. AB‟nin bugüne kadar sadece 93 İranlı 

yetkiliyi insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine 

almasını yetersiz bulanlar bu listenin genişletilmesi halinde 

yaptırımların devlet seviyesinden birey seviyesine inmesiyle 

toplumda Batı karşıtlığının yayılmasının engellenebileceğini 

düşünmektedir. Aynı zamanda bu yaptırımların İran‟daki 

insan hakları savunucusu grup ve bireylere verilecek 
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destekle paralel olarak yürütülmesi Farzan ve Weinthal‟ın 

önerileri arasında yer almaktadır.
308

 

Daha kötümser olan ikinci yaklaşıma göre anlaşmadan 

orta ve uzun vadede yarar sağlayacak taraf İran olacaktır. Bu 

görüş anlaşmanın İran‟ın liberalleşmesini 

sağlayamayacağını, tam tersine yaptırımları ortadan 

kaldırarak ekonomik şartları iyileştireceğini ve rejimin elini 

güçlendireceğini öne sürmektedir. Yapılan anlaşmanın 

İran‟ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemeye yönelik 

değil, sadece süreci yavaşlatmayı hedefliyor olması en 

önemli delil olarak görülmektedir. Böylece orta ve uzun 

vadede İran‟ın doğrudan Batı‟ya karşı olmasa bile bölgedeki 

müttefiklerine tehdit oluşturmasının engellenemeyeceği 

açıktır. 

Neredeyse kırk yılı bulan anlaşmazlıklara 

baktığımızda nükleer program konusu sadece çatışma 

konularından birisidir. Bu sorunun orta vadede çözüme 

ulaştırılması, ki anlaşmanın konuyu ne derece çözümlediği 

de tartışmalıdır, diğer sorunların da ortadan kalktığı 

anlamına gelmez. Bu nedenle geleceğin nasıl şekilleneceğini 

belirleyecek olan, bu göreli yumuşama döneminde diğer 

sorunların nasıl ele alınacağıdır. 

Önümüzdeki süreçte İran‟ın Batılı devletlerle ve 

bölgedeki komşularıyla yaşayabileceği olası sorunlar uzun 

bir liste oluşturur. İran ve özellikle ABD arasındaki en 

önemli güvensizlik kaynaklarından biri iki ülkenin dış 

politika tercihleridir ve bu tercihlerin gelecekte ne yönde 

olacağı bulunduğumuz noktada belirsizdir. 2016 

seçimlerinde İran‟da reformcuların başarılı olmasına ek 

olarak İran Devlet Başkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı 

Zarif‟in nükleer anlaşmanın bazı bölgesel konularda 

işbirliğinin önünü açabileceğine yönelik sözleri bunun bir 

işaretidir.
309

 Ancak iç siyasi gelişmelerin buna ne derece 

imkan tanıyacağını öngörmek için henüz erken olduğunu 

söyleyebiliriz. ABD Başkanlık seçimleri için aynı şeyi 

söylemek zordur. Çünkü Demokratların kazanması 

durumunda İran‟a yaklaşım en iyi ihtimalle aynı kalacakken 
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Cumhuriyetçi bir Başkan yönetiminde yapılan sınırlı 

kazanımların bile geriye gitme olasılığı yüksek 

görünmektedir. Burada olası işbirliği alanları olarak 

Afganistan ve IŞİD‟e karşı verilen mücadele ön plana 

çıkarken Suriye‟de Esad rejiminin geleceği, Irak‟ta Maliki 

sonrası yaşanacaklar ve Hizbullah‟ın durumu gibi konularda 

iki tarafın ortak bir noktada buluşma olasılığı en azından şu 

anda oldukça düşük görünmektedir.   

Seçim sonuçlarının en iyimser tahminleri 

desteklemesi durumunda bile dış politikalarda güven arttırıcı 

bir değişimin gerçekleşeceğini söylemek zordur. Kırk yıla 

yaklaşan bir çatışma ortamının yarattığı dinamikler bu 

yapının sürmesi yönünde iki taraf üzerinde de baskı 

yapacağından mevcut yapıların dışına çıkmak beklenenden 

daha zor olabilir. Bu süreçte ortaya çıkan ulusal çıkar 

tanımlarının köklü bir biçimde değiştirilmesi bir taraftan 

zorunlu olacak, diğer taraftan da iç politika alanında dirençle 

karşılanacaktır. 

İki tarafın devam etmekte olan bölgesel çatışmalarda 

birbirine karşı konumda olması da ilişkilerin daha ileriye 

götürülmesi konusunda bir engel teşkil eder. Irak, Suriye, 

Yemen gibi çatışma alanlarında yapılacak pozisyon 

değişiklikleri aktörlerin diğer müttefikleriyle ilişkilerini de 

etkileyeceğinden bölgesel dengeler üzerinde etki yapmaları 

kaçınılmazdır. Bu bakımdan İran devlet başkanı Ruhani‟nin 

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle 

ilişkileri iyileştirme dileği ABD‟nin elini kolaylaştırabilir, 

ancak bunu gerçekleştirmenin ne derece mümkün olduğu 

tartışmalıdır.
310

 İki ülkenin de dış politikalarında dini 

unsurların oynadığı rol düşünüldüğünde daha pragmatik bir 

duruşa ne kadar geçebilecekleri ve bunu kendi kamuoylarına 

kabul ettirip ettiremeyecekleri belirsizdir. Zaten nükleer 

anlaşmanın sonuna hazırlık olarak İran tehdidi karşısında 

Körfez ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini iyileştirmeye 

başlamaları da buna bir işaret olarak görülebilir. Özellikle 

Suudi Arabistan İran‟ın nükleer anlaşma kapsamında verdiği 

sözlerin güvenilirliğini sorgulama konusunda İsrail‟e benzer 

görüşler savunmaktadır. Böyle bir gelişme mevcut ittifak 

hatlarında daha az değişiklik gerektireceğinden daha olası 

görünmektedir. 
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Anlaşmanın sürdürülmesi bir başka zorluk alanıdır. 

İmzalayan taraflar üzerinde ortaya çıkan baskı anlaşmanın 

sürdürülmesi yönünde olduğundan anlaşmayı bozmaktansa 

esnetme eğilimini gözlemleme olasılığımız daha fazladır. 

Örneğin anlaşmanın imzalanmasının ardından Ali 

Hamaney‟in ABD‟nin yeni yaptırımlar uygulamaya koyması 

halinde anlaşmanın geçersiz olacağı yönündeki demecinin 

ardından ABD‟nin İran‟ın füze denemeleri nedeniyle yeni 

yaptırımlar benimsemesi anlaşmayı bozmaya yetmemiştir.
311

 

Bunun iki nedeninden söz edilebilir. Birincisi imzalanan 

anlaşmaya İran toplumunun verdiği destekten kaynaklanan 

baskıdır. Özellikle ekonomide beklenen iyileşme bu desteğin 

temelinde yatmaktadır. İkinci olarak, yeni yaptırımların 

niteliği önemlidir. Daha önce ülke genelini etkileyen 

yaptırımlar bu kez bazı kurumlar ve bireyleri hedef almakla 

yetinmiştir. Benzer bir durumun İran için de var olduğunu 

söylemek yanlış olmaz. Nükleer program anlaşmasını dış 

politika alanında büyük bir başarı olarak ilan eden, ABD 

başta olmak üzere, Batılı ülkelerin ufak ihlaller nedeniyle 

geri adım atmakta zorlanacaklarından, İran‟ın anlaşma 

koşullarını sınırlı derecede kendi lehine esnetmesine göz 

yummak zorunda kalacaklarını öngörebiliriz. Bu tür 

gelişmelerin güvenlik endişesi duyan bölge ülkeleri 

üzerindeki etkilerinin ve Batılı müttefiklerine yapacakları 

baskının uzun vadede belirleyici olacağını öngörmek yanlış 

olmaz. 

İran‟ın AB ile ilişkilerine gelince, bunların ağırlıklı 

olarak ekonomik boyutu ön plana çıkar. Özellikle İran‟ın 

ülke dışındaki kaynaklarının serbest kalması İran pazarının 

kısa vadede genişleyeceği umudunu doğurmuştur. Ancak 

ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar 

düşünüldüğünde İran pazarının uzun vadede bu ilgiye 

karşılık verecek kadar büyük olup olmadığı tartışmalıdır. 

İran sadece ekonomik kaynaklarını kullanarak AB ülkeleri 

ile ortak bir noktada buluşmayı denemek yerine ortak bir 

tabanda buluşmak zorunda kalacaktır ve daha önce 

belirtildiği gibi insan haklarına saygı kriteri bu ortak tabanın 
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bir parçası olacaktır. Bu bakımdan ilişkilerin uzun vadede 

nasıl şekilleneceğini belirleyecek faktör iki tarafın ortak bir 

paydada bir araya gelme konusundaki istekliliği olacaktır.  

 

  

Sonuç 

 

1979 Devriminin ardından İran‟ın Batı‟ya yönelik 

politikalarında dönemsel değişimler gözlemlemek mümkün 

olsa bile değişmeyen konu İran‟ın Batılı devletlerle resmi 

siyasi ve askeri ittifaklardan kaçınmasıdır. İslam Devriminin 

hemen ardından İran popülist, anti-emperyalist ve üçüncü 

dünyaya odaklı bir dış politika benimsemiştir.
312

 Ülkenin 

Batılı devletlerle geçmiş deneyimleri konumunu 

sağlamlaştırmaya çalışan bir rejimin bu ülkelerden tehdit 

algılamasını haklı çıkarır niteliktedir. Diğer taraftan 

içerisinde bulunduğu izolasyonu sonlandırma çabaları İran‟ı 

üçüncü dünya ülkeleri ile ilişkilerini ön plana çıkartmaya 

itmiştir. 

1988 yılında İran-Irak Savaşının sonlanması ve 

ardından gelen Körfez Savaşı İran dış politikasında bir 

değişime neden olmuştur. Bu dönemde ABD dışında kalan 

Batılı ülkelerle daha pragmatik ilişkilerin kurulduğu 

görülebilir. Bu değişimin temel nedeni rejimin artık 

kendisini güvende hissetmesinin yanında, savaş sonrası 

başlatılan yeniden yapılanma programı için duyulan yabancı 

sermaye ihtiyacıdır. Bu sürecin bir diğer parçası da Rusya, 

Orta Asya ve Kafkaslardaki ülkelerle özellikle ekonomik 

alanda yapılan anlaşmalardır.
313

 Bu anlaşmalar İran‟ı Avrupa 

ülkelerinin gözünde daha önemli bir ticaret ortağı haline 

getirmiştir. 

Tarock‟a göre bir tarafta İran-ABD ilişkileri çatışma 

odaklı devam ederken Avrupa ülkeleri ile yaşanan 

yakınlaşmayı sadece sermaye ihtiyacına bağlayamayız.
314

 Bu 

tercihin üç temel nedeni vardır. Birincisi, Şah döneminde, 

rejime destek vermekle birlikte, Avrupa ülkeleri İran‟a siyasi 

ve askeri konularda müdahale etmekten kaçınmışlardır. Bu 
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nedenle rejimin uyguladığı baskı politikalarında ABD‟nin 

olduğu kadar sorumluluk sahibi olmadıkları izlenimi 

yaygındır. İkinci neden Ayetullah Humeyni‟nin Irak‟tan 

ayrılmak zorunda kalmasının ardından Avrupa‟nın kendisine 

geçici bir yuva sunmuş olmasıdır. Fransa‟daki bu geçici 

yuva devrimin merkezi olmuştur. Üçüncü neden ise daha 

pragmatiktir. İran aynı zamanda hem ABD, hem de Avrupa 

ile çatışabilecek güçte olmadığından Devrimin ilk yıllarında 

belirlenen iki düşmandan daha kabul edilebilir olan Avrupa 

ile ilişkilerin iyileştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Bu bakımdan İran İslam Devriminin, en azından 

Brinton‟un tanımladığı şekliyle, hala devam etmekte 

olduğunu söylemek mümkündür. Zaten Hatemi‟nin ardından 

gelen Ahmedinejad dönemi de bunu destekler niteliktedir. 

Hatemi‟nin sınırlı etkisi bize İran siyasetinde radikal kanadın 

halen etkin olduğunu göstermekle birlikte ılımlı adayların 

seçilebiliyor olması bile önemli bir gelişmedir. 

Bu bakımdan önerilen politikalar iki kolludur. Bir 

taraftan İran‟ın bölgesel yapılara daha sıkı bağlanması, 

böylece bölgesel anlaşmazlıklarda daha yakın politikalar 

belirlenmesiyle çatışma olasılığının azaltılmasından 

bahsedilmektedir.
315

 Zaten bütün bölgesel çatışmaların bu 

ülkeler arasında olduğu düşünüldüğünde aynı örgütlenmeler 

içerisinde yer alınabilecek ortak bir asgari paydada nasıl 

buluşulacağı tartışmalıdır. 

Diğer taraftan ise İran ile Batı arasında gelecekte 

yaşanabilecek çatışmaların önlenmesi İran‟ın uluslararası 

ekonomik sistemin bir parçası haline gelmesine 

bağlanmaktadır. Batı açısından bakıldığında İran‟ın küresel 

ekonomik sisteme entegrasyonu bir bağımlılık 

yaratacağından tamamen bağımsız politikalar üretme imkanı 

kısıtlanmış olacaktır. İran açısından baktığımızda ise Batılı 

ülkelerin İran pazarına girmeleri ve buradaki varlıklarını 

sürdürme istekleri gelecekte yaptırımlar  uygulamalarını 

zorlaştırabilecektir. Bu yaklaşımın her iki taraf açısından da 

gerçekçi olduğunu söylemek zordur çünkü İran‟ın küresel 

ekonomik sisteme bağımlılığının istenen sonuçları 

doğuracağının bir garantisi yoktur. Yaptırımların en yüksek 

olduğu dönemlerde bile bazı ülkelerin ekonomik ilişkilerini 
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dolaylı yollardan da olsa sürdürmeleri bunun bir 

göstergesidir. İran açısından baktığımızda ise ülkenin pazar 

genişliği ve ekonomik imkanlarının kendisini küresel 

anlamda vazgeçilmez kılacak seviyede olduğunu söylemek 

zordur. Serbest bırakılan kaynakların büyüklüğü 

yanıltmamalıdır. İran, Körfez ülkeleri gibi sadece Batılı 

devletleri memnun etmek için ticaret yapacak imkana sahip 

değildir çünkü nüfus olarak daha kalabalık olması o 

kaynaklara içeride duyulan ihtiyacın yüksek olmasına neden 

olmaktadır. İran pazarına çok uluslu şirketlerin girmesi yıllar 

içinde bir taraftan yeni yaptırımlar benimsenmesini 

zorlaştırırken, diğer taraftan uzun vadede yaratacakları 

bağımlılık rejimi daha ılımlı bir noktaya çekebilir. 

Bu bakımdan ele alındığında İran-Batı ilişkilerinin tek 

boyutlu olarak ele alınması yanlış olur. 1979 sonrasında 

olduğu gibi bugün de İran‟ın ABD ile ilişkilerini Avrupa 

ülkeleriyle ilişkilerinden ayırmak gerekir. Bölgesel ve 

küresel dengeleri dikkate aldığımızda yakın gelecekte İran-

ABD ilişkilerinde kayda değer bir iyileşme beklemek 

gerçekçi olmaz. Mevcut anlaşmazlıkların çok boyutlu olması 

nedeniyle nükleer anlaşmanın başarıyla yürütülmesi halinde 

bile en iyimser beklenti ilişkilerde yeni sorunların ortaya 

çıkmaması olacaktır. Avrupa ile ilişkilerde ise belirleyici 

faktörler olarak ekonomik ilişkiler ve insan haklarının ön 

plana çıkması olasıdır. İlişkilerin seyrini belirleyecek olan 

İran rejiminin liberalleşme telkinlerine yaklaşımı olacak gibi 

görünmektedir. İran‟ın bölgesel aktörler için oluşturabileceği 

tehdit dikkate alındığında ise Ortadoğu ülkeleri arasındaki 

ilişkilerin ittifak bağlarının bir sonucu olarak Batılı 

devletlerin gelecekteki konumunu etkilemesi olasıdır. Her ne 

kadar nükleer anlaşma önemli bir adım olsa da ilişkilerin 

geleceğini tek başına belirleyecek kadar önemli bir gelişme 

olup olmadığını ancak zaman gösterecektir. 
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Orta Doğu’daki Başat Askeri Güçler 

Üzerine Bir Değerlendirme 

 
      Ergüder Toptaş 

 

 

1. Jeopolitik Analizin Farklı Argümanları  

 

Herhangi bir devletin veya bölgenin jeopolitik 

konumunu anlamak için öncelikle küresel güç(ler) ile büyük 

ve etkin oyuncuların stratejik satranç tahtasındaki yerlerini, 

değerlerini ve güç ilişkilerini realist bir bakış açısıyla 

incelemek gerekir. Jeopolitik akıl yürütmenin temeli bu 

yaklaşımla şekillenir. “ Bugün sayısız kullanıma sahip olan 

jeopolitik terimi, aslen topraklar ve o topraklarda yaşayan 

insanlar üzerinde etkide bulunabilme ve iktidar kurabilme 

rekabetiyle ilgili her şeyi tarif eder. ” ( Lacoste, 2008 : 8 ) 

Bu mücadelede her ulus, kendi yöneticileri tarafından 

yönetilmeyi bekler. Realizmin üç kilit varsayımından birisi, 

devletlerin yegâne önemli aktör olduğudur.  Dünyada 

kuşkusuz pek çok devlet vardır, ama bunların rasyonel 

aktörler “ miş gibi ” ele alınabileceği varsayımını 

doğrulamak daha güçtür. Teoride devletler varlığını 

sürdürecektir, ama dünya politikasının bağlamı 

değişmektedir. Teknolojideki olağanüstü devrimci 

değişiklikler, küreselleşmenin getirdiği ekonomik 

entegrasyon ve siyasi parçalanma; ulus devletlerin 

çoğunluğunda zaten zayıf olarak bulunan rasyonel aktör 

olma niteliklerini iyice zayıflatarak, küresel ve büyük 

güçlere bağımlılığı arttırmıştır, bundan sonra da arttırmaya 

devam edecektir. Bugün dünyada ve Orta Doğu‟da tek 

global güç ABD‟dir. Çin, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa 

ve Hindistan bu bölgedeki büyük ve etkin güçlerdir. 

Türkiye, İran, Pakistan,  Mısır ve İsrail ise bölgede güç 

uygulama potansiyeline sahip orta büyüklükte oyunculardır.  

Orta Doğu kavramı Avrupa merkeziyetçi bir 

yaklaşıma dayanır ve İngilizlerin XIX‟ncu yüzyılda 

kullanmaya başlamalarıyla jeopolitik literatüre girmiştir.  Bu 

tanımlamada İngiltere ve Avrupa ülkeleri merkez kabul 

edilmiş; Uzak ve Yakın Doğu ile Orta Doğu gibi kavramlar 

buna göre tayin edilmiştir. Bu kavramlarla çizilen sınırlar 
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her zaman tartışmalı olmuştur. Çünkü başta Orta Doğu 

olmak üzere içeriği belirlemede kültürel ideolojik önyargılar 

kadar siyasi hesap ve emeller de etkili olmuştur. ( Özdağ, 

2001 : 374 ) Bugünkü değerlendirmelerde de benzer 

hususlar bakış açılarına yansımaktadır. Orta Doğu ile 

belirlenen siyasi coğrafyada; Türkiye, Suriye, Mısır, İsrail, 

Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran vardır. Özellikle 

21‟nci yüzyılın başından beri, ABD yönetimlerince çeşitli 

şekillerde dile getirilen Büyük Orta Doğu kavramında, 

Kuzey Afrika‟da Fas‟tan başlayarak Pakistan ve 

Afganistan‟ı da kapsayan Müslüman dünyasının 

ekseriyetinin var olduğu coğrafya belirlenmiştir. Son 

yüzyıldır çok maliyetli, kanlı, çetin ve kaypak bir 

mücadeleye sahne olan Orta Doğu‟nun mevcut sorunları, bu 

yüzyılın başında küresel ve büyük güçlerin halen devam 

eden müdahaleleri nedeniyle, daha da çetrefilleşmiştir. 

Realizmin kilit varsayımlarından ikincisi olan devletlerin 

güvenlik sorunu, bu bölgedeki devletler için kısmi ve/veya 

genel bir savaşa dönüşebilecek çok boyutlu ve değişken olan 

yüksek gerilimlerle yüklüdür. Veya belki de Orta Doğu nihai 

entropinin tehdidi altında kalmaya devam edecektir.               

( Taylor, 2014 : 759 ) 

Jeopolitik teoriler ve onlarla ilgili literatür oluşturan 

kavramlar; nedense hep küresel ve büyük güçlerin düşünce 

ve tartışma gündeminde yer bulduktan sonra, yerkürenin 

politik fay hatlarını tetikleyerek çıkarları doğrultusunda ve 

de planlı zaman dilimlerinde depremlere sebebiyet 

vermişlerdir. „Büyük Orta Doğu‟ kavramının da 2004 

yılından itibaren, ABD siyasi çevrelerince dile getirilmesi ve 

bu „bölgedeki 22 ülkenin sınırlarının değişmesi‟ yönündeki 

ifadeler, ne bir öngörü ne bir varsayım ne de bir kâhinliktir. ( 

Akad, 2011 : 56 ) Olsa olsa ABD büyük stratejisi ve onu 

yönlendiren liderliğin paradigmaları ve zamanın ruhunu 

küresel çıkarları doğrultusunda yönlendirilmesidir. Nitekim 

de öyle olmuş, bölgede o günden beri devam eden büyük 

yıkım ve felaket etkilerini artırarak devam ettiği gibi, 

geleceğini de kin ve nefret tohumlarıyla ipotek altına 

almıştır. Mevcut ve potansiyel problemleri ile genişleyen 

Orta Doğu‟nun, “ Büyük ” sıfatı ile tanımlanması ve 

değerlendirilmesinin uygun bir yaklaşım tarzı olacağı 

düşünülmektedir. Realizmin varsayımlarından üçüncüsü 

olan devletlerin başat aracının asker  güç olduğu 
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hususundaki dramatik, zaman zaman da trajikomik olayların 

devam ettiği bir süreç hâlen işlemektedir. Ancak, asker  

gücü yalın ve tekdüze bir anlayışla değerlendirme devri çok 

geride kalmıştır. Mill  güç unsurları bağlamında bir bütün 

olarak görmek ve anlamak gerekir. Bu anlayıştan yoksun 

bakış açılarının nasıl yanılgılara sebebiyet verdikleri yakın 

tarihin incelenmesi gereken konularından birisidir.  

Bu makalede; yapılacak analizin mekânsal sınırları „ 

Büyük Orta Doğu ‟ ile sabit tutulurken, başat asker  güçler 

olarak Türkiye, İran, Pakistan, Mısır ve İsrail nazarıdikkata 

alınacaktır. Bunun dışında ki devletlerin asker  güçleri olsa 

da oyunda piyon olma rolleri bile pek sınırlıdır. Her iki 

Körfez Harekâtında Irak ordusunun anlamlı bir varlık 

gösteremeden dağılması incelenmeye değer bir konudur, 

çalışmanın ilerleyen safhalarında farklı yönleriyle ele 

alınacaktır. Suriye ordusunun, Mart 2011‟den beri devam 

eden iç savaştaki rolünü ve gücünü ise doğru 

değerlendirmek gerekir. Hâlen devam eden bu mücadelede, 

devlet dışı aktörler olarak Hizbullah, özellikle de PKK‟nın 

bir kolu olan YPG‟nın silahlı gücünün 50 bini geçmesi ve 

Batı‟dan aldığı dikkate değer çok yönlü destek denklemlere 

etki edebilecek niteliktedir. 

 Ancak unutulmaması gereken bir nokta vardır ki o 

da, harbin doğasını ve karakterini anlamadan güç geliştirmek 

ve onun üzerinde bıktırıcı tekrarlar içeren mesnetsiz 

yorumlar yaparak, başarı arama ve boşuna övünme çelişkisi 

özellikle Orta Doğu‟da oldukça yaygındır. 

 

2. Güç Geliştirmede Harbin Doğası ve Karakterini 

Anlamamak 

 Harbin doğası ile karakteri, bu konuyla yakinen 

ilgilenen entelektüellerin bile sıklıkla karıştırdıkları bir 

konudur. Harbin karakterinden bahsedilirken doğasıyla ilgili, 

doğası söz konusu olduğunda ise karakter özelliklerinin dile 

getirilmesi galatımeşhurdur. Mücadelede karşılaşılması 

muhtemel bütün stratejik sorunların en önemlisi ve 

önceliklisi bu konuyu anlamaktır. Çünkü stratejik 

planlamanın temelinin atıldığı yer burasıdır. Bu konuyla 

ilgili harp tarihindeki nizami, gayrinizami veya onun farklı 

mücadele yöntemleri incelendiğinde, „ harbin doğası ve 

karakterini ‟ anlamanın ne kadar önemli, vazgeçilmez ve 

başarı/başarısızlık için odak noktası olduğu, apaçık bir 
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şekilde görülmektedir. Harplerin yöntemi, seviyesi ve biçimi 

ne olursa olsun „ doğasının sabit, karakterinin ise 

değişken ‟ olduğudur. ( Gray, 2007 ) Bu önermenin 

gayrinizami harbi ve onun farklı yöntemlerini de kapsadığını 

ve kendilerine özgü bir doğalarının olmadığını akıllıca 

görmek gerekir. Ancak değişken olan karakterini anlamak 

da, o kadar kolay değildir. İşin kolayına kaçarak, stratejik 

sorunların en çetrefillisine basit çözümler bulmaya 

çalışanların ise, genellikle yanıldıkları da bilinen bir 

husustur. ( Handel, 2004 : 124-34 ) 

  Bu bir kültür ve devletlerin teşkilatlanma 

sorunudur. Köklü kültür ve onun bir fonksiyonu olan 

kurumların temel amacı, mücadelenin ihtiyaç duyduğu bahse 

konu eksikliği gidermek ve yeterli ön alıcı tedbirleri 

zamanında almak olmalıdır. Bu stratejik adımı atamayan 

hükûmet ve/veya ilgili teşkilatlar/karargâhlar, ya bir önceki 

harbin karakterine göre ya da bir sonraki harbin karakterini 

doğru okuyamamaktan kaynaklı yetersiz güç geliştirmişler 

ve de sevk etmişlerdir. Güçten murat edilen sadece asker  

olan değil, mill  güç unsurlarının tamamı ve sinerji 

oluşturacak olan orkestrasyonudur. Bu açık önerme zafer 

veya hezimet kapılarının anahtarıdır. Teorinin temelleri 

buradan yükselir. Sağlam ve güçlü temellere dayanmayan ve 

harbin karakterindeki sürekli değişime ayak uyduramayan 

teşkilatlarla siyasi hedeflere ulaşmak mümkün değildir. 

Harbin karakteri ile uyumlu güç geliştirme basit bir olay gibi 

görülmemelidir. Bu meselede öncelikle sorunları kavrayış ve 

çözüm yollarının analizi vardır ki meşakkatli ve netameli bir 

sürecin maharetle idaresini gerektirir. Yakın ve uzak tarihte, 

bu anlamda atılan yanlış adımların sonradan alınan 

önlemlerle düzeltilemediği ve büyük kayıplarla neticelendiği 

hususundaki örnekler ne yazık ki oldukça çoktur. 

 Orta Doğu‟da her seviyedeki asker  güçlerin en 

temel stratejik sorunun bu husus olduğu birçok mücadelede 

görülmüştür, bundan sonra, hiç de şaşırtıcı olmayacak 

şekilde dramatik tekrarların devam etmesi kaçınılmazdır. 

Nedenleri arasında yüksek derecede önem atfettiğimiz, 

kültür ve devletlerin teşkilatlanma problemi daha da 

kötüleşmektedir. Bundan tamamen vareste kalan tek asker  

güç İsrail, kısmen zorlukları bünyesinde barındıran ise 

Türkiye‟dir. 1947-48, 1956, 1967, 1973 ve 1982‟deki bir 

dizi savaşlarda, İsrail gibi küçük bir devletin, Sovyetler 
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Birliği, Çin ve Fransa‟dan aldıkları gelişmiş silahlarla 

donatılan Arap devletlerinin oluşturdukları koalisyona karşı 

her seferinde zafer kazanmasında bu anlamda 

teşkilatlanmasının ve güç geliştirmesinin vazgeçilmez yeri 

vardır. ( Hanson, 2003 : 377 ) 1991 yılında gerçekleşen 

Birinci Körfez Harbi‟nde ise tam zıddı bir örneği görmek 

mümkündür. ABD tarihin o güne kadar kaydetmediği bir ilki 

gerçekleştirerek, kural dışı bir yöntemle hazırlık ateşi olarak 

niteleyebileceğimiz kırk üç günlük bir ateşle taarruzdan 

sonra harekâta başlayarak, dört gün gibi kısa bir sürede 

Batılı güçlerce dünyanın beşinci büyük ordusu(!) haline 

getirilen Irak kuvvetlerini âdeta buharlaştırmıştır. Binlerce 

tank, top ve zırhlı araçtan oluşan yaklaşık 1,2 milyonluk 

ordunun yüz kızarıcı ve akıl almaz yenilgisinde tabii ki 

birçok etken vardır. Ancak, ısrarla dile getirmeye 

çalıştığımız bahse konu iki etken tüm olumsuzlukların 

mayasını teşkil etmektedir. ( Toptaş, 2009 : 427 )  

 Türk milleti ve onun ordusunun bu konu da farklı bir 

yeri vardır. Orta Doğu‟da ve daha büyük ölçekte dünyada 

dikkate değer vasıflara sahiptir. Her şeyden önce, orduları 

var eden ve şekillendiren ulusal kültürdür. Elbette ki Türk 

kültürü; özellikleri, değerleri ve öğeleri ile ordu içinde güçlü 

bir şekilde yaşamaktadır. Cumhuriyet ordusunun İstiklal 

Harbi içinde karılan harcında bu sağlam kültür vardır. Türk 

devlet geleneğinde en etkili güç ordudur ve de devletin 

esasını teşkil eder. ( İlhan, 1999 : 94,203 ) Tarihin bilinen 

her döneminde ve çok geniş bir coğrafyada kurduğu yüzün 

üzerindeki büyüklü küçüklü devletle kesintisiz bir şekilde 

var olan ve bağımsız yaşama yeteneği genlerine özel olarak 

nüfuz etmiş Türk milletinin, damarlarında dolaşan iksirin 

özünde, bu güç vardır: Sağlam bir asker  yapıya sahip 

olmak. Türklerin vatan olarak tutundukları her yerde, varlık 

mücadelesinin sayısız tekrarına ve bunların başarıyla 

neticelendirilmesine şahit olunması bir tesadüf değildir. 

Devlet ve orduyu sevk ve idare etme sorumluluğunda 

bulunanlar, harbin doğası ve karakterini genellikle isabetle 

değerlendirerek,  yeterli ve etkili güç geliştirmişlerdir.  

 Bu anlamda, Türk düşünce ve davranış dünyasında 

zaman zaman büyük kayıpların olduğu da bir gerçektir. 

Özellikle, on yedinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

giderek gerilemeye başlayan ve yirminci yüzyılın başlarında 

da yıkılan, Osmanlı İmparatorluğunun çöküş nedenlerini 
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objektif bir bakış açısı ile görmek gerekir. Nedenler çok 

çeşitlidir. Bu çalışmada bunlar incelenmeyecektir, sadece 

konumuzla ilgili olması nedeniyle Türk asker  kültür ve 

gücü üzerindeki kayıp/kazanç durumuna kısaca dikkat 

çekilecektir. 1571‟de İnebahtı‟da, kaybedilen sadece bir 

deniz savaşı değil, aynı zamanda asker  alanın her boyutuna 

dayanan üstünlüğün dramatik bir şekilde el değiştirmesidir. 

Bu süreyi, 1683 Viyana kuşatmasına kadar uzatanlar olsa da, 

İnebahtı‟da Türk asker  kültürünün yenilikler başta olmak 

üzere birçok sahada geri kalmasının miladı olarak da 

değerlendirmek mümkündür. ( Hanson, 2003 : 179-238 ) 

Tabii ki bu dönemde meydana gelen gelişmeleri özellikle 

Avrupa bağlamında kıymetlendirmek gerekir: Batı‟da 

bilimselliği ve akılcılığı esas kabul eden politikalarla 

eğitimde yaratılan sinerjinin meyveleri teknolojik sahada 

alınırken, Osmanlı‟nın gittikçe azgınlaşan taassubun 

pençesindeki tutsaklığı ibretlik bir çöküş hikâyesidir. 

Matbaanın, yaklaşık 300 yıl geç gelmesinin yarattığı eğitim 

ve bilim açığının her sahadaki olumsuz etkileri bugün bile 

yok edilebilmiş değildir. Avrupa, Westphalia düzeniyle 

modern devlet teşekkülü kapsamında, kurumlarını 

güçlendirme girişimlerini rekabetçi bir anlayışla yürütürken, 

Osmanlı‟nın dış yardımlardan medet umarak kendi 

kurumlarının işlevselliğini yok etmesi oldukça 

düşündürücüdür. Jeremy Black‟in bu durumu, „tutuculuğun 

kazandığı bir zafer‟ olarak yorumlaması, isabetli bir 

yaklaşımdır. ( Black, 1998 : 182 )  

 

3. Askerî İttifaklar ve Yardımlar Yoluyla Gerçekleşen 

Modern İstila 

 Tüm dünyada çeşitli amaçlarla yoksul ülkelere 

yapılan dış yardımların neredeyse tamamı fiyaskoyla 

sonuçlanmıştır. Yardım alan ülkenin dertlerine merhem 

olacağına başka ıstıraplara yol açmıştır. Bahse konu 

yardımların çeşitli nedenlerle heba olmasının kökeninde o 

ülkelerin siyasal yapıları ile kurumları yatar. ( Acemoğlu-

Robinson, 2014 : 427-31 ) Bu alanda yapılması gereken 

kapsayıcı ıslahatları gerçekleştirmeden alınan dış 

yardımların hiçbir olumlu sonucu olmadığı gibi mevcut 

kurumların yapısını ve niteliğini de iyice bozmuştur. Asker  

yardımlar ise, bu bağlamda daha da netameli ve öldürücü 

etkileri olan çetrefilli bir konudur.  
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Orta Doğu‟daki her devletin, küresel ve büyük 

güçlerle ittifak ve/veya asker  yardımlar vasıtasıyla 

gerçekleşen ilişkisinde, kronikleşen sorunlarından birisi 

belki de en önemlisi, asker  gücü sözde modernize etme 

aldatmacasıdır. Harp silah ve araçlarını büyük devletlerin 

yönlendirmesiyle dış kaynaklardan veya onların bir veya iki 

çıt altı bağımlı teknolojilerle üreterek güç geliştirmeye 

yeltenenler öncelikle siyasi, sonra da ekonomik ve asker  

bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir. Çünkü her türlü vesayeti 

sürdürmenin en etkili ilk adımının genellikle askeri güç 

üzerindeki denetimle atıldığını bu konudaki tarih 

okumalarından çıkarmak mümkündür. Ancak, bu yönlü bir 

bakış açısıyla, bir ülkenin asker  gücü üzerinde yapılacak 

değerlendirmelerde, ideolojik bir görüş veya önyargının da 

stratejik düşüncede yerinin olmadığını anlamak gerekir. 

Bu anlamda, Türkiye‟nin 1835‟ de II. Mahmut 

dönemi ile başlayan ve günümüze kadar devam eden 

yaklaşık 180 yıllık sürecin, objektif bir şekilde incelenmesi 

gerekir. Çok boyutlu ve kapsamlı bu sürecin; politik, asker , 

kültürel, ekonomik ve entelektüel yetersizlikten 

kaynaklandığı hususunu objektivitesini yitirmemiş tarih 

okumalarından çıkarmak mümkündür. Söz konusu, 

yetersizliklerin giderilmesine yönelik tedbirler almak o 

kadar da kolay değildir. Prusya Genelkurmayından Yzb. 

Moltke ile birlikte dört subayın gönderilmesi ile başlayan 

asker  yardım, kırk iki kişilik asker  heyetle devam etmiş, 

müteakiben Birinci Dünya Harbi sonlarına doğru yaklaşık 

yirmi beş bin kişinin kullanılmasıyla son bulmuştur. 

Görüldüğü gibi, bu bir “kartopu süreçi”dir. İlk önce sınırlı 

olan bir heyet zamanla koca bir gövdeye dönüşür. Bu özellik 

asker  yardımların anatomisinde bulunan kaçınılmaz bir 

süreçtir. Özellikler, destekleyen ve desteklenen devlet(ler)in 

mill  güç unsurları dikkate alındığında farklılaşabilir. Ancak, 

bahse konu yardımda, askerler tarafından Alman endüstri ve 

banka sermayesinin yolunun açılmış olduğu görmezden 

gelinemez. Diğer taraftan bir asker  yardımın politik bir 

yönü, bağlantısı ve yükümlülükleri bulunduğu, hatta 

bunların ekonomik, teknolojik ve sosyal alanda da devam 

ettiğini unutmamak gerekir. Yoksa, asker  yardımı objektif 

iki taraflı bir ilişki olarak kabul etmek ve/veya yansıtmak, 

ancak tabiri caizse saflık olur. ( Wallach, 1985 : 10, 90, 231-

4 )   
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Devlet/Ulusların yükselişi ve düşüşü kapsamında 

analiz edilmesi gereken ayrı bir çalışmanın konusudur. İşin 

kolayına kaçılarak, asker  ittifaklar ve yardımlar vasıtasıyla, 

ekonomik imkânların elverdiği ölçüde de ithal silah ve 

mühimmat sağlayarak, denge kurma ve güvenlik arayışları 

asker  gücün zaaflarına bir derman olamadığı gibi, 

bağımlılığı da derinleştirmiştir. Türk asker  gücü, bu konuda 

özlenen uyuma(asker kaynağı-sistem-vazife anlayışı), denge 

ve bağımsızlığa Balkan Harbi sonrası Cumhuriyet değerleri 

ile kavuşabilmiştir. Bunu da hiç şüphesiz ki Yüce Atatürk‟e 

borçludur. ( İlhan, 1999 : 198 ) Ancak bu fırsat, gereği gibi 

kullanılarak stratejik bir kazanca dönüştürülememiş, 

özellikle II‟nci Dünya Savaşı sonucunda önce İngiltere, 

sonra da onun klon ikizi ABD ile yapılan antlaşmalarla, 

bağımlılık daha da derinleşerek boyunduruğa dönüşmüştür. 

Kıbrıs Barış Harekâtı‟na kadar devam eden bu süreç, 1975-

1978 yılları arasında uygulanan ABD silah ambargosu ile 

akamete uğrayarak, bir uyanışa ve dirilişe neden olmuştur. 

Bu süreç, bünyesinde taşıdığı birçok iç ve dış zorluklara 

rağmen, bugün de devam etmektedir. 

Dünyada birçok ulus devlet benzer yöntemlerle 

bağımlı hale getirilmiştir. Bu mücadele bugün de 

acımasızca, doymak bilmeyen bir iştahla, hiçbir ahlaki ve 

hukuki değer tanımadan devam etmektedir. Orta Doğu, dün 

olduğu gibi bugün de, bu alanda çeşitli amaçlarla kullanılan 

“ Petri Kabı ” gibidir. Ancak, İsrail bunun dışındadır. Orta 

Doğu‟daki Batı‟dır. Asker  gücün teşkilatlanması, eğitim ve 

öğretimi, lojistik desteği ve teçhizi Batı standartlarının 

üzerindedir. Muharip olma ve modern bir harbi yürütme 

yeteneği açısından kendisini kanıtlamış, her şeyden önce de, 

bunu ısrarlı ve sağlıklı bir şekilde sürdürme iradesine sahip 

bir ülkedir. İsrail, konvansiyonel kapasiteleri dikkate 

alındığında, kendisini tehdit edebilecek bir Arap ordusu 

bulunmadığına inanmaktadır. Yalnızca, İran‟ın sahip olduğu 

ve önümüzdeki on yıl içinde geliştirme potansiyelini 

koruyacağını, düşündüğü nükleer kapasitesini büyük bir 

tehdit olarak görmektedir. ( Shaked, 2016 : 8 ) Nükleer 

silahlar, bu çalışmada ayrı bir başlık altında incelenecek 

olup, İran‟ın bu konudaki gayretlerini yakinen takip etmek 

bir zorunluluktur. İran‟ın konvansiyonel gücü, öncelikle Rus 

ve Çin menşeli araç, silah ve gereçlerle teçhiz edilmiştir ve 

de bu bağlamda, istismar edilmeye müsait zaafları oldukça 
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çoktur. Balistik füze kapasitesini dikkate alarak ve bunu da 

popüler bir bakış açısı ile değerlendirmenin asker  

düşüncede yeri yoktur. İran‟ın asker  gücü, tabii ki Orta 

Doğu‟da önemli bir taştır ve objektif değerlerle ele alınması 

gereken ciddi bir konudur. Asker  alımlar ve yardımlar 

noktainazarından değerlendirildiğinde İran ordusunun 

modern bir harbi yürütme kapasitesi oldukça sınırlıdır. İran 

dışında kalan Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ordularının 

benzer zaafları maalesef istismar edilmeye daha da açıktır. 

Suudi ordusunu, bu anlamda, dünyanın en pahalı kâğıttan 

kaplanlarından birisi olarak gören yorum ve 

değerlendirmelere rastlamak oldukça mümkündür. ( 

Korybko, 2016 : 20 ) Orta Doğu‟da bunun dışında kalan 

Birleşik Arap Emirlikleri(BAE), Kuveyt, Lübnan, Umman, 

Ürdün ve Yemen gibi ülkelerin asker  yardımlar ve alımlar 

konusunda zaaflarının bulunduğunu ifade etmenin gereksiz 

bir totoloji olacağı çok açıktır.  

Orduların güç mukayesesini yaparken gözden 

kaçırılmaması gereken bir diğer konu, kurumsal stratejik 

kültürleridir ki esasen kudretin de özünü teşkil ederler. 

 

4. Savaşı Kabul Etme Biçimi Olarak, Kurumsal Stratejik 

Kültür 

 Thomas G. Mahnken, stratejik kültürü asker  güç 

düzeyinde milletlerin savaşı kabul etme biçimi olarak 

yorumlar. Türk-Çin-Rus-İngiliz-Alman ve Amerikan usulü 

savaş gibi. Gray, bu gerçeği “ Strateji kültürü vazgeçilmez 

bir şekilde muharebe meydanındadır; çünkü savaşçıların ve 

onların asker  kurumlarının içine işler. Askerler kültürlerini 

kendileriyle birlikte savaşa taşır. ” ifadesiyle dile 

getirmektedir. ( Gray, 2008 : 206 ) Atatürk‟ün 30 Ağustos 

1924‟te Başkomutanlık Meydan Savaşı‟nın ikinci yıldönümü 

münasebetiyle yapmış olduğu söylevde bu konuyla ilgili 

ifade ettiği şu tespitler son derece önemli ve dikkate 

değerdir: 

 “ Savaş, muharebe, nihayet meydan muharebesi 

yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. 

Milletlerin çarpışmasıdır. Meydan muharebesi milletlerin 

bütün varlıklarıyla, bilim ve teknik alanındaki seviyeleriyle, 

ahlaklarıyla, kültürleriyle kısacası bütün maddi ve manevi 

güç ve nitelikleriyle ve her türlü vasıtalarıyla çarpıştığı bir 

sınav alanıdır. Bu alanda çarpışan milletlerin gerçek güç ve 
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kıymetleri ölçülür. Sonuç, yalnız maddi güçlerin değil bütün 

güçlerin özellikle ahlaki ve kültürel gücün üstünlüğünü 

kesinlikle ortaya çıkarır. Bu sebeple meydan muharebesinde 

yenilen taraf milletçe ve memleketçe, bütün maddi ve 

manevi varlığıyla yenilmiş sayılır…Bir milletin ruhu ele 

geçirilmedikçe, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o 

millete egemen olmanın imkânı yoktur. Hâlbuki yüzyılların 

meydana getirdiği sağlam bir ruha ve devamlı bir mill  

iradeye hiçbir kuvvet karşı koyamaz…” ( Atatürk, 1983 : 

221 )  

 Meydan muharebesi özelinde yapılan bu tespit ve 

değerlendirmenin, harp ve barışı da kapsayan sürekli varoluş 

öğretisindeki yeri ve önemi bugün daha da artmıştır. 

Bugünkü mücadele anlayışında, bireysel düşünce ve 

davranışlardan her düzeydeki kurumsal ilişki ve bunlar 

arasındaki dolaylı veya dolaysız güç kullanımında, bu 

felsefenin dikkatlice ve ciddiyetle ele alınması vazgeçilmez 

bir zorunluluktur. Günümüzün yeni nesil savaşlarında 

meydan muharebesi; mill  güç unsurlarının tamamına dayalı, 

gücün nispetinde yurt içi ve dışında büyük bir coğrafyada 

uzay ve siber uzayı da kapsayacak şekilde, sürekli bir 

faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekir. Ancak, özellikle 

Orta Doğu‟daki devletlerin mill  güç unsurları arasındaki 

koordinasyon, yönlendirme, gücün geliştirilmesi ve 

sınırlarına uygun kullanılması konularında büyük problemler 

bulunmaktadır. Bunun nedenleri konusunda farklı 

değerlendirmeler olsa da, temel mesele kültüreldir. Buradan 

kaynaklanan kuvvetli ve/veya zayıf yönler kurumlara ve 

onların kültürlerine akseder. Bu yansımaların oluşturduğu 

değerler ve davranışların mücadelede kesinlikle belirleyici 

etkisi olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir.  

 Asker  güçlerin tank, top, füze, roket, zırhlı araç, 

helikopter, uçak ve gemi gibi sahip oldukları sistemleri alt 

alta yazarak ve kıyaslayarak bir değerlendirme yapma devri 

artık çok gerilerde kalmıştır. Tabii ki, bu verilerin dikkate 

alınarak, atılması muhtemel adımlarda bir anlamı vardır. 

Gücün değerlendirilmesi ve mukayesesinde; öncelikle 

strateji kültürü olmak üzere kurumsal kültür, sahip olunan 

sistemlerin mill lik ve yerlilik durumu, asker  gücün harbin 

karakteri bağlamında yeni nesil mücadele yöntemlerine 

uygun geliştirilmesi, uzay ve siber uzayda var olma 

yeteneği, nükleer güç, akıllı ve hassas sistemlere hâkimiyet 
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ile gayrinizami harp imkân ve kabiliyetlerinin ele alınması 

bir zorunluluktur. Bu ölçü ve ölçütlere, harbin değişen 

karakteri bağlamında, yeterli ilgiyi göstermeden harekâta 

başlayan ister büyük, ister küçük güç olsun her ordu büyük 

maliyet ödemiştir. Bundan sonraki mücadelelerde, bu 

faturanın daha da ağırlaşması kaçınılmaz gözükmektedir. 21 

nci yüzyılın ilk harbi olan II nci Körfez Harbi(2003)‟nin, 

bahse konu değerlerle incelenmesi ve yorumlanmasının, 

bundan sonra, bu bölgedeki mutasavver mücadele 

yöntemlerinin öngörülmesi ve değerlendirilmesi açısından, 

son derece ilginç ve öğretici bir örnek olduğuna 

inanılmaktadır. 

 Soğuk Savaş‟ın, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği‟nin 1991 yılında resmen dağılmasıyla, bitmesinden 

beridir, Mağrip ‟ten Karakurum‟a kadar uzanan Büyük Orta 

Doğu coğrafyasındaki bitmek tükenmek bilmeyen krizlerin, 

didişmelerin, kanlı olayların ve de maniple edilmiş 

savaşların maksatları, genellikle birbirine çok benzer. 

Küresel güç ile müttefiki olan büyük güçlerin, mevcut 

stratejik mihver ve/veya stratejik oyuncu olabilecek güçlere 

karşı yeni dengeler ve denklemler oluşturarak, gelecekteki 

stratejik açılımlarını çeşitlendirmek, özellikle asker  ve sınai 

komplekslerine dayalı çıkarlarını her dönemde ve şartta 

korumaktır. II nci Körfez Harbi‟nin başlatılmasındaki temel 

neden de budur. Saddam rejiminin elinde bulunduğu iddia 

edilen kitle imha silahlarının, dünya barışı, insanlık ve bölge 

için tehdit oluşturmasına dayalı görünür nedenlerin, 

tamamen sistemli yalan bir istihbarata dayalı olduğu hususu 

savaş sonucunda Cheshire Kedisi‟nin
316

 yüzündeki 

gülümsemeye döndüğünü maalesef herkes görmüştür. 

Bundan sonraki savaşlarda da benzer görünür ve zahiri 

nedenlere şahit olunmasının hiç de şaşırtıcı olmayacağı çok 

açıktır.  

 Bu Harp; iki evreli, çift karakterli, melez kuvvetlerin 

ve yöntemlerin öne çıktığı hibrit bir mücadeledir. Birinci 

evre ( 20 Mart-1 Mayıs 2003 ) konvansiyonel niteliklidir. 

Bütün dünya Irak‟a karşı ABD‟nin Birinci Harp ‟de olduğu 

                                                        
316

 Cheshire Kedisi: Lewis Corrol‟un Alice Harikalar Diyarında 

başlıklı kitabında Alice‟nın karşılaştığı sırıtkan kedi. Bu kedi 

giderek kaybolmakta, sonunda geriye yalnızca bir sırıtma 

kalmaktadır. 
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kadar uzun olmasa bile, yine de uzunca sürebilecek bir ateşle 

taarruzdan sonra kara harekâtını başlatacağını beklerken, 

sürpriz bir yöntemle karadan, havadan ve denizden aynı 

anda harekât başlatılmıştır. Harekâta ABD‟den; 3 ncü 

Mekanize Piyade Tümeni, 1 nci Deniz Piyade Tümeni, 82 

nci Hava İndirme Tümeni ve 101 nci Hava Hücum Tümeni 

ile İngiltere‟den 1 nci Zırhlı Tümen iştirak etmiştir. Irak‟ın 

harekâta iştirak eden, gerçekte firar eden kolordularından 

ikisi kuzey cephesinde, üçü güney cephesinde konuşlanmış 

idi. Bunun dışında, iki kolordu şeklinde teşkilatlandırılan 

Cumhuriyet Muhafızları ile dört tugaylık kolordu gücündeki 

Özel Cumhuriyet Muhafızları ne savaştılar, ne de araziyi bir 

güç olarak kullanıp direndiler. Yalnızca birkaç şehirde 

küçük gruplar tarafından cılız direnişler olduysa da, bunlar 

da yok olup gittiler. ( Toptaş-Soylu, 2006 : 4-5 ) 

 Arap ordusunun yüz kızartıcı ve acınası durumunu, 

asker  ölçü ve ölçütlerle açıklamak ve değerlendirmek 

mümkün değildir. Bu izah edilemez felaketin asker  

terminolojideki yerini „bozgun‟, „yenilgi ‟ veya başka bir 

kavramla ifade etmek bile, bu mefhumları anlamsızlaştırır. 

Bu hususu John Keegan; “…İşgal güçleri, Irak savunma 

hatlarını terk edilmiş bir durumda buldular. Bu savunma 

hatları genellikle harekât başlamadan birkaç dakika önce 

boşaltılmıştı. Ortalıkta sadece pirinç kapları, çay paketleri, 

gazeteler, elbiseler, hatta terk edilmiş botlar ve silahlar vardı. 

Buraların eski sahipleri kaçmışlardı. Daha güvenli 

pozisyonlara çekilmemişler, yalnızca evlerine gitmişlerdi. 

Sanki akşam mesai bitiminde eve gider gibi… Sivil 

halkın arasına karışıp kayboldular, bir daha da 

görünmediler. ” şeklinde ifade etmektedir. ( Keegan, 2005 : 

10 ) ABD ve İngiltere güçleri karşısında kâğıt üzerinde 

personel, silah ve malzemece oldukça üstün gözüken Irak‟ın, 

400 bin kişilik üniformalı kalabalığının, en ilkel savunma 

tedbirlerini bile uygulamadan dağılması; hem kültürel, hem 

kurumsal, hem de yaklaşan savaşın karakterini anlamamakta 

ısrar eden niteliksiz liderliğin bir sonucudur. Eğer Irak bir 

ülke, Iraklı milletleşmiş bir ulus ve yönetenleri ve 

yönetilenleri ile devletleşmiş bir güç olsa idi, eli silah tutanı, 

tutmayanı, kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile herkes, vatan 

savunmasına koşarak tek bir nefer kalıncaya kadar direnirdi. 

Bu böyle olmadığı için, I nci devrede koalisyon güçlerinin 

işi pek kolay oldu. Irak ordusu, devrim muhafızlarının birkaç 
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yerdeki direnişleri hariç, topluca muharebe meydanından 

firar ederek hem askerliğin, hem de silahın namusunu 

kirlettiler. ABD Özel Kuvvetleri ve istihbarat örgütleri 

vasıtasıyla, Irak ordusunun sadakatinin milyon dolarlarla 

satın alındığı yönünde deliller ve değerlendirmeler olsa bile, 

bu yüz kızartıcı duruma bir mazeret olamaz. ( Woodward, 

2004 :  ) 

 Bu Harbin ikinci evresi( 1Mayıs 2003-15 Aralık 

2011 ) asimetrik nitelikli ve gayrinizami harp yöntemlerinin 

yoğun olarak kullanıldığı bir mücadeledir. 1Mayıs 2003‟te 

ABD Başkanı George W. Bush‟un resmi açıklaması ile fiilen 

tamamlanan harekâttın hemen sonrasında başlayan bir safha 

vardır ki, planlayanların dahi hiç düşünmediği ve tedbir 

almadığı bir kanlı direniş safhasıdır. ( Hammes, 2004 : 172-

189 ) Harekâtın ilk evresinde, 140 bin mevcutlu bir ordunun 

172 ölü, 542 yaralı vermesini, harp kuralları ışığında 

açıklamak mümkün değildir. ( Toptaş-Soylu, 2006 : 7 ) 

İkinci evre, 15 Aralık 2011‟de Bağdat'ta bulunan ABD 

Üssü'nden, son Amerikan Bayrağı'nın indirilmesiyle resmen 

sona ermiştir. Bu dönemdeki zayiat ise son derece ağırdır: 

Yaklaşık 4801 ölü, 30852 yaralı. ( Vikipedia.org ) Ancak, bu 

direniş ülke geneline ve stratejik değerlere göre küçük 

ölçekli kalmıştır. Eğer ki, halkın büyük çoğunluğunun 

olmasa bile %30-50‟lere çıkmış desteği arkasında bularak, 

stratejisi çizilmiş ve etkili bir liderliğe sahip olarak, araziyi 

bir güç gibi kullanarak ve de bunu hatırı sayılır bir dış 

destekle, sürdürebilselerdi sonuç hiç şüphesiz ki çok farklı 

olurdu. Koalisyon güçlerinin muhtemel zayiatının Vietnam‟ı 

aratmayacak ölçülerde, harbin sonucunun ise daha dramatik 

olabileceği hususu, kuvvetli bir varsayım olarak kurulan 

denklemlerde yerini hep korumuştur.  

 1990‟dan beridir, Körfez‟de cereyan eden bu harbe 

dikkat çekilmesinin nedeni; Küresel güç ile bölgedeki diğer 

aktörlerin siyasi hedeflerini anlayarak, kurumsal kültür ile 

milletlerin savaşı kabul etme biçiminin, mücadeledeki yerini 

stratejik bir anlayışla kavramaktır. Arap ordularının bu 

konudaki zaafları çok iyi bilinmektedir, özellikle de, onlara 

karşı harekât icra eden İsrail ve Batılı ordularca. Maalesef 

her seferinde de bu zayıf noktalarından yakalanarak, ağır 

hezimetlere uğramışlardır. Suriye ordusunun, beş yıldan 

fazladır devam eden iç savaştaki rolü ve performansının, bu 

bağlamda dürüstçe tahlil edilmesi gerekir. Bu savaşta, başta 
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Rusya olmak üzere İran, Çin ve Hizbullah‟ın anlamlı desteği 

bir yana, Suriye ordusunun savaşma ve direnme gücü 

beklentilerin ötesinde bir performans göstermiştir. İç savaşın 

başlamasının ardından Suriye Silahlı Kuvvetleri hükûmeti 

devirmeye çalışan birçok silahlı gurubun yükselen asker  

baskısıyla yüzleşmek zorunda kaldı ve bu alanda büyük 

kayıplar verdi. Ülkenin hemen hemen her yerinde yerleşim 

alanları, hastaneler, okullar, bankalar, köprüler, yollar, 

iletişim, elektrik ve su ağları çatışmalardan dolayı 

kullanılamaz hale gelmiştir. Ayrıca hükûmet binaları, 

kışlalar, havaalanları, cezaevleri farklı guruplar tarafından 

ele geçirilmiş ve devlet düzeni zaman zaman büyük ölçüde 

kaybolmuştur. Günlük yaşamın tamamen felce uğradığı bu 

durumda yaklaşık yedi milyon insan yurt içinde yer 

değiştirirken, dört milyona yakını da mülteci durumuna 

düşmüştür. Bu ve buna benzer birçok zorluğa rağmen, 

Suriye Silahlı Kuvvetleri iç savaş boyunca insicamını 

korumasını bilmiş ve disiplinini büyük ölçüde muhafaza 

etmiştir. Firar ve yağmalamalar olsa da, bunlar sınırlı kalmış, 

ordu gücünü büyük ölçüde olmasa bile yine de anlamlı 

sayılabilecek bir düzeyde tutabilmiştir. Irak savaşlarında 

olduğu gibi toplu firarlar ve sadakatin parayla satılması gibi 

yüz kızartıcı hadiselere pek şahit olunmamıştır. Bu resmin 

oluşmasında; ordunun kurumsal kültürü başta olmak üzere 

birliklerin sadakati, hava üstünlüğü, gayrinizami harbe 

uyum(savaşın karakterini anlama), dış asker  yardım ve 

ittifakların yeri büyüktür. Özellikle Rusya‟nın merkezi 

yönetimi ve onun silahlı kuvvetlerini desteklemek için 

Suriye‟ye yaptığı asker  müdahale iç savaştaki güç 

dengelerini köklü bir biçimde değiştirmiştir. Suriye Silahlı 

Kuvvetleri, Rus hava desteğinde geniş çaplı bir taarruza 

geçerek, stratejik mevkileri geri almayı başarmıştır. Bugün 

iç savaştaki en güçlü aktör Suriye Silahlı Kuvvetleri‟dir ve 

bu yeteneğini önümüzdeki dönemde gittikçe geliştirmesi hiç 

de şaşırtıcı olmayacaktır. ( Atlıoğlu, 2015 : 103-128 )  

 Her iki Körfez Harbi ve Suriye‟de devam eden- ne 

zaman ve nasıl neticeleneceği pek kestirilemeyen ve 

belirsizliklerle dolu- iç savaştan stratejik kazanımlar elde 

eden iki oyuncu vardır: Birincisi Kürtler, ikincisi ise 

İsrail‟dir. Irak ve Suriye‟den İsrail‟e yönelik olduğu 

değerlendirilen konvansiyonel tehdit ortadan kaldırılmıştır. ( 

Harel, 2016 : 44 ) Kürtlerin kazanımları stratejiktir, bölgeyi 
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uzunca bir dönem etkileyebilecek güçlü potansiyele sahiptir. 

Irak‟ta devletleşen Kürtlerin, Suriye‟de halen devam eden iç 

savaşta PKK/PYD yapılanmasıyla geri döndürülemez büyük 

kazançlar elde etmiş olmaları, önümüzdeki dönemde bölge 

jeopolitiğindeki taşları yerinden oynatması kuvvetle 

muhtemel gözükmektedir. ( Bingöl, 2016 : 8-18 ) Bu husus, 

ayrı bir incelemenin konusu olduğu için burada ele 

alınmayacaktır. Nazarıitibar edilmesi gereken nokta, 

bölgedeki değişim ve dönüşümlerin, mevcut başat asker  

güçler üzerinde son derece ciddi etkileri olacağı gerçeğidir. 

 Stratejik kurumsal kültür bağlamında 

değerlendirdiğimiz Irak ve Suriye ordularının bu yüzyılın 

başındaki savaşlarda göstermiş oldukları düşünce biçimi ile 

davranışları son derece önemli derslerle doludur ve 

incelenmesi gerekir. Mısır Silahlı Kuvvetleri ile diğer Arap 

ordularının benzer senaryolar karşısındaki tavırları ve 

bunların olası sonuçlarının evvelkileriyle benzeşmesi hiç de 

şaşırtıcı olmayacaktır. Orta Doğu‟da Arap olmayan başat 

asker  güçlerden Pakistan ve İran‟ın durumu çok farklı ve 

özeldir. Onların bu şekilde nitelendirilmesinde esas faktör 

nükleer güç konusundaki kazanımlarıdır ve farklı bir başlık 

altında incelenmesini gerektirir. 

 

5. Nükleer Güce Ulaşmanın Vazgeçilmezliği ve 

Caydırıcılık 

 Bugün BM Güvenlik Konseyinin beş daimi 

üyesi(ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin) ile Hindistan, 

Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail nükleer silahlı devletlerdir. 

İran‟ın nükleer programı ve silah üretme projesi, başta ABD 

olmak üzere AB‟nin girişimleri ile durdurulmuş gözükse de, 

aslında geciktirilmesinden başka bir şey değildir. Eğer ki, 

İran isterse kısa vadede nükleer silah üretme kapasitesine 

ulaşabilecek bir devlettir ve bu şekilde değerlendirilmesi 

gerekir. Pakistan ise nükleer güce sahip tek Müslüman 

ülkedir. İlginç olan, bugün nükleer silaha sahip olan 

ülkelerin üç ya da dört katı ülke de (yaklaşık olarak otuzun 

üzerinde) bu silahlara sahip olabilirlerdi, ama bunu 

yapmadılar. ( Nye-Welch, 2011 : 434 ) Almanya, Japonya, 

Güney Kore, Tayvan, Brezilya, Arjantin vb. ülkeleri nükleer 

güce ulaşmaktan alıkoyan nedenler, uluslararası ilişkilerde 

farklı yaklaşımlarda ele alınsa da sonuçta nükleer 

yayılmanın dizginlenmesi dikkat çekicidir ve de oldukça 
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önemlidir. Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması‟nı 

bugün yaklaşık yüz doksan devlet imzalamış durumdadır. 

Ancak ittifak, kurum ve güvenlik garantilerinin geleceğinin 

ne olacağı, soru işaretleri ile doludur. Küresel ve büyük 

güçlerin gelecekteki çıkar çatışmalarının ve ekonomik, 

siyasi, kültürel karşılıklı karmaşık bağımlılığın alacağı 

şekiller çok tartışmalıdır. Nükleer silahlar belirli grupların 

elinde ve kontrolünde var olduğu müddetçe, diğerlerinin 

huzur içinde bir dünya hayal etmeleri sadece bir ütopyadır. 

Her şey bir yana, anarşik
317

 bir egemen devletler dünyasında 

nükleer silahlar kendi başına ayakta kalmanın nihai 

biçimidir. Bu anlayış güç dengesinin anatomisinde 

mevcuttur. ( Toptaş, 2015 : 141-4 )  

 Caydırıcılık stratejinin ayrılmaz bir parçasıdır, onsuz 

bir stratejinin zayıf, pahalı ve kötü olduğu rahatlıkla ifade 

edilebilir. “ Zayıf strateji pahalıdır, kötü strateji hayatta 

kalma söz konusu olduğunda öldürücü olabilir, çok kötü 

strateji ise hemen her zaman öldürücüdür.” ( Gray, 2008 : 19 

) Bu son derece isabetli önermenin, her seviyedeki ilişkilerde 

caydırıcılık ve güç bileşenlerinin (devlet düzeyinde mill  güç 

unsurları) denge ve uyumu olarak değerlendirilmesi gerekir. 

( Stephens-Baker, 2009 : 13-8 ) Bunlar arasındaki 

ilişkinin(sinerji) güce dönüştürülmesi, genel caydırmayı 

yakinen ilgilendirir. Bunun bir alt kümesinde, devletlerin 

gücünün asker  kuvvetle ifade edildiği rasyonel bir anlayış 

mevcuttur ve mantığının dayandığı yerde de silahlı ikna 

vardır. ( Luttwak, 2005 : 299 ) Tabii ki burada, caydırma ve 

silahlı iknanın evrensel mantığı ile teorileri 

incelenmeyecektir. Amaç; caydırmanın bir çeşit silahlı ikna 

olduğu, devletin gücünün asker  kuvvetten gelen kısmı diye 

algılansa bile diğer güç unsurlarını bundan ayrı tutmanın 

yanlış ve eksik olacağı, ancak asker  güç olmadan da 

diğerlerinin değerinin anlamsızlaşacağına dikkat çekmektir. 

Kurulan denklemlere nükleer güce dayalı caydırıcılık 

girdiğinde ise asker  gücün diğer unsurları sıfırlanır. 

Meydan okumanın ve stratejik caydırıcılığın bugünkü 

köşe taşı, nükleer silahlardır. ( ABD National Defense 

Strategy, 2008 ) Eğer bu güçten yoksunsanız, konvansiyonel 

                                                        
317 Uluslararası politikada anarşi sözcüğü genellikle kaosla eş 

anlamlı olarak kullanılmaz. Westphalia egemen devletler 

sisteminde hiyerarşi yokluğunu anlatır. 
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silahlarla atacağınız adımların bedelinin sınırsız bir karşı 

koyma ile kötürümleştirileceği akıldan çıkarılmaması 

gereken bir konudur.  

 Nükleer silahlı devletlerin tamamı hem Orta Doğu, 

hem de dünyanın geri kalanındaki ulus devletler için 

gerçekte büyük bir tehdittir. BM daimi üyesi de olsalar, 

kimsenin nükleer silah üretme hak ve hukuku yoktur. 

İnsanlık ve medeniyet adına kabul edilemez. Temel güvenlik 

oyununun devam ettiği bir dünyada başkalarının ölümcüllük, 

yok edicilik ve kahrediciliği dengelenemez silahları var 

olduğu müddetçe başka bir oyun kurulamaz ve oynanamaz. 

Uluslararası politikada ahlaki kaygıların ve müşterek 

değerlerin yeri, ulusal çıkarlar söz konusu oluncaya kadardır. 

( Gause, 2016 : 126 ) Özellikle, büyük ve güçlü devletler 

için bahse konu çıkar olduğunda, her zaman ve her türlü 

yalanların koruması altında olduğunu unutmamak gerekir. 

Orta Doğu‟daki nükleer silahlı devlet olan Pakistan ve İsrail 

ile dengeler değiştiğinde kısa vadede bu silahlara sahip olma 

kapasitesini taşıyan İran‟ı bu bağlamda değerlendirmek 

gerekir. Yoksa Kissinger‟ın, devletlerin nükleer programlar 

oluşturma nedenlerini sıralarken; Hindistan‟ı „ dünya gücü 

olma isteği ‟, İsrail ve Pakistan‟ı „ kendilerinden daha 

fazla nüfusa sahip devlet(ler)in tehditlerine karşı denge ‟ 

gibi naif ifadelerle tanımlarken, Kuzey Kore‟yi 

şeytanlaştırması gerçekçi bir yaklaşım tarzı değildir. ( 

Kissinger, 2002 : 141 ) Başta Türkiye olmak üzere Orta 

Doğu‟daki konvansiyonel güce sahip diğer devletler; 

Pakistan, İsrail ve İran karşısında muhtemel meydan 

okumalara karşı oldukça hassastırlar. Başkasının 

korumasına, şemsiyesine veya taahhüdüne güvenerek yola 

çıkanların, maalesef başlarının dertten kurtulmadığı 

konusunda, herkesin yakın tarihten bulacağı örnekler çoktur. 

Konvansiyonel olarak iyi silahlanıp eğitilmiş ve ordulaşmış 

bir asker  güç bile olsa, nükleer silahlar devreye girdiğinde 

caydırıcılığının ve etkinliğinin bir işe yaramayacağını 

bilerek güç mukayesesini yapmak gerekir. 

Gücün değerlendirilmesinde mutlaka dikkate 

alınması gereken iki önemli konu daha vardır ki birincisi, 

hassas güdümlü ve akıllı mühimmat kapasitesi diğeri ise, 

özel kuvvetlerdir.  
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6. Hassas Güdümlü ve Akıllı Mühimmat Kapasitesi  

 Tarihte ilk kez 1991 yılındaki Birinci Körfez 

Harbi‟nde, savaşın ağırlık merkezi uzaya kaydı. Daha önce 

ifade edilen bu başarı; ABD‟nin siber uzay ve uzaya olan 

hâkimiyetinin getirmiş olduğu mükemmel uydular, hava 

istihbaratı, etkili haberleşme ağı, düşman hedeflerine tam 

isabet sağlayan navigasyon ve sensör sistemleri vb. 

sayesinde gerçekleşebilmiştir. ( Frıedman, 2015 : 382, 454 ) 

Körfez Savaşı‟nda sonucun belirlenmesinde hassas güdümlü 

mühimmatın başat rolü inkâr edilemez. Ancak unutmaması 

gereken bir husus vardır ki o da, hassas güdümlü ve akıllı 

mühimmatın nükleer silah kültüründen doğmuş olması 

gerçeğidir. “ Nükleer başlıklı füze çalışmaları tam isabet 

hassas güdüm teknolojisini, o da hassas güdümlü, isabet 

oranı çok yüksek füzelerin geliştirilmesini sağlamıştır. 

Nükleer savaşa karşı savunma amacıyla geliştirilmiş olan 

gözetleme sistemi, bu füzelerin hedef bulma sisteminin 

temelini oluşturdu. Daha da önemlisi, nükleer silahlarda 

çözülmesine çalışılan isabet oranı sorunu sayesinde hassas 

güdümlü mühimmat geliştirildi ama önceki, bir hançer 

inceliğiyle çözerken, sonraki bunun için balyoz kullandı. Bu 

nedenle, hassas güdümlü mühimmat ve nükleer silahlar, bir 

anlamda birbirlerinin aynada yansıması sayılabilirler. ”( 

Frıedman, 2015 : 99 ) Bu ilişkiyi anlamadan güç geliştirme 

çalışmalarını gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirmek zordur. 

Modern savaş döneminde ateşli silahlarda geri kalan toplum 

ve ulusların, asker  güçlerini geliştiremedikleri gibi, diğer 

güç unsurlarında da anlamlı bir ilerleme kaydedemedikleri 

görülmektedir. Nedenleri üzerinde farklı görüşler olsa da, 

Batı‟nın bu alandaki üstünlüğünü yalnızca silahlarla izah 

etmeye kalkışmak yeterli değildir: Örgütlenme, disiplin, 

moral, inisiyatif, esneklik ve eğitim gibi bilimselliği ve 

akılcılığı ön planda tutan kültürel sürekliliğe ve yüksek 

düzeyine özel olarak vurgu yapmak gerekir. ( Hanson, 2003 

: 27-32 ) 

 Şurası bir gerçek ki, nükleer silahlanma yarışında 

olan devletler hassas güdümlü ve akıllı mühimmat 

geliştirdiler. Orta Doğu‟da nükleer silahlı devletlerin bu 

alanda maalesef bir üstünlükleri mevcuttur ve de önemli bir 

avantaj yakalamış durumdadırlar. Bu yarışta geri kalan 

Türkiye‟nin, özellikle Birinci Körfez Harbi sonrası 

dönemde, hassas güdümlü ve akıllı mühimmat geliştirme 
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çabaları dikkate değerdir. Bu hamle küçümsenemez. Nükleer 

silahlanma yarışı devam ederken stratejik bir yanılgı ve 

negatif yönlendirmeyle bu mücadeleden geri 

kalan(bıraktırılan) Türkiye‟nin, kaybettiği mesafe hayli 

önemli ve stratejik olmasına rağmen, tekrar ateşli 

silahlardaki rekabeti yüksek alana geri dönmesi ve ben de 

varım demesi son derece hayati bir reflekstir. Türkiye‟nin 

bulunduğu coğrafyada var olmasının, kurulan veya 

kurulacak oyunlarda yüksek değerli taş olmasının önemli bir 

fonksiyonudur. Desteklenmesi ve geliştirilmesi güç etkinliği 

üzerinde kuvvet çarpanı etkisi yaratacaktır. Bu yeteneğin 

geliştirilmesi, korunması ve kullanılması durumunda mutlak 

surette kontrol edilmesi gereken iki saha vardır: Uzay ve 

siber uzay. Her iki alanda üstünlük sağlamadan kara, deniz 

ve havada güç geliştirmenin ve bulundurmanın fazlaca bir 

ehemmiyeti bulunmayacaktır. Sözün özüne gelindiğinde, 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin uzay ve siber uzayı kontrol ederek 

post modern bir savaşı yürütme kapasitesi, hassas güdümlü 

– akıllı mühimmat bağlamında incelendiğinde, oldukça 

sınırlı olduğu görülmektedir. 

 İsrail, bu alanda Orta Doğu‟nun tartışmasız en üstün 

gücü olduğu kadar, dünya ölçeğinde de ilk sıralardadır. 

Onun bu olağanüstü başarısının temelinde „bilim ülkesi‟ 

olmanın getirdiği yüksek teknoloji üretimi vardır. Modern 

silah sistemlerinin üretimi için ihtiyaç duyduğu çeşitli 

mineraller,  özellikle de petrokimya ve metal kaynaklarına 

sahip olmamasına rağmen bu açığını entegre bir sivil 

endüstri ekonomisi yaratarak kapatmasını bilmiştir. Dünya 

ile rekabet eden yüksek nitelikli eğitim sistemi ve onun 

doğasının bir sonucu olan ileri teknoloji, vasıflı insan gücü 

ile birleşince teknolojik değişim hızını sürdüren lider 

ülkelerden birisi haline gelmiştir. İsrail savunma sanayi 

sadece ülke hudutları ile sınırlı değildir, onun asıl gücü 

Yahudi diasporasının özellikle ABD ve Batılı devletler 

bünyesindeki etkili yerleri ile edindikleri devasa boyutlu 

farklı sanayi kompleksleridir. Burada ABD‟nin İsrail‟e 

verdiği; Orta Doğu‟nun güç dengesinin uzun yıllar boyunca 

aynen kalmasını sağlayan çarpıcı, fiilen değişmeyen, 

sarsılmaz ve büyük ölçüde eleştirisiz, çok boyutlu desteğine 

özellikle vurgu yapılması gerekir. Aslında bu fenomen ( 

İsrail'in güvenliği ) bütün müzakerelerin, asker  yardım ve 
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tehditler ile tüm savaşların mihenk taşı haline gelmiştir. ( 

Fisk, 2011 : 340 )  

 Hassas güdümlü ve akıllı mühimmat konusunda 

bölgenin en popüler ülkesi İran‟dır. Teknolojik yeterliliği 

İsrail‟in gerisindedir. Ancak, 1980-88 yılları arasında Irak‟la 

yürüttüğü yıpratma savaşında geliştirmeye başladığı balistik 

füze kapasitesi tüm Orta Doğu‟yu tehdit edebilecek düzeye 

ulaşmıştır. Rusya, Çin ve Kuzey Kore‟den aldığı destekle 

Scud füzelerinin farklı türevlerini Shahab ve Zelzal serisiyle 

geliştiren İran, 5000 km. menzile kadar balistik füze hem 

üreten hem de test edebilen dünyadaki 10-15 ülkeden biridir. 

( Kokpit-aero ) İran‟ın nükleer silah geliştirmesi şimdilik 

geciktirilmiştir. Dünyada Kıtalararası uzun menzilli balistik 

füzelerine sahip olup da nükleer başlığı olmayan ülke 

yoktur. Bu yapılan işin tabiatı gereğidir ve mutlaka 

kazanılması gereken bir yetenektir. Orta Doğu‟da bu 

yüzyılın başından beridir devam eden değişim ve dönüşüm 

gelecek 50 yılda çok daha farklı bir mecrada seyrederek 

bölge jeopolitiğini şekillendirecektir. ( Kramer, 2016 : 55 ) 

Bu kuvvetli bir öngörüdür ve de Türkiye‟yi çok yakından 

ilgilendiren açık ve potansiyel tehlikeleri haber vermektedir. 

Haber vermekten de öte, bahse konu tehditler sınırları da 

aşarak zaten içimizdedir. İran‟la Türkiye arasındaki 

yüzyıllara dayalı stratejik denge, Ankara aleyhinde ciddi 

manada bozulmuştur, mutlak surette tedbir alınmasını 

gerektirir. Bu vazgeçilmez stratejik bir zorunluluktur.  

 

7. Gerilla Harbinin Genişleyen Evreni ve Özel Kuvvetler 

 Gerilla harbi hem Doğu hem de Batı kültürünün 

ortak bir ürünüdür. Genelleme yaparak Doğu kültürünün bir 

sonucu olarak görmek yanlıştır. Max Boot‟un, “ Hangi 

kültürden olursa olsun, daha güçlü bir düşmanla çarpışmak 

zorunda kalanların başvurduğu son çaredir ” ( Boot, 2014 : 

30 )  yaklaşımı da, bugünkü mücadelenin genişleyen 

evrenini anlatmada eksik kalmaktadır. Gerilla harbi aynı 

zamanda kontrgerilla operasyonlarını da kapsayan iki zıt 

iradenin diyalektiğidir. Gayrinizami harbin bir fonksiyonu 

olarak görevini yerine getirdikten sonra nizami harbe tabi 

olmayacaktır. Yeni nesil harplerde gayrinizami harp ve onun 

bir enstrümanı olan gerilla harbi güçsüzler tarafından değil, 

bu sefer küresel ve büyük güçlerce merkeze alınarak bilinen 

paradigmaların değişmesine öncülük edilmiştir. Gayrinizami 
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harbin bağımsız değişken, nizami veya konvansiyonel harbin 

tali ve tabi bir unsur olduğu savaşlar, 21. yüzyılda özellikle 

de Orta Doğu coğrafyasında devam etmektedir. Bu değişimi 

görmezden gelen güç ve devletlerin ölümcül etkilerden 

kaçınması mümkün gözükmemektedir.  

 Bu bağlamda bölgeyi şekillendiren ABD‟nin, İkinci 

Körfez Harbi‟ni müteakip gayrinizami harp yeteneklerini 

geliştirmeye yönelik gayretlerini yakinen takip etmek 

gerekir. Özel operasyon güçleri, birçok ulusal güvenlik 

tehdidiyle başa çıkmada tercih edilen bir araç haline geldiği 

için, yeteneklerinin kapsamlı ve kalıcı bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak üzere, ihtiyaç duyulan eksikliklerin 

üstesinden gelinmesine istisnai bir önem verilmiştir. Son on 

yılda özel operasyon güçlerinin yaygınlaşması ve 

teçhizatlandırılmasına yönelik yapılan devasa yatırımlar 

bugünde devam etmektedir. Özel operasyonlar bütçesi, 

bahse konu dönem dikkate alınarak değerlendirildiğinde, 

dört kat artırılmıştır. Dört yıldızlı Amerikan Özel 

Operasyonlar Komutanlığının boyutları iki katına 

çıkarılarak, 2013 yılı için toplam personel sayısı yaklaşık 

olarak 67 bin, general/amiral ise 70 kadardır. Yaklaşık 

yetmiş ülkeye dağılmış olan özel operasyon güçleri hem 

strateji ve doktrin oluşturma hem örgütlenme hem de 

kurumsal gelişme bağlamında büyük bir atılım 

gerçekleştirmişlerdir. Kurumsal noksanlıkların giderilmesi 

ve niteliğin geliştirilmesi kapsamında entelektüel 

sermayenin güçlendirilmesi ve stratejik yaklaşımlı liderlerin 

yetiştirilmesine özel önem verilmektedir. ( Robinson, 2013 : 

68 ) 

 ABD tartışmasız hem Orta Doğu‟da hem de 

dünyada şekillendirmeyi yöneten küresel bir güçtür, bu 

emsalsiz üstünlüğünü en azından bu yüzyılın sonuna kadar 

devam ettirme iradesinden asla vazgeçmeyecektir. Güç 

geliştirmesini bölge ülkelerinin son derece iyi anlamaları, 

tedbir almaları gerekir. Çünkü halen devam eden jeopolitik 

değişim, bölge ülkelerinin güvenliğini doğrudan ilgilendiren 

bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti de bölgesel güç olma 

idealini gerçekleştirme ve her şeyden önemlisi de Orta 

Doğu‟da varlığını güvenle devam ettirme yolunda “ Türk 

Özel Kuvvetlerine ” istisnai ilgi göstermek 

mecburiyetindedir. Türk ordusunun yaklaşık otuz yıldır 

PKK‟ya karşı yürüttüğü mücadelede Özel Kuvvetlerin, 
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komanda birliklerinin ve Jandarma Özel Harekât 

unsurlarının müstesna bir yeri, zor dönemlerde riski yüksek 

hedeflere kolayca ve etkili bir şekilde ulaşan gümüş kurşun 

değeri olduğu inkâr edilemez. Tabii ki başta kahraman Türk 

ordusunun her ferdi ve birliğinin, emniyet güçlerinin ve köy 

korucularının büyük fedakârlığı ve destansı mücadelesi asla 

ve asla unutulamaz. Bu mücadelenin yürütülmesinde ve 

asker  açıdan başarıya ulaşmasında Yüce Türk milletinin 

kararlılığı, ordusuna karşı beslediği engin sevgi ve heyecan 

duyguları ile ödünsüz desteğine değer biçilemez. 

 Türkiye Cumhuriyeti‟nin başta PKK olmak üzere 

bölgesindeki muhtemel tehditlerle mücadelede, diğer güç 

unsurlarıyla uyum içinde çalışan güçlü, çevik ve etkili bir 

TSK‟ne olan ihtiyacı her geçen gün daha da artacaktır. 

TSK‟nin kurumsallaşmış asker  mükemmelliğe ulaşmasında, 

Özel Kuvvetler ve diğer özel operasyon güçlerinin; değişen 

bölge şartları, küresel ve büyük güçlerin Orta Doğu‟ya 

yönelik politikaları, mutasavver mücadelenin değişen 

karakteri ve PKK ile şimdiye kadar yürütülen mücadelenin 

mill  bünyede yaptığı tahribat nazarıdikkata alınarak yeniden 

yapılandırılması ve güçlendirilmesi vazgeçilmez bir 

gerekliliktir. Yüz yüze kalınan ve bundan sonra daha da 

ağırlaşacak iç-dış sorunların üstesinden gelinmesinde 

„Görünmeyen Orduların‟ varlığına daha fazla ihtiyaç 

duyulacaktır. Gayya kuyusuna dönen Orta Doğu‟da, 

bölgesel ve küresel güç merkezlerinin güdümündeki 

görünmeyen orduların dolaylı ve/veya direkt saldırıları; 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin varlığı, birliği ve refahına 

yönelik olarak pervasızca devam etmektedir. 15 Temmuz 

2016 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti‟ne, milletine ve 

onun ordusuna karşı girişilen alçakça ve haince darbe 

teşebbüsünün bu anlamda okunması gerekir. Bu 

kalkışma basit bir darbe girişimi değildir. Orta Doğu‟da 

sahnelenmek için yazılmış ve uzunca bir süredir oynanan 

meşum eserin bir perdesidir. Müteakip perdelerin nasıl 

açılacağı ve kapanacağı henüz belli değildir.  

 Orta Doğu‟da sahnelenen oyunun, güçlü ve etkili 

oyuncularından biri olan İran‟ın özel operasyon birlikleri 

nicelik bakımından Türkiye‟nin gücüne yakındır. Nitelik 

yönüyle değerlendirilirken; 1980-88 yılları arasında Irak‟a 

karşı yürüttüğü yıpratma savaşını, 1990‟da başlayan hâlen 

de devam eden Irak ve Suriye‟deki savaşlara dolaylı ve/veya 
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direkt desteği ile katılımını dikkate almak gerekir. Özellikle, 

İkinci Körfez Harbi‟nin ikinci evresindeki tutum ve desteği 

ile son beş yıldır Suriye iç savaşındaki aktif durumundan 

özel kazanımlar elde etmiştir. Bölgede vuku bulma olasılığı 

oldukça yüksek yeni nesil gerilla harpleri ile gayrinizami 

savaşın farklı usul ve yöntemlerinde, İran özel operasyon 

güçlerinin oldukça etkin rol oynayabilecekleri 

beklenmektedir. Hem harp tecrübesi hem kendine özgü 

savaşı kabul etme biçimi hem de bunların kültürel 

kaynaklarını besleyen son derece canlı bir içyapısı vardır ve 

de bölgedeki diğer ülkelere göre üstündür. Orta Doğu‟daki 

diğer güçlerin bölgesel etkileri ve caydırıcılıkları söz konusu 

olamaz. Çünkü daha çok iç güvenliğe ve korumaya yönelik 

teşkillerdir. Bu değerlendirmeden ayrı tutulması gereken 

yegâne güç İsrail‟dir.  

 İsrail özel operasyon güçleri hem Orta Doğu‟da hem 

de dünyada önemli bir yere ve etkinliğe sahiptir. Ülke 

güvenliğinin ve caydırıcılığın en önde gelen 

fonksiyonlarından birisidir. İsrail‟in varlığına ve çıkarlarına 

tehdit teşkil edebilecek mevcut ve potansiyel düşmanlara 

karşı etkili tedbirler getirebilecek hava, kara, komando ve 

istihbarat güçleri oldukça yetkindir. Tehdit 

değerlendirmesini gerçekçi ve akılcı varsayımlara 

dayandırarak güç geliştirmesini sürekli yenilemektedir. ( 

Harel, 2016 : 43-50 ) Bu konuda oldukça deneyimlidir. Son 

dönemde komando birliklerinin yeniden yapılandırılması ile 

operasyonel yeterliliklerini arttırmaya yönelik tedbirler 

dikkat çekicidir.  

 

8. Mesafe Alma Stratejisi Olarak, Geleceği Öngörmek 

 Devletler varlıklarını bugün olduğu gibi yarın da 

sürdürmeye devam edeceklerdir, ancak küresel anlamda 

dünya politikasının bağlamı değişmektedir. Teknolojideki 

olağanüstü devrimci değişiklikler, globalleşmenin getirdiği 

ekonomik entegrasyon ve siyasi parçalanma; ulus devletlerin 

çoğunluğunda zaten zayıf olarak bulunan rasyonel aktör 

olma niteliklerini iyice zayıflatarak, küresel ve büyük 

güçlere bağımlılığı arttırmıştır, bundan sonra da arttırmaya 

devam edecektir. Bu bağlamda Orta Doğu‟daki değişim ve 

dönüşüm ise sorunları daha da çetrefilleştirilerek, ülkelerin 

sınırlarını değiştirmeye başlamıştır ve bu süreç devam 

etmektedir. Her iki Körfez Harekâtında Irak ordusunun 
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anlamlı bir varlık göstermeden dağılması ile Suriye 

ordusunun beş yıldan beri devam eden iç savaşla eritilmesi, 

bölgeye yönelik uygulamaya konulan büyük stratejilerin bir 

sonucudur. En son 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye‟de 

sahneye konulan darbe girişimi; ordunun muharebe gücüne, 

disiplinine, maddi ve manevi değerlerine yönelik son derece 

düşmanca ve haince bir saldırıdır. Etkileri uzunca bir süre 

devam edebilecektir. Derhal tedbir getirilmesini icap 

ettirmektedir. Oyun bitmedi, tam aksine devam etmektedir.  

 Orta Doğu‟daki asker  güçler üzerindeki operasyon 

her şeyden evvel siyasidir ve de küresel ve büyük güçlere ait 

özel kuvvetlerinin gayrinizami harp yöntemleriyle 

kullanılmasıdır. Bu yöntemin dışında kalanların ise asker  

ittifaklar ve yardımlar yoluyla kendi yörüngelerine 

oturtulması emperyalist bir oyundur. Bahse konu senaryonun 

bozulması ve mill  varlığın ulus devlet sınırları içerisinde 

devam ettirilmesinin temel taşı asker  gücün bu çalışmada 

incelenen ana başlıklar çerçevesinde değerlendirilerek 

geliştirilmesinden geçmektedir. Bu değerlerden ve güç 

bileşenlerinden yoksun orduların magazinleşen 

kıyaslamalarla pohpohlanmasının veya aşağılanmasının bir 

anlamı yoktur. Orta Doğu‟nun küresel anlamda 

şekillendirilmesi devam ederken, bundan stratejik 

kazanımlar elde ederek güç tahkim eden Kürtler ile İsrail‟in 

yakinen takip edilmesi gerekir. Önümüzdeki dönemde, bölge 

jeopolitiğindeki değişimlere güçlü etkileri olabilecektir. 

Bölgedeki değişim ve dönüşümlerde „koçbaşı‟ iki devlet 

vardır: Türkiye ve İran. Bunların oyun değiştirici ve 

caydırıcı rolleri büyük ölçüde ordularından 

kaynaklanmaktadır. Stratejide yenilmezliğin, savaşmadan 

zafer kazanmanın, hükmetmenin, rakiplere karşı mutlak 

üstünlüğün akıllıca ve zekice yolu; „düşmanı kendi kılıcı ile 

yenmektir‟. Orta Doğu‟da savaşmadan yenilen ve dağılan 

orduları bu bağlamda okumanın önemi her geçen gün daha 

da artmaktadır. Unutmamak gerekir ki, geleceği öngörme bir 

yetenektir ve de korunmanın en etkili yoludur. ( Thukydides, 

2010 : 135 ) 
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Farslılar, diğer bütün milletler gibi, tarih boyu 

kendilerine özgü, kendilerine ait bir ulus devlet kurma 

peşinde olmuşlardır. Bu hayallerini gerçekleştirmek için, 

geçmişte önemli mücadeleler vermişlerdir. Ancak İran 

bulunduğu fiziki ve medeniyetler coğrafyası nedeniyle bu 

hayalini tam anlamıyla gerçekleştirememiştir. Hattı zatın da 

bu bölgede yaşayan bütün halklar aynı durumdadır. 

Bölgenin önemli ülkelerine baktığımız da, örneğin 

Afganistan, Pakistan ve Hindistan, aynen İran gibi çok 

etnikli ve çok farklı kültürlerin mozaiği durumundadır. İran 

coğrafi olarak çok kritik bir noktada yer almaktadır. Çok 

değişik ve derin farklılıklar arz eden kültürlerin kesiştiği 

noktadır. Örneğin bir tarafın da Pakistan diğer tarafın da 

Ermenistan vardır. Fars halkı bulundukları coğrafya da çok 

çeşitli halklarla yaşamak ve devlet yönetimini paylaşmak 

zorunda kalmıştır. Bugünkü İran toprakların da, 633 yılında 

Fars kökenli Sasani devleti yıkıldıktan sonra İran çoğunlukla 

Türk ve Araplar tarafından yönetilmiştir. Bölge halkları 

1300 yılının sonlarına doğru Safeviye tarikatına bağlanmaya, 

1450 den sonra da, Şii mezhebine geçmeye başlamışlardır. 

Bu mezhepsel geçişler İslam tarihi ve bölge de yaşayan Türk 

ve Araplarla ilişkiler açısından çok önemlidir. İran‟ı 

yöneten, Türk hanedanları şunlardır, Şah İsmail‟in Safavileri 

(1501-1736),  Afşar Hanedanı (1736- 1796), Fars kökenli 

Zend Hanedanı (1749-1796) kısa bir hüküm sürmüş, Türk 

kökenli Kaçar hanedanı, Zend hanedanını yıkmış ve 1794-

1925 yılları arasın da bugünkü İran topraklarının büyük bir 

bölümünde hüküm sürmüşlerdir. Çoğunluğu İran toprakların 

da olmak üzere Anadolu ya kadar uzanan Selçuklu Türk 

İmparatorluğunu da ilave etmek gerekir. 1925 yılında, Rus 

ve İngiliz desteğiyle Türk kökenli yönetim devrilmiş ve Fars 

kökenli Pehlevi ailesi İran da Rıza Şahla yönetimi ele 

almıştır. 1979 da Fars kökenli İmam Humeyni liderliğinde 

İslami bir devrim gerçekleşmiştir. Bu devrimi gerçekleştiren 
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din ulemaları Fars kökenli Pehlevi ailesinin Fars odaklı 

politika ve yönetim anlayışını devam ettirmişlerdir.   

İran da Farscılık düşüncesinin kökleri eskiye 

gitmektedir. Bunun en önemli nedeni bölge de bulunan diğer 

güçlü etnik gruplara karşı bütünleşme ve ulus devlet yaratma 

isteğidir. İran da, devlet yapısı, devlet anlayışı, yönetimi, 

devlet reformları ve aydınlarının ilgi alanı daha çok batı 

olmuştur. Doğu da Hint ve Çin kültürü zengin olmakla 

birlikte, İran, batısın da bulunan Osmanlı ve Avrupalı devlet 

yönetimi ve sistemini tercih etmiştir. İranlı düşün insanları 

da doğu felsefesinden ziyade batıyla ilgilenmişlerdir. Mistik 

anlamda doğuyla ilgilenen İranlı aydınlar olmakla birlikte, 

yukarıda not ettiğimiz gibi devlet yönetimiyle ilgili 

konularda batıyı tercih etmişlerdir. 18. Yüzyıl da sanayi 

devrimi, 19.Yüzyıl da yeni teknolojik buluşlarla batılılar 

bütün dünyanın dikkat kesildiği merkez haline gelmiştir. 

İranlı aydınlar da bu yeniliklere ilgisiz kalmamışlar ve 

batıdan etkilenmişler. 19. Yüzyıldan itibaren batı da görülen 

Anayasa, Laik devlet, millet meclisi, milliyetçilik gibi 

kavramları benimsemişler ve Avrupa tarzın da bir devlet 

yapısı ve zamanın batı anlayışını İran‟a getirmeye 

çalışmışlardır. İranlı aydınlar aynı zamanda, Osmanlı Türk 

aydın ve devlet adamlarından da etkilenmişlerdir. İran, 

Asyalı komşuları, Hindistan, Pakistan ve Afganistan gibi çok 

etnikli bir yapıya sahiptir. Ancak bu komşularından farklı 

olarak, ülke de yaşayan halkların ezici çoğunluğu İslam‟ın 

Şii mezhebindendir. Dolaysıyla, İran da millet inşaatın da 

tarih boyu Şiiliğin önemli bir rolü olmuştur. Ayrıca, Şii din 

adamlarının milli ve toplumsal olaylarda önemli roller 

üstlendiği görülmüştür, örneğin 1892 de din adamlarının 

önderlik yaptığı tütün çiftçisinin hakkını savunma hareketi 

örneklerden birisidir. 19. Yüzyılda yaygın bir şekilde aşiret 

ve dini grupların merkezi yönetime karşı ayaklandıkları 

görülmektedir. Özellikle Bahailer, kendilerinin ayrı bir din 

olduğunu kabul etmeleri üzerine merkezi otoriteye karşı 

ayaklanmışlar ve Şii dindarlar ve yönetim tarafından 

acımasız bir şekil de bastırılmışlardır. 1850 de liderleri 

Bahaullah Tebriz de asılmıştır. Müritleri tekrar organize 

olup olaylar çıkartmışlarsa da, kanlı bir şekil de bastırılmış 

ve yeni liderleri Bahaullah Osmanlı İmparatorluğuna 

sığınmıştır. Bu harekette, dini fanatizmin ve sapkınlığın 

önlenmesinin yanın da, ülke bütünlüğünü sağlama fikri de 
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önemli yer tutmuştur. İranlı aydınlar batılı aydınların yanı 

sıra, batıdan etkilenen ve İranlı aydınlarla aynı düşüncelere 

sahip Osmanlı Türk aydınlarından da etkilenmişlerdir, 

özellikle Namık Kemal, Mithat Paşa, Ali Suavi, Mahmut 

Nedim Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp belli başlılarıdır. 

İran aydınları Tanzimat Fermanından çok etkilenmişler, 

adalet, anayasa, eşitlik ve özgürlük kavramları üzerinde çok 

durmuşlardır. İranlı aydın Melkum han “Defteri Tanzimat” 

adlı kitabın da İran da, hukukun üstünlüğüne dayalı 

parlamenter bir sistem önermiştir. 

19. Yüz yıl da İran da milliyetçilik, özellikle Farsçılık 

çok önem kazanmış ve çok sayıda fikir adamı bu konuda 

çalışmış ve eser vermişlerdir. Bunlardan en bilinenleri, 

Mirza Melkum han, Ağahan Kirmani, Seyid Hasan 

Takizade, Müsteşarül Dövle Tebrizi,  Feth Ali Ahunzade, 

belli başlılarıdır. Bu çağdaş aydınlara ilave olarak, siyasi 

İslamcı ve Şiiliği ön plana çıkaran milliyetçiler de 

mevcuttur. Mirza Melkum bu akıma “Geleneksel 

Milliyetçilik” tabirini kullanmış ve bu kesim, bu şekilde 

anılmıştır. Bu İslamcı milliyetçilerin en bilinen isimleri, 

Hüseyin Naini, Murteza Muttahari, Ruhullah Humeyni ve 

Ali Şeriati gibi isimlerdir. 19. Yüzyılda, İran da, yönetim 

karşıtı yayınlara ve çalışmalara izin verilmediği için, muhalif 

ve aşırı yayınlar yurt dışında basılıp yurt içine 

sokulmaktaydı. Ancak iktidarı rahatsız etmeyen milliyetçi 

yayınlara izin verilmekteydi. Yurt içi ve dışında, İran ile 

ilgili yayınlanan belli başlı gazete ve dergilerden şu gazete 

ve dergileri not etmek mümkündür. İstanbul da “Ahter”, 

Londra da, “Kanun”, Kahire de “Süreyya”, Kalküta da, 

“Hablül Metin” ve İran da, “Vatan” gibi isimleri zikretmek 

mümkündür. Fars milliyetçiliğinin önemli temellerinden 

birisi de batılı İranologlardır. İranoloji çalışması yapan batılı 

bilim adamları istemeseler de amacı olmasa da, Fars 

milliyetçilerine veya Fars şovenizmine belli ölçüler de 

kaynaklık yapmışlardır. İslamiyet öncesi Fars medeniyeti 

çalışmaları, özellikle Farsçılık yapanlara önemli kaynak 

oluşturmuştur. Farsçanın Hint-Avrupa dil ailesinden olması 

nedeniyle çok sayıda batılı dilci ve tarihçinin bu konuda 

çalışmasına neden olmuştur. Bunların bellibaşlıları, E.G. 

Browne, B. Spuler, V. Minorski, T. Nöldke, J. Malcoml ve 

W. Wolf gibi isimlerdir. İran da, Farsçlık ve İrancılık 

kaynakları da zengindir. Firdvesi‟nin (940-1020) 
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“Şehnamesi” Farsçılığın temel yapıtlarındandır. Yahudi bir 

ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ama kendi isteğiyle 

otuz yaşın da İslami yete geçmiştir. Ailesi ve kendisi,  

İlhanlılar devletin de üst düzey görevler almıştır.  

Reşidüddin Fazlullah-ı Hemedani (Hemedan,1247- Tebriz, 

1318), yazdığı tarih kitabın da Fars tarihiyle ilgili övücü 

konular işlemiştir. Türk kökenli Genceli Nizminin (1141-

1209), yazdığı “İskendername” Farsçılığın önemli 

kaynaklarındandır. 20. Yüzyıl da, İslamiyet öncesi de dahil 

olmak üzere İran tarihini ve İran coğrafyasını, en kapsamlı 

bir şekilde bir bütün olarak ele alan tarihçi, 1901 de “İran 

Tarihi” ni yazan Zekarül Mülk ve 1925 de İran tarihini 

milliyetçi ve övücü bir tarz da yazan Hasan Pirniya, 

Farsçılık ve Fars milliyetçiliğine önemli katkılar 

yapmışlardır. 

İran da ki Farsçılık ve milliyetçilik akımları, İran da 

yaşayan ve Fars kökenli olmayan sayıca önemli bir yeri olan 

halklar da, bir huzursuzluk ve bir kimlik uyanışı yaratmıştır. 

İslamiyet ve Şiiliğin ötesin de bir varoluş ve kimlik arayışı 

başlangıcına neden olmuştur. Ülkenin ekonomik ve politik 

durumu çok kötüydü ve dünyada ki değişimler İran da 

uygulanmıyordu. Batıda, 18. Ve 19. Yüzyıllar da 

gerçekleşen, sanayi devrimi, elektriğin, dinamonun, buharlı 

gemilerin, telgrafın keşfi ve Fransız ihtilalinin, sosyal, 

hukuki ve özgürlükler de getirdiği yenilikler İran da, çok az 

aydının gündemindeydi. Halkın, din adamlarının ve 

aydınların ısrarı ve ayaklanmaları nedeniyle, yönetim, 3 

Ağustos 1907 de Meşrutiyet ilan etmiştir. Ancak yönetim 

1908 de meclisi bombalamış ve 1909 da tekrar açmak zorun 

da kalmıştır. Aydınların ülke de, meşrutiyet, meclisin 

kurulması, Şahın yetkilerinin azaltılması, devletin yeniden 

yapılandırılması, hukukun üstünlüğü, din görevlilerinin 

devletin dışın da tutulması, yabancıların nüfuzlarının 

kaldırılması, ağaların ve şeyhlerin haklarına kısıtlamalar 

getirilmesi, yasal mahkemelerin kurulması, hapishaneler de 

zulüm ve işkenceye son verilmesi gibi çok sayı da istekleri 

vardı. Şunu da ilave etmek gerekir ki meşrutiyet ilanı 

yapıldığı dönem de İran halkının %55‟i köylerde, %25‟i 

göçebe ve geri kalanı da şehir ve kasabalar da oturuyordu ve 

halkın tamamına yakını okuma yazma bilmiyordu. 

Meşrutiyetin ilanının arkasın da din adamı ağırlıklı milliyetçi 

Farscılar vardı, toplumun her kesiminden insanın bulunduğu 
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“Encümeni Milli” hareketi vardı. Bunların düsturu, “Vatan, 

millet, bağımsızlık, Farsçılık ve Şiicilik” kavramları 

etrafında şekillenmişti. İran üst kimliği altın da, Farsçanın 

resmi dil olduğu bir ülke yaratmak istiyorlardı. Encümeni 

Milli hareketi, yurt dışın da (İstanbul, Kahire, Bakü, Kalküta 

ve Londra) ve yurt için de örgütlenmiş Şiilik ve Farscılıktan 

taviz vermeden batıcı bir yapılanmadır. İran da yaşayan ve 

Fars olmayan etnik gruplar da Fars kökenliler gibi, kendi 

ulus kimlikleriyle yaşayabilmek için çalışmalar yapmaya 

başlamışlardır. Bunun bir sonucu olarak ta, Birinci Dünya 

Savaşından sonra, İran da 1920 de Muhammed Hıyabani 

“Azadistan” adlı bir Türk devleti kurar. İkinci Dünya 

Savaşından sonra ise, 1946 da, Güney Azerbaycan da 

“Azerbaycan Milli Hükümeti” adı altın da, Tebriz‟i başkent 

yapan Sovyet destekli bir devlet kurulmuştur. Devlet başkanı 

olarak ta dönemin en önemli Türk aydınlarından olan Cafer 

Pişeveri seçilmiştir. Yine 1946 da Sovyet destekli, Kürt 

kökenli Kadı Muhammed başkanlığın da “Mahabad 

Cumhuriyeti” adı altın da bir Kürt devleti kurulmuştur. 

Ancak Ruslar, kendi kurdurduğu bu devletlerin arkasında 

durmayarak İran Şahının eline teslim etmiş ve Şah 

tarafından kanlı bir şekil de yıkılmıştır. İran da, 1921 de, bir 

Cumhuriyet kurmak üzere Albay Rıza Han darbe yapmış ve 

yönetimi ele geçirmiştir. Hiç soylu veya tarihi bir aileye ait 

olmamasına rağmen, din adamlarının ve Fars 

milliyetçilerinin telkinleriyle, Fars efsanesin de adı geçen 

ama gerçek anlam da olmayan Pehlevi adını kendine alarak 

yeni bir hanedan kurmuş ve 1925 de Şahlığını ilan etmiştir. 

1979 da Humeyni tarafından yıkılıncaya kadar hüküm 

sürmüştür. 1941 de, ikinci dünya savaşı devam ederken 

güneyden İngiltere, Kuzeyden de Sovyetler Birliği İran‟a 

girmiş ve Rıza Han Güney Afrika‟ya kaçmıştır, yerine oğlu 

Muhammed Rıza Pehlevi geçmiştir. Muhammed Rıza 

Pehlevi de 1979 da İslami darbe de Mısır‟a kaçmış ve orada 

ölmüştür.  

Rıza Şah, yönetime hakim olduktan sonra,  1933 de 

hem kendi iktidarını garantiye almak hem de çok yoksul ve 

geri kalmış ülkeyi kalkındırmak için milliyetçi kesimin karşı 

çıkmasına rağmen İngilizlerle petrol anlaşması yapmıştır. 

Otuzlu yıllar, Avrupa ve Sovyetler Birliği için kritik 

yıllardır. Bu nedenle İran gibi bir bölge devletini yanın da 

tutmak önemlidir. Zira, 1922 de İtalya da Faşist Musolini, 
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1933 de Almanya da Nazi Hitlerin iktidara gelmeleri ve 

birinci dünya savaşını sonlandıran ve özellikle Alman 

halkını çok rahatsız eden Versay (Versaille) anlaşmasını 

tanımayacağını ilan eden Hitler, Avrupa‟yı ve Rusya‟yı 

telaşlandırmıştır. Dünya‟nın özellikle batının petrole olan 

ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Bir savaş anın da petrol 

çok önemli  stratejik bir ürün haline geleceği açıktır. İran da 

çıkacak muhtemel bir savaştan az bir zayiatla kurtulmanın 

yolunu aramaktadır. İran, bu karmaşık dönem de, Rusların 

daha önce de yaptığı gibi İran‟a saldırması veya Hazar 

Denizinin hukuki statüsü, ulaşım ve paylaşım sorunlarını 

tekrar gündeme getirerek İran‟ın hakkını gasp etme riski, 

Afganistan ile Helmand nehri paylaşım sorunu, Irak ile 

bitmeyen Şattül Arap sorunu İran‟ı korkutmaktadır. İran, 

Ruslara ve İngilizlere bağımlılığını azaltmak ve alternatif 

politika imkanı için Almanya ile de ilişkilerini geliştirmiştir. 

Ayrıca, 1937 de Türkiye, Irak ve Afganistan ile Sadabat 

Paktını kurarak bölge ülkeleriyle dostluk geliştirmek, 

sorunları önlemek ve bölge dışı güçlere karşı bölgesel 

ittifakla güçlü olmayı istemişlerdir. Ancak, yukarı da not 

ettiğimiz gibi, Rusya ve İngiltere, 1941 yılın da İran‟a 

girerek egemenliğini yok etmişlerdir. Rıza Şah, iktidarı 

dönemin de ve özellikle de iki savaş arasın da, Avrupa da ki 

milliyetçi hareketlere uygun olarak kendisi de Fars 

milliyetçiliğini desteklemiş ve önemli çalışmalar yapmıştır. 

Milliyetçi aydınların da desteğini alarak bir “Fars Milleti” 

inşa etmeye çalışmıştır. Rıza Şah, Atatürk‟ten çok 

etkilenmiş, çağdaş ve laik bir Fars ulus devlet yaratmak 

istemiştir. Din adamlarının nüfuzunu kırmış, aşiretlere ve 

etnik ayrılıkçılara yoğun ve sert baskı uygulamıştır. Batı 

tarzı modern okullar açmış kılık kıyafet reformu 

gerçekleştirmiş, kadın hak ve özgürlüklere önem vermiştir. 

Bu dönem de, çok sayı da İran aydını Almanya da bulunmuş 

ve Hitler yönetiminden ve milliyetçi tarafından etkilenmiştir. 

Almanya‟nın zemin hazırladığı Fars Ari ırkı düşüncesi, 

okullar da, Fars ırkının ve dilinin üstünlüğü tezi işlenmiş, 

kutsal İran toprağı, Pers-Aryan ırkının temsilcisi ve 

mirasçısı, Allah, Şah ve vatan sloganı gibi davranışlar ve 

yaratılan milli atmosfer,  Rıza şahı ve aydınları etkilemiştir. 

Zaten İngiltere ve Rusya, İran‟ın bu Almanya ilgisinden ve 

yakınlığından rahatsız olmuş  Şah‟ın devrilmesin de önemli 

rol oynamıştır. Oğlu, Muhammed Rıza Şah ta, devrildiği 
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tarih olan 1979 yılına kadar babası gibi Fars milliyetçiliğine 

devam etmiş ama farklı olarak 2. Dünya savaşı sonrası, ABD 

yanlısı bir politika takip etmiştir.  

İran ismi Perslilerin kökü olan Aryan ırkından 

gelmektedir. İran da yaşayan diğer milletleri dışlayan bir 

isimdir. 1979 İslam devriminden sonra dini yönetim, ülkenin 

ismini değiştirmeden “İran İslam Cumhuriyeti” olarak 

adlandırmıştır. İran da ki Türk karşıtlığının tarihi, sosyolojik 

ve ekonomik bir temeli yoktur. İran da ki Türkler tarihten 

kötü bir mirasla gelmemişlerdir. Sosyolojik olarak İran‟ın 

diğer halklarından geri kalmış ve eziklikleri de yoktur. 1800 

yıldır bu topraklarda yaşamaktadırlar. İran‟ın askeri 

kademesinin yarıdan fazlası Türk kökenlidir. İran ekonomik 

hayatını Türkler tanzim ederler. Farslılar, Türkleri 

aşağılamak için İran köy ve kasabalarında yaşayan, okuma 

yazma bilmeyen yoksul Türkleri öne çıkartarak bunlar 

üzerinden Türkleri örnekleyerek ve genelleştirerek 

aşağılamalarını argümanlaştırırlar. Oysaki İran köy ve 

kasabalarında yaşayan Fars kökenliler de okuma yazma 

bilmezler ve onlarda yoksul insanlardır. Aslında Farslılar 

millet olarak, Türkleri aşağılama ihtiyacı hissetmektedirler. 

Zira, kendi ülkesi saydıkları İran da kendi sayıları kadar 

Türk nüfusunun bulunmasının verdiği çaresizliklerini bir 

nevi beri taraf etme gayretidir. Bir üstünlük yaratma 

çabasıdır. İran da yaşayan Türklerin sıkıntı yaşamaları 

durumunda soydaşları olan Türkiye ve Azerbaycan dan 

gelecek yardımların bilincinin verdiği bir öfkenin 

tezahürüdür. Türkiye ve Azerbaycan‟ın kendi içlerinde 

yaşayan Türkleri bahane ederek iç işlerine karışma 

ihtimalidir. Bir gün içinde ki Türklerin İran devletini eskiden 

olduğu gibi yönetme riskinin verdiği sıkıntıdır. Dıştan veya 

içten başlayacak bir hareketin Türklerde bağımsızlık veya 

soydaşları olan Türkiye veya Azerbaycan‟la birleşme isteği 

sıkıntısıdır. Dolaysıyla Fars kökenlilerin Türkleri 

aşağılamalarının nedeni Türklerin aşağılık olduklarından 

değil Farslıların aşağılama ve Türkleri yenme güdüsünden 

ve ihtiyacından gelmektedir. Farslıların, Türkleri fiziki bir 

güçle yenmeleri mümkün olmadığına göre psikolojik, siyasi 

ve moral baskısı yaparak kendilerini üstün gösterme 

çabasıdır.  

Normal de ve bilimsel olarak üstün olan bir milletin 

üstünlüğünü gösteren alametleri olduğundan herkes o 
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alametleri görür ve o milletin üstünlüğünü kabul eder. Üstün 

olduğunu göstermek için ayrıca uğraşmaz. Zaten bellidir ve 

gözükmektedir. Üstün medeniyet veya üstün kültür olmaz. 

Farklı medeniyet veya farklı kültürler olur. Ülkelerin ve 

halkların üstünlüğü daha ziyade insan hakları, demokrasi, 

hukukun üstünlüğü, özgürlük, ülkenin teknolojik seviyesi, 

halkın refahı ve mutluluğu, eşitlik, adalet, hayvan hakları ve 

çevreye saygı gibi faktörlere bağlıdır. Bir ülkenin şairlerinin, 

edebiyatçılarının ve romancılarının çokluğu o ülkeyi üstün 

kılmaz, sadece farklı ve zengin kılabilir, ancak Türklerin 

tarihinde ki bilim ve düşün adamlarının sayısı ve kalitesi 

Farslarınkinden az ve kalitesiz değildir.  

Molla rejimi, İran da, belli bölgelerde yoğun olarak 

yaşayan Türk nüfusu dağıtmak ve Türk nüfusun 

hakimiyetini kırmak için bölgeler de sınır değişiklikleri gibi 

kaba ve irite edecek politikalar uygulamaktadır. Örneğin 

1993 de Doğu Azerbaycan eyaletinde 35 bin km karelik gibi 

büyük bir toprağı ahalisiyle birlikte Erdebil eyaletine 

bağlamıştır. 1994 yılında, Kazvin valiliği Zencan 

eyaletinden kopartılmıştır. Bu tür nüfus ve toprak 

değişikliklerinin amacı Türk nüfusunun hakimiyetini 

bozmayı amaçlamaktadır. Hoy, Bender, Maregeh ve diğer 

birçok kentte bulunan Sünni Azerbaycanlılarla Şii 

Azerbaycanlılar arasına nifak sokma çalışmalarının varlığı 

Türkler tarafından hoş karşılanmamakta ve bunun hangi 

amaç taşıdığını fark ederek üzülmektedirler.  

İran devleti, Türklerin Türkiye ve Azerbaycan 

televizyonlarını izlemelerini yasak etmiş ve çatılarda ki 

antenleri polis gücüyle söktürmekte ve izleyenleri 

cezalandırmaktadır. Amaçları Türklük bilincinin oluşmaması 

ve Anadolu Türkçesinin öğrenilmesini önlemektir. İran da 

sanıldığının aksine Türkler ve Farslar arasın da ortak yaşam 

kültürü oluşmamıştır. Tek ortak yanları İslam dini ve 

Şiiliktir. Ülke de ve hayatta çok az değer paylaşmaktadırlar. 

Birlikte yaşamalarına rağmen bütünleşememişlerdir. 

Bütünleşen toplumlarda birinin diğerine karşı aşağılayıcı 

tavrı ve geleneği olamaz. İran devleti azınlık deyince gayrı 

Müslümleri anlamaktadır. Ancak Müslümanlar içinde de 

etnik ayırım yapmaktadır. Bu durum hem devlette hem de 

Fars kökenliler de de mevcuttur. İran da yaşayan Türkler, 

Karabağ sorunun da, İran devletinin Ermenistan‟ı 

desteklemesini kabullenemediler ve İran devletinin 
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kendilerinin olmadığının farkına vardılar. İran da ki Farslar 

kadar etkin ve devlette güçlü olmadıklarını fark ettiler. 

Devletteki sayısal varlıkları nüfuzlu olmalarına yetmemiştir. 

Yani devletin sahibi veya ortağı değil, bir azınlık 

konumundadırlar.   

Yukarıda, Farslıların tarihte Türklere karşı kullandığı 

aşağılayıcı tavırlarını içeren birkaç örnek verdik. Farslılar bu 

tavırlarını yakın geçmişte ve günümüzde de sürdürmektedir. 

Birkaç örnekte günümüzden vererek Farslıların Türk 

karşıtlığı ve aşağılamasının devam ettiğini görebiliriz. 

Devletin, Türklere karşı aşağılayıcı ve olumsuz tavırları 

tolere ettiğini görmekteyiz, ancak ağır bir reaksiyon gelince 

karşı tavır aldığını aksi taktir de aşağılama hareketini 

özgürlükler çerçevesinde nitelendirerek geçiştirmeye 

çalışmaktadır. Bazı aşağılamalar, derinliği olan, planlı, 

programlı ve bir sistematik içerisinde yapılmaktadır. 

Türklere karşı, İran da bir aşağılama refleksi 

oluşmuştur.1925 yılında iktidarı Türk Kacar ailesinden alan 

Pers kökenli Pehlevi ailesi, ülke de bir perslileştirme 

hareketi başlatmıştır. 2500 yıllık Pers hakimiyeti diye bir 

propaganda başlatarak ihtişamlı törenler ve reklamlar yaptı. 

Bütün dünyaya büyük millet ve büyük devlet imajı yaratmak 

istedi ve içi boş olmasına rağmen bunu da başardı. Ülke de 

yaşayan ve sayıca kabarık olan başta Türkler olmak üzere, 

Araplar, Kürtler ve diğer milletler yokmuş gibi davrandı. 

Oysaki Arap ve Türklerin tarihi de en az Pers tarihi kadar 

eski ve başarılıdır. Şah Rıza Pehlevi, bunları yok saydı ve 

devletin her şeyini Farslılaştırdı. 1979 da gerçekleştirilen 

İslami devrimin din adamları da aynı politikayı, İslami ve 

Şiilik te katarak kutsallık görüntüsü verip fazlasıyla devam 

etti. Örneğin, İran cumhurbaşkanı Rafsancani, Fars dilini 

Müslüman dünyasının dili yapacağını, Hatemi ise İran‟ın iki 

temelinin olduğunu birisinin İslam, ötekisinin ise Fars 

olduğunu söyleyerek, Farslılığı vurgulamış ve diğer halkları 

yok saymıştır. İran İslam cumhuriyetinde aynen Pehlevi 

döneminde olduğu gibi resmi dili Farsçadır ve ülke 

nüfusunun % 60‟nı oluşturan diğer azınlıkların dilinde 

eğitim yasaktır. Oysaki, İslam Cumhuriyeti Anayasasının 15. 

Maddesi azınlık dillerinde basın yayın ve eğitime izin 

vermektedir. Ancak pratikte İslami devlet yönetimi azınlık 

dillerinde eğitime izin vermemektedir. Dolaysıyla İran 

halkının yaklaşık yarısını oluşturan Türk kökenli halklara 
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kendi dilinde eğitime izin vermemektedir. İslami devrimden 

birkaç ay sonra 1980 de yeni rejimin önemli makamı olan 

“Devrim Mahkemeleri Başkanı ve dönemin önemli 

isimlerinden Sadık Halhali yazdığı “Bahaneler düşmanın 

elinden alınmalı” adlı makalesinde dönemin en büyük din 

adamlarından olan Türk asıllı Ayetullah Şeriatmedari‟yi 

SAVAK ( Şah dönemi İran İstihbarat örgütü) ajanı olarak 

göstermiştir. Bu kasıtlı itibarsızlaşma girişimini, Türkler 

Tebriz de büyük protestolar yaparak devlet radyo ve 

televizyonunu basmışlar ve Halhali‟yi kınamışlardır. 1995 

yılın da İran devlet televizyonu kamuoyu araştırması yapma 

amacıyla, Türk mahallesinde oturmak ister misiniz, Türk ile 

evlenir misiniz, Türk ile aynı odayı paylaşır mısınız ve Türk 

ile arkadaş olur musunuz gibi aşağılayıcı sorular sormuş ve 

bu aşağılayıcı programı yayınlamışlardır. Tebriz de yine 

Türklerin protestolara neden olmuştur.   

İran da sadece Türklere değil aynı zaman da diğer 

etnik grupları da aşağılayan davranışlar da vardır. Örneğin 

Glekler ile ilgili aşağılayıcı fıkralar anlatılmaktadır. Ocak 

2015 yılın da gösterime giren “İmam Ali” filmi ve 

televizyon dizisi Hz. Muhammedin yüzünün gösterilmesi 

Sünni Müslümanların çoğunlukta olduğu Kürdistan ve 

Belucistan da yoğun protesto gösterilerine neden olmuştur. 

Arap kökenlilerin yaşadığı Huzistan bölgesinde de sık bir 

şekilde Fars ırkçılığının neden olduğu çok sayıda olaylar 

cereyan etmiştir. Halkların kimlikleri üzerinden rencide 

edilmesi çok sık bir şekilde tekrarlanmaktadır. Bazen kimlik 

ve dinin karışımıyla yapılan rencideler insanları daha da 

öfkelendirmektedir. Örneğin İran da sahnelenen çeşitli dini 

ve mezhepsel tiyatro ve temsiller de İmam Hüseyin ve 

arkadaşları temiz ve düzgün Farsça konuşurken, düşmanları 

ve Şii inancın da kötülük sembolü olan Yezid, Harmala ve 

Şümür gibi figürler Farsçayı Türk aksanıyla konuşturarak 

Türkleri çirkinleştirmektedirler. Kitap ve karikatürler de, 

saygın Şii İmamlar Fars tipolojisine uygun yapılırken, Yezid 

ve Kafir tiplemeleri ise, Türk tipolojisine uygun 

yapılmaktadır. 

 2010 Nisan ayında Tahran da Firdevsi sinemasın da 

yapılan resmi bir törende Mahisifet adlı oyuncu Türkler 

hakkın da aşağılayıcı bir fıkra anlatınca töreni izleyen Türk 

kökenli gençler tarafından tartaklanmış ve bir skandala 

dönüşmüştür. Son yılların en kötü olayı ve en aşağılayıcı 
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olaylarından birisi, 12 Mayıs 2006 tarihin de devlet gazetesi 

olan ”İran gazetesin” de çocuk özel sayısın da gazetenin 

yazarlarından birisi “ Hamam böceklerinin bizi 

böcekleştirmemesi için ne yapmalıyız” adlı yazısında 

çocuklara hamam böceğini yok etmenin sekiz yolu olduğu 

anlatılmaktadır. Çocukların daha iyi anlamaları için sekiz 

yolu sekiz farklı karikatürle göstermektedir. Karikatürlerden 

bir tanesin de ki hamam böceği Türkçe konuşmaktadır. 

Burada Türkçe konuşturulan hamam böceği Türk kökenlileri 

aşağılama amacı taşıdığı algısı yaratmıştır. Aynı gazete ve 

aynı yazar iki gün sonra “Cengiz ölüyor” başlıklı bir yazı 

daha kaleme alarak Türkleri tekrar aşağılamıştır. Bunun 

üzerine Türk kökenli üniversite öğrencileri Tebriz başta 

olmak üzere birçok kentte protesto yapmış, ve 22 Mayıs 

2006 tarihin de 25 kentte adeta isyanı andıran büyük halk 

kitlelerinin de katıldığı protesto gösterileri olmuş, çıkan 

olaylar da 50 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce yaralı ve 

21 bin kişi göz altına alınmıştır. Bu olay 1979 da İslami 

devrim gösterilerinden sonra yapılan en büyük halk gösterisi 

olarak kayıtlara geçmiştir. Bu protesto yürüyüşünde 

kullanılan çok sayıda slogan bugün yapılan bütün 

protestolarda kullanılmaya devam etmektedir. “ Haray, 

Haray Men Türkem”, “Türk‟e karşı ırkçılığa hayır ve 

“Türk‟ün dili ölen değil, Fars diline dönen değil.” Sloganları 

klasikleşerek her gösteride kullanılır hale gelmiştir. 

 Bu gösterilerin bu kadar büyük olmasının tek nedeni 

karikatür krizi değildir, şüphesiz yılların öfke birikimi, bu 

olayın tetiklemesin de önemli rol oynamıştır. Son olarak, 

birkaç ay önce 8 Kasım 2015 tarihin de İran devlet 

televizyonun da yayınlanan Fitile adlı bir çocuk programı 

skandalıdır, bir baba-oğul bir otele gider ve resepsiyon 

görevlisine Türkçe olarak, otelin koktuğunu söyler, 

resepsiyonist de cevabi olarak, otelin değil kendi ağızlarının 

koktuğunu belirtir ve baba – oğulun dişlerini tuvalet 

fırçasıyla temizlediğini ima eder. Bu konuşmanın 

televizyonda yayınlanmasından sonra Türklerin yoğun 

olarak yaşadığı Tebriz de Türkler sokağa çıkar ve 

“Azerbaycan yıkılmaz, Türk‟ün beli bükülmez” gibi 

kimliklerini öne çıkartan sloganlarla Farslıların ve devlet 

televizyonunun ırkçı ve aşağılayıcı davranışını protesto 

etmişlerdir. Bu tür hakaretamiz davranışlar Türk kökenliler 

de milli kimlik refleksi oluşturmaktadır. Her çirkin olayda 
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ise bu refleksi tekrar etme alışkanlığı oluşmaktadır. Örneğin 

Tebriz‟in “Traktor Sazi Futbol Takımı” Türklerin, Türklük 

sembol olayı haline gelmiş ve her hafta maçlarında 

taraftarlar, Türklüğün sembollerinden olan Kurt başı işareti 

yaparak kendilerini ifade etmektedirler.  

Yukarı da verdiğimiz çirkin örnekler, Türk soylu İran 

vatandaşlarına yapılan hakaret ve aşağılamaların son derece 

üzücü olduğunu ama bununla birlikte, bu saldırılar, 

Türklerin aralarında ki bağı güçlendirmekte ve içinde 

bulundukları ülke halkı tarafında nasıl görüldüklerini 

anlamalarını sağlamaktadır. Türklerin oturduğu bölgeler 

yatırım almayan, sanayisi bulunmayan, tarıma elverişli 

topraklar olmasına rağmen yeteri kadar yağmur almadığı 

için tarım faaliyetleri de yeterli olmayan yoksul bölgelerdir. 

Devletin asıl sahiplerinin kendileri olduğu düşüncesiyle 

hareket eden Farslılar kendilerine büyük tehlike olarak 

gördükleri Türk kökenli yurttaşların, eğitimsiz, cahil, 

görgüsüz ve hatta düşük zekalı aptallar olarak gösterip 

aşağılamaktadır. Küçültücü, fıkralar ve hikayeler 

uydurmaktadırlar. Bu durum ülkenin nüfusunun önemli bir 

kısmını oluşturan iki halk arasında soğukluk yaratmakta ve 

devlete karşı güveni azaltmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan 

cumhuriyeti, İran da ki soydaşlarıyla yeteri kadar 

ilgilenmemekte ve bunları İran devletine karşı 

kullanmamaktadır. Çekinceleri İran‟ın iç işlerine 

karışmamaktır. Eğer otuz beş milyon Fars Türkiye veya 

Azerbaycan da yaşasaydı, İran devleti Türkiye ve 

Azerbaycan‟a karşı nasıl davranırdı bunu düşünmekte yarar 

var. 

Şah rejimi, 1979‟da imam Humeyni liderliğinde 

yapılan ve ülkede bulunan sağdan sola bütün siyasi felsefeye 

sahip oluşumların ve İran da bulunan farklı etnik grupların 

da ortak desteğiyle yıkılmış ve İran İslam Cumhuriyeti 

kurulmuştur. Ancak İran İslam devrimine öncülük eden Fars 

kökenli mollalar İslam devrimi sonrası, İran‟ı bir Fars etnik 

devleti haline getirmiştir. Şah Pehlevi ailesinin başlattığı 

İran‟ı Farslılaştırma politikasını mollalar sürdürmüştür. 

Tarihi olarak İran‟ın bir parçası olan ve asırlar boyu ülkeyi 

yöneten Türkler, Pehlevi hanedanının yönetiminin 

asimilasyon ve baskısından kurtulmak için Şah rejiminin 

devrilmesine yardım etmişler ama İran, adı İslam devleti 

olmasına rağmen Şah döneminde olduğu gibi Fars devleti 
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olmaya ve Farslar tarafından yönetilmeye devam etmiştir. 

İran, nüfus kompozisyonu açısından dünyanın en kritik 

ülkeleri arasın da olmasına rağmen ciddi bir etnik ve 

bölünme sorunu yaşamamıştır. Bunun en önemli nedeni 

bölge içi ve uluslararası dengeler nedeniyle emperyalist 

güçlerin İran‟ın kolayca parçalanmasına neden olacak etnik 

sorunu kaşımaktan kaçınmalarıdır. Bu durum bir paradoks 

gelebilir ama değildir bunu maddeler halinde sıralayalım. 

 

1- Sözü geçen emperyalist ülkeler, İran‟ın dağılmasıyla 

ortaya çıkacak yeni durumun belirsizliği, karmaşası 

ve istikrarsızlığın getireceği düzenin kendi 

çıkarlarına uymama tehlikesi,    

2- İran da ki etnik tehlike çözülürse İran‟a karşı 

kullandıkları önemli bir enstrümandan eksik 

kalacaklardır. Bu nedenle İran‟ın etnik sorunlarla 

yaşaması çıkarlarına daha uygundur.    

3- İran parçalandığı taktir de ortaya çıkacak yeni 

devletler veya İran dan ayrılan etnik grupların 

komşu ülkelerde ki soydaşlarıyla birleşmesi 

durumunda bölge dengelerinde ki değişimin işlerine 

gelmemesi riskidir. Örneğin Kürtlerin Kuzey Irak ta 

ki soydaşlarıyla birleşerek daha büyük ve güçlü bir 

Kürdistan kurmaları sadece bölge ülkelerini değil 

emperyalist ülkeleri de rahatsız edecektir. Zira güçlü 

bir devlet emperyalistlere daha az ihtiyaç duyacağı 

gibi, kendisini de güçsüz bir devlet kadar 

sömürtmeyecektir. Ayrıca emperyalist ülkeler bölge 

politikaların da kullandığı Kürtleri artık 

kullanamayacaktır. Zira bir devlete kavuşan Kürtler 

devletlerinin selameti için bölge ülkeleriyle iyi 

geçinme ihtiyacın da 0lacak ve emperyalistlere maşa 

olmak istemeyecektir. Bir diğer örnek Türklerin 

bağımsızlığına kavuşması durumunda Türkiye veya 

Azerbaycan Cumhuriyetine katılmaları veya doğuda 

yaşayan Türkmenlerin Türkmenistan ile birleşmeleri 

Türk kökenli devletleri büyüterek güçlendirecektir. 

Bu durum ne bölge ne de diğer emperyalist ülkelerin 

çıkarlarına uygun değildir. 

4- İran‟daki petrol ve gaz gibi zenginliklerin ve 

buradan elde edilecek paraların kimlerin eline 
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geçeceği ve bunların batılı emperyalist ülkelere karşı 

tutumlarında ki belirsizliktir.  

Batılı veya diğer emperyalist güçlerin, İran gibi 

dağılması son derece kolay olan bir ülkeye müdahale 

etmemesinin nedeni belirttiğimiz gibi İran Fars devletini ve 

milletini sevmelerinden değil kendi çıkarlarına uymadığı 

için bütün olarak kalmış ama ciddi etnik sorunu olan, tehdit 

altın da zayıf bir İran ile çalışmayı tercih etmeleridir. 

İran İslam Cumhuriyeti, hem devlet isminin hem de 

devleti yönetenlerin din adamı olmalarına rağmen, 

düşünüldüğü veya beklenildiği gibi İslami değerler veya bir 

İslam devletinin prensip ve felsefesine uygun bir dış 

politikası yoktur. Mollalar, reel, modern ve ulusal bir 

devletin dış politika kuralları çerçevesinde bir dış politikaları 

olduğu görülmektedir. İran dış politikası ülkenin içte ve dışta 

maruz kaldığı tehdit ve riskleri ortadan kaldıracak gayet 

çağdaş yöntem ve prensiplerle yönetilmektedir. Ancak 

farklılık arz ettiği durumlar da mevcuttur. İran yüksek riskli 

dış politika uygulamaktadır. Gücünün üstünde tehlikeli bir 

şekilde risklere girmektedir. Orta ölçekli bir ülke olmasına 

rağmen başat bir rol oynamaya çalışmaktadır. Bölge 

politikaların da bu tutumunu anlayışla karşılamak mümkün 

ise de uluslararası arenada ABD ile yarışa girmek ölçüsüz 

bir davranış olarak görmek mümkündür. Bölge politikasında 

zaten bölgenin birçok ülkesiyle sorunlu durumdadır. Yemen 

de ve Suriye de savaş halinde, Suudi Arabistan başta olmak 

üzere komşu Arap ülkeleriyle de çok sıkıntılı ve sorunlu 

ilişkilere sahiptir.  Örneğin 2 Ocak 2016 tarihinde Suudi 

Arabistan‟ın ülkede ki Şiilerin dini lideri Şeyh Al Nimri‟yi 

asması iki bölge ülkesini ciddi şekilde germiştir. Komşusu 

Türkiye ile de ilişkileri çok düzgün değildir. İki ülkenin 

ilişkileri daha ziyade bölge politikaların da ki farklılıklardan 

dolayı gerilmektedir.   

İran‟ın, komşuları arasında en iyi ilişkisinin olduğu 

ülke Ermenistan‟dır. İran - Ermenistan ilişkisi tarihi ve 

ekonomik nedenlerin zorunluğu kıldığı bir ilişki türü 

değildir. İki ülkenin ekonomileri birbirlerini tamamlayıcı 

olmadığı gibi, birbirlerinin Teknoloji, ürün ve finans gibi 

temel ekonomik ve kalkınma ihtiyaçlarını giderici imkanları 

da yoktur. Tarihten gelen bir miras ve ilişkiye iten tarihi ve 

kültürel nedenler de yoktur. İran-Ermenistan ilişkisi 
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tamamen stratejik ve politik nedenlere dayanmaktadır. Bir 

başka deyişle İran‟ın Ermenistan politikasının altında 

Türkiye ile Azerbaycan‟a karşı işbirliği ihtiyacından 

kaynaklanmaktadır. Yani stratejik bir işbirliğidir. İran‟ın 

Azerbaycan-Ermenistan sorunun da Ermenistan tarafını 

tutması İran İslam Cumhuriyetinin İslami kural ve 

öğretisinin dışında bir davranışta bulunduğunu gösterir. İran, 

devlet olarak Karabağ sorun da Ermenistan‟ı desteklemesi 

aslında iki önemli sorunu ve hatta iki ciddi riski bile göze 

aldığını söylemeliyiz. Birincisi, İran da yaşayan yaklaşık 40 

milyon Türk kökenli halkın soydaşları ve aynı mezhepten 

gelen Azerbaycan‟ı değil de Hıristiyan Ermenistan‟ı 

desteklemesi, İran devlet politikasından rahatsızlığın 

vereceği sorundur. İkincisi ise Azerbaycan Cumhuriyeti ve 

İran da yaşayan Türklerin büyük bir çoğunluğu Şii 

mezhebinden olması ve İran molla rejiminin kendilerini Şii 

mezhebinin koruyucusu olarak kabul etmektedir. Dolaysıyla 

ruhani bir kimlik taşıyıp bu kimliği ulusal çıkar olarak 

addettiği Ermenistan ile Şii bir ülkeye ve kendi Şii 

vatandaşlarına karşı bir tavır ve politika içinde olması 

rejimin ruhuna aykırıdır. Rejimin temeli olan Şiiliğe 

uymayan bir politikadır. 

 Bu iki temel riskten başka İran aynı zaman da 

komşusu olan Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetini de 

karşısına almakta ve bunda da bir beis görmemektedir. Bir 

başka ifadeyle çekinmemektedir. Bu iki ülkenin kendisine 

karşı memnuniyetsizliğinden korkmamaktadır. Yani 

Ermenistan ile ilişkisi diğer iki komşu ilişkisinden daha 

önemlidir. Bu tutum devlette olduğu gibi Fars kökenli halk 

ve eğitimli kesimlerde de mevcuttur. Örneğin, Tahran 

Üniversitesinden Profesör Behram Emir Ahmediyandan İran 

da ünlü bir haber sitesi olan “Habaronline” da yazdığı bir 

makalede “Azerbaycan-Ermenistan çatışmasın da 

Ermenistan‟ın galip gelmesi demek İran‟ın galip gelmesi 

demektir. Türkiye‟nin Azerbaycan‟a desteği sorunu 

uzatmaktadır.” Diye yazmaktadır. Böyle bir makalenin açık 

bir şekilde nüfusunun yarısına yakını tarafından 

beğenilmeyeceğini bilerek yazılması Fars etnisitesinin 

ülkede ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtıdır. Yazar, İran-

Ermenistan ilişkisinin derinliğini ve Ermenistan devletinin 

İran yardımlarından memnuniyetini ve yardımların önemini 

şu şekilde belirtmektedir. “Ermenistan yetkilileri İran‟ın 
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yardımı olmasaydı Ermenistan diye bir devlet olmazdı.” 

Diye altını çizmiştir. Yazarın bu denli bir Ermenistan yanlısı 

olmakta bir beis görmemesi ve İran da bulunan Türk kökenli 

yurttaşlarından, Türkiye ve Azerbaycan‟ın tepkisinden 

çekinmemesi ilginçtir. Aslında Ermenistan da, Amerika 

Birleşik Devletlerinin İran‟a karşı koyduğu ambargosuna 

rağmen batılı ülkelerin uyarılarına çok itibar etmeden İran 

ile ilişkilerini sürdürmüştür. 2007 yılında İran ile Ermenistan 

arasında yapılan enerji anlaşması iki ülke arasında yapılan 

ve uygulanan en önemli anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre iki 

ülke arasında gaz boru hattı döşenecek ve İran gaz verecek 

ama Ermenistan parası olmadığı için karşılığın da İran‟a bu 

gazdan üretilen elektrik verecektir. Bir metre küp gaz 

karşılığında bir saatte üç kilovat elektrik verecektir. Gazı 

elektriğe dönüştürme tesisini İran sınırına yakın Ermenistan 

topraklarında İran mühendisleri tarafından 2008 de 

kurulmuştur. 

 İki ülke arasında ki siyasi ilişkiler çok iyi olmasına 

rağmen ekonomik ilişkiler istedikleri kadar yüksek değildir. 

Yukarı da zikrettiğimiz gibi, iki ülke ekonomisi birbirlerini 

tamamlayıcı özellikleri olmadığı gibi teknolojik ve finans 

konusunda da ciddi sorunları vardır. 2015 yılında iki ülke 

ticareti toplam 300 milyon dolar gibi çok düşük bir 

rakamdır. İran – Ermenistan arasında üst düzey ziyaretler sık 

olmasa da ilişkilerin önemini vurgulamak için birçok defa 

üst düzey ziyaret yapılmıştır. En son yapılan üst düzey 

ziyaret 14-16 Ekim 2015 tarihinde İran cumhurbaşkanı 

birinci yardımcısı, yani başbakanlık eşdeğeri olan İshak 

Cihangiri olmuştur. Cihangiri kalabalık bir heyetle 

Ermenistan ziyareti yapmış ve çok sayıda politik, ekonomik 

ve kültürel anlaşmalara imza atmıştır. Ermenistan başbakanı 

Hovik Aprahamyan ve cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile 

görüşmüştür. Ticari ve ekonomik anlaşmaların temelini 

oluşturan, önemli olan birkaç tanesini şu şekildedir. 

Bankacılık, tarım. Bilişim teknolojileri, Ermenistan da İran 

ticaret merkezleri açılarak İran ürünlerinin bu merkezler 

vasıtasıyla Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olan Ermenistan 

üzerinden eski Sovyet ülkelerine satma amacı ve 

planlanmasıdır. Bir diğer önemli anlaşma, henüz 

gerçekleşmedi ancak gerçekleşirse iki ülke içinde önemli bir 

kazanım olacak demiryolu inşaatıdır. İki ülkeyi birbirine 

bağlayacak olan bu demiryolu, denize açılımı olmayan 
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Ermenistan‟ı Basra körfezine bağlamayı amaçlamaktadır, 

2013 yılında yapımına başlanan demir yolu projesi Rus 

şirketi Russia FZA tarafından yapılmaktadır.  

Ermenistanlı stratejist ve İran uzmanı Vardan 

Vestaniyan İran ile gerçekleştirilen projeler sayesinde 

Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan‟ın ablukasından 

kurtulmuş ve özgürleşmiştir. tespitini yapmıştır. İki ülke 

arasında ki bu anlaşmalara ve gerçekleştirilen işbirliğine 

bakıldığında resmi ilişkilerin başladığı 1992 yılından bu 

tarafa ciddi bir ilerlemenin olmadığı görülmektedir. İki ülke 

yönetiminin de işbirliği iradesi yüksek olmakla birlikte iki 

ülkenin de olanakları buna elvermemektedir. Ermenistan‟ı 

1992 de ilk tanıyan ülkelerden olan İran, Ermenistan dan en 

önemli beklentisi politiktir. Ermenistan ise İran‟dan 

beklentisi politikten ziyade ekonomiktir. İki ülke arasında ilk 

devlet başkanı ziyareti 8-10 Eylül 2004 tarihin de İran devlet 

başkanı Muhammed Hatemi ve Ermenistan devlet başkanı 

Robert Koçaryan arasında gerçekleşmiş ve o tarihten sonra 

seçilen bütün İran devlet başkanları Ermenistan devlet 

başkanlarıyla görüşmüşlerdir. Bu ayrıntı iki ülkenin 

karşılıklı olarak birbirlerine verdiği önemi göstermektedir. 

 İran, Osmanlı imparatorluğu döneminde 1915 de 

gerçekleştirildiği öne sürülen sözde Ermeni soykırımını 

dolaylı olarak tanımaktadır. Doğrudan tanımayı gerek İran 

da yaşayan Türk kökenli yurttaşlarından gerekse komşusu 

Türkiye ile ilişkileri açısından uygun bulmamakla birlikte, 

Ermenistan‟ı da memnun edecek şekilde davranmaktadır. 

Örneğin, devlet başkan yardımcısı Hamid Baghaei yaptığı 

bir konuşmada sözde soykırım olayını tanımıştır. “ Bundan 

yüzyıl önce Osmanlı devleti döneminde Ermenilere karşı 

soykırım uygulandı. Bugün Osmanlı devleti yok, ama 

Ermeniler yine de Türkiye‟den özür ve tazminat bekliyor.” 

Diyerek resmen olmasa da dolaylı olarak soykırımı 

tanımıştır. Türk hükümetinin protestosu üzerine bu 

konuşmanın resmi olmadığı kendi görüşü olduğu söylenerek 

iki ülke arasında bir krizi önlemek istemiştir ama devlet 

başkan yardımcısının bu net konuşması İran‟ın gerçek 

niyetini ortaya koyması bakımından önemlidir. İran‟ın 

Ermenistan‟a bu kadar önem vermesi ve Türkiye ile 

Azerbaycan‟ı karşısına almasına değecek hangi çıkarı var, 

belli değil. 1992 yılından bu tarafa İran bunu deniyor ama 

çıkarlarına çok uygun bir sonuç elde ettiğini söylemek 
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mümkün değildir. İran, bu politikasıyla hem içinde ki Türk 

kökenli yurttaşlarını hem de komşuları Türkiye ve 

Azerbaycan‟ı irrite etmekte ve karşısına almaktadır.  

Ermenistan‟ın batılı ülkeler nezdinde ki sempatisini 

kullanarak izolasyonunu hafifletmek istemiş olabilir ama 

bunu başaramadı zira İran, Ermenistan‟ın gücünü ve batı 

nezdinde ki itibarını iyi ölçüp değerlendiremiyor. Amiyane 

tabirle İran‟ın attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmemektedir. 

Karabağ konusunda Ermenistan‟a destek vermesi ülkesinde 

ki Türkleri ayaklandırmamıştır ama onların bu politikadan 

mutlu olduğu veya anlayışla karşıladığını söylemek mümkün 

değildir. Hakeza Türkiye de İran‟ın Ermenistan ile 

ilişkilerini sorgulamakta ve şüpheyle bakmaktadır. Bu ikili 

ilişkilere Yunanistan‟ın da katılması İran‟ın Türkiye ve 

Azerbaycan‟a karşı niyetlerinin dostane olmadığını gösterir. 

İran‟ın bu ülkelerle ilişkilerinde ekonomik, kültürel ve barış 

amaçlı olmadığı bellidir. İran, Ermenistan ve Yunanistan 

ortak düşman olarak gördükleri Türkiye ve Azerbaycan‟a 

karşı birleşme görüntüsü vermektedir. Ermenistan ve 

Yunanistan‟ı anlamak mümkündür ancak bir İslam devleti 

olan ve bünyesin de yaklaşık 40 milyon Türk yaşayan 

İran‟ın bu politikası ne kadar gerçekçi tartışmaya açık ve 

izaha muhtaçtır. İran, Türklere karşı, tutumu ve 

politikalarıyla, tehlike olarak gördüğü Türklere, Pers ulus 

devleti görüntüsü vermeye çalışmaktadır. Ancak İran 

nüfusunun %35‟ni oluşturan Perslerin, İran‟ı bir ulus devlet 

yapması zordur. İran da bulunan, Türkler, Araplar, Kürtler 

ve diğerleri İran nüfusunun % 65‟ni oluşturmaktadır. Bu 

halkların yok sayılması mümkün ve doğru değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


