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DR. İSMAİL SARI

Uzman ORSAM

AK PARTİ
DÖNEMİ
TÜRKİYE-İRAN
İLİŞKİLERİ

Şah ya da Humeyni rejimi
ayrımı olmaksızın Türkiye-İran
ilişkilerinde iki temel boyut söz
konusudur: Birincisi, Sadabat
Paktı ile başlayıp Bağdat Paktı,
Merkezî Antlaşma Teşkilatı
(CENTO) ve Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı (ECO) çizgisinde
devam eden siyasi ve ekonomik
uzlaşma/iş birliği boyutudur.
İkincisi ise genellikle Kürtler,
rejim muhalifleri ve ideolojik
meseleler üzerinden oluşan
rekabet/zıtlaşma boyutudur. 
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afevî Devleti’nin kurulu-
şundan (1501) itibaren
savaşlarla anılan Türk-

İran ilişkileri son iki yüzyıldır
yoğun rekabete ve bölgesel nüfuz
mücadelesine dönüşmüştür. İki
ülke ilişkilerinde tarihsel olarak
bazı süreklilik ve değişimlerin ol-
duğu görülmekle birlikte yakın ta-
rihine baktığımız zaman Şah ya
da Humeyni rejimi ayrımı olmak-
sızın Türkiye-İran ilişkilerinde iki
temel boyut söz konusudur: Bi-
rincisi, Sadabat Paktı ile başlayıp
Bağdat Paktı, Merkezî Antlaşma
Teşkilatı (CENTO) ve Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı (ECO) çizgisinde
devam eden siyasi ve ekonomik

uzlaşma/iş birliği boyutudur. İkin-
cisi ise genellikle Kürtler, rejim
muhalifleri ve ideolojik meseleler
üzerinden oluşan rekabet/zıtlaşma
boyutudur. Türkiye ve İran’ın böl-
gedeki Arap ülkeleriyle olan iliş-
kilerinin seyri ve Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ile Sovyetler Bir-
liği/Rusya gibi büyük güçlerle olan
ilişkileri de iki ülke ilişkilerini her
dönemde doğrudan etkileyen pa-
rametreler olmuştur. Bunlara So-
ğuk Savaş sonrası dönemde 1990’lı
yıllarda ortaya çıkan üç yeni faktör
olarak Orta Asya, Kafkaslar ve
Kuzey Irak da eklenmiştir.

1990’lı yıllarda Türkiye’nin karşı

karşıya kaldığı güvenlik tehditle-
rinden biri olan terör örgütü
PKK’ya İran’ın verdiği destek, Tür-
kiye-İran ilişkilerini ciddi şekilde
olumsuz etkilemiştir. 1995’te im-
zalanan Rus-İran ekonomik ve as-
kerî iş birliği İran’ın nükleer kap-
asiteye sahip olmayı isteyebileceği
hakkında kaygıları ortaya koymuş-
tur. 1993’te Cumhurbaşkanı Tur-
gut Özal’ın ölümü sonrası, 1994
yılında Tansu Çiller ve 1996 yılında
Süleyman Demirel’in İsrail ziya-
retleriyle başlayan süreç, 1996’da
iki ülke arasında askerî iş birliği
anlaşmasının imzalanmasına kadar
varmıştır. 1997’de Necmettin Er-
bakan hükûmetinin düşmesiyle

S
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Mesut Yılmaz başbakan olurken
İran ile ilişkiler ideolojik tartışmalar
gölgesinde, güvensizlik ortamında
iş birliği arzusu devam etmiştir.
Buna paralel olarak dönemin Dış-
işleri Bakanı İsmail Cem “bölge
odaklı bir dış politika” çerçevesinde
Ortadoğu komşuları ve İran ile
ikili temaslar başlatmıştır. Aynı
yıl İran’da reformcu siyasetçi Mu-
hammed Hatemi’nin cumhurbaş-
kanı seçilmesi Türkiye’de İran’ın
dış politikasının ılımlılaşacağı ümit-
lerini beraberinde getirmiş ancak
1997 İslam Konferansı Örgütü’nün
Tahran Zirvesi’nde İranlı ve Arap
temsilcilerin Türkiye’yi Kuzey
Irak’taki operasyonları ve İsrail ile
iş birliği nedeniyle kınama çabaları
büyük bir sürpriz olmuştur.

2000’li yıllarda ise Türk-İran iliş-
kileri genel olarak Hazar Denizi,
Azerbaycan ve Kürt problemi ek-
seninde şekillenmiştir. 11 Eylül
sonrası ABD’nin “önleyici savaş”
doktrinini harekete geçirmesi ve
Tahran için en kötüsü Rusya’nın
da bu yakınlaşma içine girmesi
ABD’nin terörizmle savaşında
İran’ın uluslararası alanda iyice
dışlanmasına neden olmuştur. Ay-
rıca ABD’nin 2003 Irak’a müda-

halesi sonrası, Irak’ta güçlenen
Kürt grupların devlet kurma teh-
likesinin Suriye ile birlikte İran’ı
da etkilemesi, ABD’nin bölgede
oluşturmaya çalıştığı baskı, nükleer
faaliyetleri nedeniyle yalnızlaşan
İran’ı Türkiye ile ilişkilerini çok
yönlü olarak geliştirme çabası içine
sokmuştur. Özellikle Türkiye’de
2002 yılında iktidara gelen Adalet
ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti)
bu dönemde geliştirdiği “komşu-
larla sıfır problem” yaklaşımı da
iki ülkeyi yaklaştırmıştır. 1990’lar-
da hâkim olan “etrafımız düşman-
larla çevrili” şeklindeki anlayıştan
sonra “komşularla sıfır problem”
şeklinde tanımlanan bir anlayışı
benimseyen AK Parti hükûmeti,
tüm komşularıyla yakın diploma-
tik, ekonomik, ticari ve hatta sosyal
ilişkiler kurmuştur. Daha önce
PKK terör örgütüne verdikleri des-
tekler nedeniyle gergin ilişkilerin
olduğu Suriye ve İran ile diyalog
geliştirilmiş ve böylece bu ülkelerle
ilişkilerde “pozitif yönde” ilerleme
için gayret sarf edilmiştir. AK Parti
dönemi Ankara ve Tahran arasın-
daki diplomatik ilişkiler göz önüne
alındığında, Türkiye-İran ilişkilerini
dört ayrı döneme ayırmak müm-
kündür.

2003 yılında ABD'nin Irak'ı
işgal etmesiyle birlikte Ortadoğu
köklü değişikliklere uğramış;
Türkiye ve İran dâhil tüm
bölgesel aktörler, pozisyonlarını
ve ilişkilerini yeniden gözden
geçirme ihtiyacı
hissetmişlerdir.  

BİRİNCİ DÖNEM:
YAKINLAŞMA/İŞ BİRLİĞİ
(2002-2011)

1999’da terör örgütü PKK elebaşı
Abdullah Öcalan’ın yakalanması,
2002’de İran’ın gizli nükleer tes-
islerinin ortaya çıkması (İran’ın
nükleer krizi), AK Parti’nin 2002’de
iktidara gelmesi ve 2003’de
ABD’nin Irak’ı işgali, Türkiye ile
İran arasında bir yakınlaşma ve iş
birliği döneminin başlamasının
temel nedenleri olarak öne çık-
mıştır. 1990’larda gergin geçen
Türkiye-İran ilişkilerinin normal-
leşmesi, ABD'nin Irak'ı işgal etme
niyetinin belirginleştiği 2002 yı-
lının sonlarında gerçekleşmiştir.
Ortadoğu’da yaklaşan bir kaosta
bağımsız Kürt devleti potansiyelini
fark eden Türkiye, İran ve Suriye
böyle bir sonucu engelleyecek stra-
tejiler geliştirmek için anlaşmaya
varmıştır. 2003 yılında ABD'nin
Irak'ı işgal etmesiyle birlikte Or-
tadoğu köklü değişikliklere uğra-
mış; Türkiye ve İran dâhil tüm
bölgesel aktörler, pozisyonlarını
ve ilişkilerini yeniden gözden ge-
çirme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu
noktada Türkiye ve İran, Arap ol-
mayan iki bölgesel güç olarak Or-
tadoğu'daki gelişmelerde daha
ciddi ve belirleyici bir rol oyna-
mışlardır. Irak’taki rolleri farklılaşsa
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şanan bölgesel rekabet ve özellikle
Suriye meselesi iki ülke arasındaki
yakınlaşma döneminin uzaklaşma
hatta Suriye’de çatışma dönemine
girmesine neden olmuştur. Bu
bağlamda Mart 2011'de Suriye'de
patlak veren ayaklanmalar, Ankara
ile Tahran arasında çetrefilli me-
seleye dönüşmüştür. 1979 İslam
Devrimi’den itibaren bölgede sta-
tükoya karşı çıkan, revizyonist po-
litika benimseyen ve bu nedenle
“İslami uyanış” olarak isimlendir-
diği Arap Halk Ayaklanmaları’nı
destekleyen Tahran yönetimi, söz
konusu Suriye olunca statükonun
sürdürülmesinden yana olmuştur.
Suriye’de hükûmet karşıtı gösteriler
patlak verdiğinde Suriye ile stratejik
ilişkilerine dayanarak İran, Suriye
rejimine kayıtsız şartsız destek
vermiştir. İran’ın bölgesel rakip-
lerinin ve düşmanlarının hep bir-
likte bölgedeki müttefiki Beşar
Esad yönetimine cephe alması,
İran’ın stratejik çıkarlarına tehdit
olarak görülmeye başlanmış; hatta
asıl hedefin İslam Cumhuriyeti
olduğu endişesine de yol açmıştır.
Beşar Esad’ın kontrolü kaybetmeye
başladığı 2012 yılından itibaren
Lübnan Hizbullahı’nı rejime destek
olmak üzere Suriye’ye çağıran İran,
ayrıca Şii milisleri de bu iç savaşta
etkili bir şekilde kullanmıştır.
İran’ın, Beşar Esad'a verdiği destek
Suriye'de tarihin en acımasız iç
savaşlarından birine neden olurken
iç savaşa sürüklenen ülke bölgesel
ve küresel aktörlerin de müdahil
olmasıyla vekâlet savaşlarının ya-
şandığı bir kaos alanına dönüşm-
üştür. Ayrıca, Aralık 2011'de ABD
Ordusunun geri çekilmesinden
önce Irak'taki tartışmalı iç siyaset,
Türkiye ve İran'ın rakip siyasi grup-
ları desteklemek için daha fazla

muştur. 2010 yılına kadar Batı
başkentlerine ziyaretlerde bulunan
Erdoğan, İran'ın nükleer emellerini
boğmadan önce büyük güçlere ve
İsrail'e kendi nükleer cephanelik-
lerini azaltma çağrısında bulun-
muştur. 2009'un sonlarında ve
2010'un başlarında, Türkiye ve
Brezilya, İran ile P5+1 arasında
nükleer zenginleştirme programı
konusunda bir anlaşmaya aracılık
etmeye çalışmıştır.

İranlı seçkinler, Türkiye'nin
Suriye ve Irak muhalefetine
verdiği desteği, İran'ın aleyhine
bölgesel nüfuzunu artırma
stratejisinin uzantısı olarak
görmüştür. 

İKİNCİ DÖNEM:
UZAKLAŞMA/ÇATIŞMA
(2011-2017)

2011’de başlayan Arap Baharı so-
nucu Türkiye ile İran arasında ya-

da iki ülke iş birliği zemininde ha-
reket etmişlerdir. 2004'ten 2011
Arap Baharı’na kadar Türkiye-İran
ilişkileri, küçük anlaşmazlıklara
rağmen istikrarlı seyir izlemiştir.
Tahran yönetimine Ankara’dan ilk
destek 2005 cumhurbaşkanlığı se-
çimleri sırasında gelmiştir. Döne-
min İran Cumhurbaşkanı Mahmud
Ahmedinejad'ın seçim zaferi, İsrail
karşıtı radikal eğilimleri, aşırı mu-
hafazakâr politikaları ve Batılı ku-
rumlara yönelik açık husumeti ne-
deniyle Batılı ülkeler arasında şid-
detli hoşnutsuzluk yaratmıştır.
Bunların aksine Ankara bu dö-
nemde karşıt pozisyon takınma-
mıştır. Ayrıca 2006'dan itibaren
AK Parti hükûmeti, nükleer krizin
çözümünde İran ile P5+1 (Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyinin
beş daimî üyesi olan Çin, Fransa,
Rusya, Birleşik Krallık ve ABD +
Almanya) arasında arabuluculuk
yapmaya çalışmıştır. O dönemde
başbakan olan Recep Tayyip Er-
doğan, İran'ın nükleer programının
barışçıl doğasına şahsen kefil ol-
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katılımını teşvik etmiştir. İranlı
seçkinler, Türkiye'nin Suriye ve
Irak muhalefetine verdiği desteği,
İran'ın aleyhine bölgesel nüfuzunu
artırma stratejisinin uzantısı olarak
görmüştür.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nin (BAE)
öncülüğünde yaşanan Katar
ablukası, bu ülkelerle sorunlu
ilişkilere sahip Türkiye ve İran’ı
Körfez’deki stratejik çatlağı
değerlendirmeye ve birlikte
hareket etmeye itmiştir. Aynı
zamanda Kuzey Irak’ta
gerçekleştirilen Kürt bağımsızlık
referandumu da Irak’ta
parçalanmaya ve bağımsız bir
Kürt devletinin oluşumuna
karşı çıkan Türkiye ve İran’ı iş
birliğine yöneltmiştir. 

ÜÇÜNCÜ DÖNEM: TEKRAR
YAKINLAŞMA/İŞ BİRLİĞİ
(2017-2020)

2017 yılında Donald Trump’ın
ABD başkanı olması ve 2018’de
nükleer anlaşmadan çekilmesi,
2017 Kuzey Irak’ta Kürt bağım-
sızlık referandumu, 2017 Katar
ablukası ve Türkiye-Körfez ilişki-
lerinin bozulması meseleleri Tür-
kiye ile İran’ı tekrar yakınlaştırmış
ve bazı alanlarda iş birliği imkânları
doğurmuştur. 8 Mayıs 2018’de
nükleer anlaşmadan ABD’yi tek
taraflı olarak çekmesi sonrası
Trump, İran'ın nükleer silah ça-
lışmalarını Uluslararası Atom Ener-
jisi Ajansına (IAEA) bildirmesi ve
ağır su reaktörleri dâhil olmak
üzere uranyum zenginleştirme ça-
lışmalarını sonlandırmasını, ba-

listik füze üretmeye son vererek
nükleer başlık taşıma kapasitesin-
deki füzelerini fırlatmayı ve geliş-
tirmeyi durdurmasını istemiştir.
Ayrıca İran’dan Lübnan Hizbullahı,
Hamas ve Filistin İslami Cihat
grupları dâhil olmak üzere “terör
gruplarına” yardımı kesmesini is-
teyen Trump, İran’ın Yemen'deki
isyancıları desteklemekten vaz-
geçmesi, İsrail'i tehdit etmeyi dur-
durması ve Suriye'den bütün güç-
lerini çekmesi gerektiğini söylemiş;
İsrail ve Körfez’i rahatsız eden
bölgesel yayılmacılığını da hedef
almıştır. Diğer yandan 15 Temmuz
2016 tarihinde Türkiye’deki darbe
girişiminin arkasında ABD yöne-
timinin olduğu düşüncesi, bozuk
olan Türkiye-ABD ilişkilerini daha
da kötüleştirmiştir. Bu durum,
Türkiye ile İran’ı yakınlaştıran bir
etmen olmuştur. Ayrıca Suudi Ara-
bistan ve Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nin (BAE) öncülüğünde yaşanan
Katar ablukası, bu ülkelerle sorunlu
ilişkilere sahip Türkiye ve İran’ı

Körfez’deki stratejik çatlağı değer-
lendirmeye ve birlikte hareket et-
meye itmiştir. Aynı zamanda Kuzey
Irak’ta gerçekleştirilen Kürt ba-
ğımsızlık referandumu da Irak’ta
parçalanmaya ve bağımsız bir Kürt
devletinin oluşumuna karşı çıkan
Türkiye ve İran’ı iş birliğine yö-
neltmiştir. Bu çerçevede yukarıda
sayılan gelişmeler iki ülkeyi ya-
kınlaştırmıştır.

DÖRDÜNCÜ DÖNEM:
SOĞUMA/ÖRTÜLÜ
GERGİNLİK (2020- …)

Eylül 2020 tarihli 2. Karabağ Savaşı
ile Türkiye’nin Güney Kafkasya’da
artan etki ve gücü nedeniyle Tür-
kiye-İran ilişkileri bir soğuma ve
örtülü gerginlik dönemine girmiş-
tir. Özellikle Suriye ve Irak’tan
sonra Kafkasya’ya yerleşen Türk-
lerin, İran’ı çevrelediği düşüncesi
İran’da ciddi anlamda Pantürkizm
korkusuna neden olmuştur. Ayrıca
Zengezur Koridoru’nun açılması
neticesinde Türk Cumhuriyetleri
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ile kara bağlantısına sahip olacak
olan Türkiye’yi son dönemde yük-
selen bir tehdit olarak algılayan
İran’da Türkiye karşıtlığı hızla art-
mıştır. Çünkü Tahran yönetimi,
Ermenistan işgalindeki Dağlık Ka-
rabağ sorununda statükonun ko-
runmasından yanaydı. Ancak Tür-
kiye’nin Azerbaycan’a güçlü des-
teğiyle bu ülkenin Karabağ’da tek-
rar egemenliğini tesis etmeyi ba-
şarması İran’ın bölgesel strateji-
sinde problemler yaratmıştır. Zira
Tahran yönetimi Güney Kafkas-
ya’da hem Türkiye’nin hem Batı’nın
etkisini [Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü (NATO) ve ABD] kırmak/
azaltmak için Moskova ve Erivan
ile uyumlu politikaların doğru ter-
cih olduğunu düşünmektedir. Ay-
rıca, Azerbaycan ve onun Batı’yla
yakın iş birliğine dayalı dış politi-
kası, İran’ın bir başka güvenlik
endişesidir. İran, Azerbaycan top-

raklarının kendisine yönelik olası
ABD-İsrail saldırıları için kullanı-
labileceğine dair büyük endişelere
sahiptir. Tahran yönetimi, Azer-
baycan-ABD-İsrail iş birliğini den-
geleyecek Ermenistan-Rusya-İran
vektörünü savunmaktadır. 

Son dönemde bölgede
Azerbaycan ve dolaylı olarak
Türkiye lehine yaşanan
gelişmeler, Türkiye-İran
ilişkilerine olumsuz yansımıştır.
İki ülke arasında Güney
Kafkasya merkezli gerginlik
Suriye ve Irak bölgelerinde de
kendini hissettirmeye devam
etmektedir. 

Tahran'ın Erivan ile yakın ilişkile-
rinde ve Dağlık Karabağ sorununa
yaklaşımında İran'ın Azeri Türk

nüfusunun değişen siyasi yapısı
da önemli bir role sahiptir. Yüzyıllar
boyunca Türk devletleri ve Türk
hanedanlar tarafından yönetilen
İran'da, büyük Türk nüfusu ne-
deniyle başkenti Bakü olan Kuzey
Azerbaycan ile baş-şehri Tebriz
olan Güney Azerbaycan'ın birle-
şebileceğine dair siyasi korku hâ-
kimdir. Bu açıdan İran'ın geleneksel
Ermenistan politikası; Güney Kaf-
kasya'da hem Azerbaycan'a hem
de Türkiye'ye karşı dengeleyici ola-
rak Ermenistan’ı desteklemek ol-
muştur. Dolayısıyla son dönemde
bölgede Azerbaycan ve dolaylı ola-
rak Türkiye lehine yaşanan geliş-
meler, Türkiye-İran ilişkilerine
olumsuz yansımıştır. İki ülke ara-
sında Güney Kafkasya merkezli
gerginlik Suriye ve Irak bölgele-
rinde de kendini hissettirmeye
devam etmektedir. ∂
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