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gibi çeşitli düşünce kuruluşlarında 
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14 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan nükleer anlaşma 
ile P5+1 ülkeleri ve İran arasında yıllardır süren gergin-
lik sona yaklaşmış gibi görünmektedir. “Anlaşma-sonrası 
İran”ın,  İran-Batı ilişkileri, İran’ın bölgesel pozisyonu ve 
Türkiye-İran ilişkileri açısından neler getireceği bu çalış-
manın çerçevesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, “yaptı-
rımlar sonrası” atmosferde İran-Batı ilişkilerinde bu yeni 
dönemin ilişkileri düzeltmenin yanı sıra potansiyel olarak 
pek çok farklı fırsat sunduğu iddia edilmektedir. Ayrıca, 
İran-Batı ve İran-Türkiye arasında daha sağlıklı ilişkilerin 
kurulmasının daha istikrarlı bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
bölgesinin oluşmasına ve Doğu-Batı enerji koridoru açı-
sından daha güvenli enerji akışı sağlanabilmesine imkân 
verebilecek olduğu düşünülmektedir. Buna karşın, anlaş-
manın uzun vadede sunabileceği bu potansiyelin hayata 
geçirilmesi; aktörlerin seçimleri, ortaya çıkacak atmosferi 
hem bölgesel hem küresel düzlemde değerlendirme nok-
tasında imkânları ve bu imkânları değerlendirme iradeleri 
nispetinde olacaktır.
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İran, nükleer görüşme-
lerde Batı ile uzlaşmacı 
bir düzleme gelmiş gö-

rünüyor. Oluşması muhtemel 
yeni dinamikler, İran’ın sa-
dece Batı ile ilişkileri açısın-
dan değil, bölgedeki pozis-
yonu ve komşularıyla olan 
ilişkileri üzerinde de yeni bir 
dönemin başlangıcına imkân 
verebilir. Bu yeni atmosferin 
yalnızca İran ekonomisi ve 
İran’ın bir uluslararası aktör 
olarak uluslararası sistemle 
“sosyalleşmesi” değil, aynı 
zamanda bölgesel güç politi-
kaları üzerinde de muhtemel 
etkilerini irdelemek gerek-
mektedir. Zira Batı ile İran 
arasındaki yeni düzlem, hem 
bölge hem de dünya açısın-
dan ciddi sonuçlar doğura-
caktır. Özellikle de Suudi 
Arabistan’ın liderliğini yap-
tığı Yemen operasyonu1 ve 
bunun İran’da sebep olduğu 
tepkiye ek olarak Batı’nın sık 
sık İran’a Esad rejimine olan 
desteği dolayısıyla eleştiriler 
getirdiği bir dönemde İran ile 
Batı arasında gerçekleşebile-
cek bir yakınlaşma, önemli 
siyasi sonuçlar doğurabilir.

Bu makalede, bu manza-
radan hareketle, ortaya çı-
kacak yeni aktörün -“anlaş-
ma-sonrası İran”ın- İran-Batı 
ilişkileri, İran’ın bölgesel 
pozisyonu ve Türkiye-İ-
ran ilişkilerine olası etkileri 
analiz edilmektedir. Enerji 
güvenliğinden bölgesel ça-
tışmalara bazı ana meseleler 
ele alınmakta ve geleceğe 
projeksiyonlar yapılmak-
tadır. Bundan önce, İran’ın 
nükleer programının tarihi 
arka planına değinilmekte, 
böylelikle en tartışmalı böl-
gesel meselelerden birinin 
bugünkü halini almasındaki 
dönüm noktaları görülebi-
lecektir. Akabinde, nükleer 
anlaşmanın olası etkileri böl-
gesel manada ve İran-Batı 
ilişkileri düzleminde ince-
lenmektedir. Son olarak da, 
bu olası anlaşmanın Türki-
ye-İran ilişkilerine etkisi, iki 
ülkenin enerji bağlarından 
bunların siyasi, ekonomik 
etkileşimine ve ikilinin böl-
gesel kimi konulardaki ortak 
duruşlarına kadar pek çok 
konuyu kapsayacak şekilde 
analiz edilmektedir.
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İran’ın nükleer 
programı, 
başlangıç 
noktasında 
bugün tam da 
bu programı  –
programın 
muhtemel 
askeri maksatları 
sebebiyle en sert 
biçimde eleştirilen 
aktörler tarafından 
doğrudan 
desteklenmiştir.

Bu çerçevede, bu ça-
lışmanın ana argümanı, 
İran-Batı ilişkilerinde bu 
yeni dönemin sadece iliş-
kileri düzeltmek anlamında 
bir fırsat sunmadığı, aynı za-
manda İran-Batı ve İran-Tür-
kiye arasında daha sağlıklı 
ilişkilerin kurulması yoluyla 
daha istikrarlı bir Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika bölgesinin 
oluşmasına ve Doğu-Ba-
tı enerji koridoru açısından 
daha güvenli enerji akışı 
sağlanabilmesine de imkân 
verebilecek olmasıdır. Buna 
karşın, anlaşmanın uzun va-
dede sunabileceği bu potan-
siyelin hayata geçirilmesi; 
aktörlerin seçimleri, ortaya 
çıkacak atmosferi hem böl-
gesel hem küresel düzlemde 
değerlendirme noktasında 
imkânları ve bu imkânları 
değerlendirme iradeleri nis-
petinde olacaktır.

Tarihi Arka Plan: 
“Barış İçin Atom” 
Programından Nükleer 
Krize

Nükleer anlaşmanın muh-
temel etkilerini analiz 

etmeden önce kısa bir tarihi 
arka plan aydınlatıcı ma-
hiyette olacaktır. Şu nokta 
dikkati caliptir ki İran’ın 
nükleer programı, başlan-
gıç noktasında bugün tam 
da bu programı –programın 
muhtemel askeri maksatları 
sebebiyle- en sert biçimde 
eleştirilen aktörler tarafın-
dan doğrudan desteklenmiş-
tir. Eisenhower’ın 1953’te 
BM’deki “Barış İçin Atom” 
konuşmasını müteakip aynı 
isimle ABD tarafından orta-
ya konan programda nükleer 
enerjinin barışçıl maksatlar-
la kullanımının desteklen-
mesi amaçlandı. Şah döne-
minde, İran ‘79 Devrimi’ne 
kadar bu manada sadece 
ABD’den değil, dönemin 
Batı Almanyası’ndan ve 
Fransa’dan da ciddi bir des-
tek aldı. Nükleer Silahların 
Yayılmasının Önlenmesi 
Anlaşması (NSYÖA/NP-
T)’nı imzalayan İran, huku-
ki olarak da askeri manada 
“nükleer devlet” mahiyetin-
de olmayacağına güvence 
vermiş oluyordu.2 Ancak 
devrimden hemen önce, 
1970’li yılların sonlarına 
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doğru, özellikle ABD açı-
sından İran’ın nükleer ça-
lışmalarına dair şüpheler 
mevcuttu. Bu şüphelere, 
İran’ın lazer zenginleştir-
me ve plütonyumu yeni-
den işleme çabaları ve İran 
Atom Enerjisi Kurumu’nın, 
İran’ın hâlihazırda edindiği 
nükleer konusundaki biri-
kimiyle kısa sürede nükleer 
bomba yapabilecek noktaya 
gelebileceğine dikkat çeken 
raporu sebep olmuştu. Bu 
ortamda, ‘79 Devrimi şüp-
hesiz ki tarafların tavır deği-
şimleri açısından en önemli 
dönüm noktası oldu. 

Devrimi takip eden sü-
reçte Şah’ın 20 nükleer tesis 
inşası gibi iddialı planları 

devrimin lider dini-siyasi 
figürü Humeyni tarafından 
rafa kaldırıldı. Almanya ve 
Fransa ile yapılan anlaş-
malar iptal edildi. Kısaca 
İran’ın nükleer programı 
sonraki 8-9 sene için gün-
demden kalkmış görünüyor-
du, ta ki İran ile Irak ara-
sındaki savaşa kadar. Savaş 
sonrası Tahran bu konudaki 
tavrını gözden geçirdi ve 
uranyum zenginleştirme 
çalışmalarının tekrar başla-
ması yönünde irade ortaya 
koydu. Bu karar, bizim bu-
gün İran nükleer krizi olarak 
bildiğimiz meselenin dev-
rim sonrasındaki süreç dik-
kate alındığında tohumlarını 
eken başlangıç noktası ka-
bul edilebilir. Karar alınmış 
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İran-Irak Savaşı 
sonrası Tahran 
uranyum  
zenginleştirme 
çalışmalarının 
tekrar başlaması 
yönünde irade 
ortaya koydu. 
Bu karar, bizim 
bugün İran 
nükleer krizi 
olarak bildiğimiz 
meselenin devrim 
sonrasındaki 
süreç dikkate 
alındığında 
başlangıç noktası 
kabul edilebilir.

olmakla beraber, hayata ge-
çirilmesinde artık ABD, Al-
manya ve Fransa ihtimalle-
ri devre dışı olduğuna göre 
hem nükleer tesislerin inşası 
hem de nükleer konusun-
daki uzmanlığın transferi 
noktasında yeni destekleyici 
aktörler aranması ve işbir-
likleri tesis edilmesi gerek-
mekteydi. Bu noktada Çin 
ve Rusya muhtemel aktörler 
olarak değerlendirildi. Sov-
yetler’in 1980’lerde İran ile 
bu minval üzere yaptığı an-
laşmalar, dağılma süreci ve 
beraberinde gelen ekonomik 
ve siyasi sancılar sebebiyle 
askıda kaldı. Ancak 1995’te 
İran ve Rusya sadece Bu-
şehr’de nükleer tesis inşası 
için değil3 – ki bu tesisin 
inşası Batı Almanya tarafın-
dan başlatılmış, ancak inşaat 
çalışmaları devrim sonrası 
kesintiye uğramış ve İran-I-
rak Savaşı’nda da ciddi ha-
sar görmüştü- aynı zamanda 
nükleer teknik bilgi (know-
how)  anlamında da Rus-
ya’nın İran’a desteği üzerin-
de anlaştı. Devrim sonrası 
İranı açısından bu anlaşma, 
nükleer konusundaki en 

ciddi başarı olarak görüle-
bilir.

En az bu anlaşma nis-
petinde önem arz eden bir 
diğer kırılma noktası, 2002 
yılında Natanz’daki gizli 
uranyum zenginleştirme te-
sisi ve Arak’taki ağır su re-
aktörü projesinin İran Ulu-
sal Direniş Konseyi isimli 
muhalif grup tarafından 
dünyaya duyurulmasıydı.4  
Bu kırılma noktası, nükleer 
krizi ve bununla nasıl baş 
edileceği sorusunu küresel 
düzeyde en ciddi manada 
önümüze koyan tarih olarak 
nitelenebilir. Bu tarihi taki-
ben yaptırımlardan ambar-
golara, sert siyasi söylem-
lerden İran’ı “haydut devlet 
(rogue state)” ve “şer ekse-
ninin (axis of evil) parçası” 
olarak nitelemeye varan 
ifadelere, İran-Batı ilişkileri 
uzun soluklu bir kriz tecrübe 
etti. 5 

Bu kapsamda bazı anah-
tar aktörlerin krize yakla-
şımına oldukça kısa değin-
mek gerekirse, İsrail sık sık 
İran’ın nükleer programına 
dur denmesi noktasında 
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askeri seçeneği gündeme 
getirirken ABD, bu seçeneği 
bir yandan her daim masada 
tuttuğu sinyalini verirken, 
bu seçeneği İsrail kadar sık 
dillendirmemeye özen gös-
terdi. Almanya ve Fransa 
görüşmeler, pazarlıklar ve-
sair yollarla diplomasi se-
çeneğine ağırlık veren bir 
duruş benimsediler. Rus-
ya ve Çin, İran’ın nükleer 
programı konusunda olumlu 
tavır benimserken Türkiye 
de programın barışçıl mak-
sadına olan inancına binaen 
her devletin NSYÖA’nın 
4.maddesi6 dolayısıyla nük-
leer teknolojinin barışçıl 
kullanımına hakkı olduğu-
nu ve dolayısıyla İran’da bu 
bağlamdaki hakkının elin-
den alınamayacağı yönünde 
bir siyaset benimsedi. Aynı 
zamanda Türkiye, yaptırım-
ların artırılmasına dair de 
eleştirel bir tutum sergiledi. 
Bir yandan programın as-
keri amaçlara evrilmesine 
kati suretle karşıtlığını dil-
lendirirken, diğer yandan 
da yaptırımlar ve ambar-
golar sonucundan İran’ın 
tamamen kaybedilmesi ve 

marjinalleşmesi ihtimalin-
deki risklere dikkat çeken 
Türkiye,7 bu argümandan 
hareketle diplomasinin kul-
lanılacağı, kendinin de ge-
rektiği takdirde arabulucu 
rolü üstlenebileceği bir çö-
zümün altını çizdi ki 2010 
yılında İran-Türkiye-Brezil-
ya arasındaki nükleer takas 
anlaşması da bu konudaki 
en önemli somut adımlardan 
biriydi.8 

Nükleer Krizin 
Çözülmesi ve 
Muhtemel Etkileri

P5+19 ülkeleri ve İran ara-
sında yıllardır süren ger-
ginliğin, Kasım 2013’teki 
çerçeve anlaşma ve Nisan 
2015’te 2015 yazında nihai 
anlaşmanın yapılması üze-
rinde yapılan görüşmelerle 
beraber düşüşe geçtiği söy-
lenebilir. Nisan’daki görüş-
meler neticesinde İran’ın 
zenginleştirme seviyesi, 
kapasitesi ve depolama 
noktasında yakından takip 
edileceği ve bu alanlarda kı-
sıtlamalara tabi olacağı üze-
rinde mutabakat sağlandı. 
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Uranyum zenginleştirme ve 
ağır su reaktörleri de gö-
rüşmelerin önemli bir baş-
lığıydı. Natanz tesisinin tek 
zenginleştirme tesisi ola-
rak bırakılması, Arak’taki 
ağır su reaktörünün ise si-
lah düzeyinde plütonyum 
zenginleştirmesi mümkün 
olmayacak şekilde yeniden 
yapılandırılması, Uluslara-
rası Atom Enerjisi Kurumu 
(UAEK) görevlilerinin eri-
şim imkânlarının artırılma-
sı, kullanılmış yakıtın tekrar 
işlenmesinin engellenmesi 
maksadıyla ihraç edilmesi 
ve NSYÖA’nın Ek Proto-
kolü’nün uygulanması ka-
rarlaştırıldı. Bunların kar-
şılığında, İran’ın en önemli 
talebi, ekonomisine ciddi 
manada toparlanma imkânı 
verecek olan yaptırımların 
kaldırılması noktasında ol-
muştur. Hem AB hem de 
ABD bu talebi makul karşı-
lamış, BM de hâlihazırdaki 
tüm kararların gündemden 
kaldırılacağını belirtmiştir.10 

Temmuz 2015’teki an-
laşmayla İran, Natanz tesi-
sinde 10 yıl boyunca geçerli 

olacak şekilde uranyum 
zenginleştirme kapasitesini 
20,000 santrifüj seviyesin-
den 6,000 santrifüj seviyesi-
ne indirmeyi, 15 yıl boyun-
ca düşük ve orta düzeyde 
zenginleştirilmiş uranyum 
stoğunu yüzde 96 oranında 
azaltarak elindeki stoğun 
-yüzde 3.67’den daha faz-
la zenginleştirilmemiş ol-
mak kaydıyla- 300 kg’dan 
fazlasını ülke dışına gön-
dermeyi ya da seyreltmeyi, 
önümüzdeki 15 yılda yeni 
uranyum zenginleştirme 
ve ağır su tesisi inşa etme-
meyi ve Arak tesisini silah 
düzeyinde plütonyum zen-
ginleştirilemeyecek şekilde 
yeniden dizayn etmeyi ka-
bul etti. Karşılığında ABD, 
BM ve AB ise yaptırımları 
kaldırma kararı aldı. Bunun 
istisnası ise sekiz yıl boyun-
ca balistik füze teknolojisi 
transferi üzerindeki kısıt-
lamanın, 5 yıl boyunca ise 
silah ambargosunun devam 
edecek olması şeklinde orta-
ya kondu.11

Anlaşmanın muhtemel 
etkileri kapsamında enerji 

Türkiye, bir 
yandan programın 
askeri amaçlara 
evrilmesine kati 
suretle karşıtlığını 
dillendirirken, 
diğer yandan 
da yaptırımlar 
ve ambargolar 
sonucunda 
İran’ın tamamen 
kaybedilmesi ve 
marjinalleşmesi 
ihtimallerine 
dikkat çekti.
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arzı oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Bir diğer önem-
li etkinin Yemen odaklı ger-
ginliğe olması beklenebilir. 
Anlaşma, İran’ın bugüne 
kadar Suriye konusundaki 
tutumu göz önünde bulun-
durulduğunda Esad rejimi-
nin geleceğine de etki ede-
bilecektir.

Dünyanın ikinci en bü-
yük kanıtlanmış doğalgaz 
ve dördüncü en büyük ka-
nıtlanmış petrol rezervleri-
ne sahip olan Iran, anlaşma 
sonrası dönemde bu enerji 
kaynaklarından çok daha 
etkili biçimde istifade ede-
bilme imkânına kavuşabi-
lecektir. Bunu yaparken de 
Batı’nın, şimdiye kadarki 
enerji anlaşmaları çabaları 

üzerinde nükleer program 
krizi dolayısıyla uyguladığı 
baskının ortadan kalkması-
na ek olarak anlaşma son-
rası oluşacak ekonomik to-
parlanma sayesinde yenile-
nebilecek enerji altyapısıyla 
enerji üretimi ve ihracında 
verimliliği artırabilecek ve 
ek olarak da yeni projelerle 
Avrupa’nın enerji talebiyle 
buluşma imkânı yakalaya-
caktır ki bunun da ekono-
mik getirisi açıktır. Böyle 
bir ihtimal, Avrasya’daki 
enerji satrancını ile güve-
nilir ve erişilebilir enerji 
arzının sağlanmasını doğ-
rudan etkileyecektir. İran’ın 
özellikle doğalgaz noktasın-
da Avrupa’nın “arzın çeşit-
lendirilmesi” ve böylelikle 
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Rusya’ya aşırı bağımlılığın 
engellenebilmesi çalışma-
ları açısından olumlu bir 
katkı yapması mümkündür. 
Elbette bu ihtimal, nihai an-
laşma sonrası Batı ile İran 
arasında yakın irtibatın sür-
dürülmesi ve arıttırılması ile 
mümkündür. Aksi takdirde, 
Rusya ile İran’ın enerji ala-
nında ilişkilerini kuvvetlen-
dirmesi durumunda AB’nin 
arzı çeşitlendirme çabaları 
ciddi sorunlarla karşılaşa-
cak, “enerji kartı”nın gele-
cekte kendisine karşı stra-
tejik kullanımını engelleme 
imkânı daha da azalacaktır. 
Dolayısıyla AB’nin, enerji 
arzının güvenliğini artıra-
bilmesi için proaktif bir dış 
politik anlayışla İran’ı ni-
hai anlaşmanın hemen aka-
binde “sosyalleştirme” ve 
böylelikle enerji alanında 
İran’la ilişkilerde Rusya’nın 
bir adım önüne geçmesi ge-
rekmektedir. Aksi takdirde 
uzun vadede şimdikinden 
daha tehlikeli ikili bir ba-
ğımlılık manzarası ortaya 
çıkabilir. AB, İran’ı Avras-
ya’daki enerji mücadelesine 
dâhil edebilirse, Rusya’nın 

pozisyonunun önemini 
azaltma şansına ilaveten 
Rus fiyat politikası üzerinde 
de baskı kurma imkânı elde 
edebilir ve Rusya’nın enerji 
hegemonu statüsünü siyasi 
ve ekonomik olarak sorgu-
lanır kılabilir. Bu bağlamda 
Rusya-İran ilişkilerindeki 
yakın temasın limitlerinin 
S-300’lerle ilgili anlaşma, 
nükleer işbirliğinin devamı 
ve Esad rejimine yaklaşım 
gibi noktalarda sınanmakta 
olduğunu ve sınanacağını 
gözden kaçırmamak gere-
kir. Kısaca, İran’ın Batı için, 
Rusya’nın hâlihazırdaki 
konumunu yeniden gözden 
geçirtebilecek bir potansiyel 
arz noktası olması hasebiyle 
enerji konusu, anlaşma son-
rası düzlemin en önemli me-
selelerinden biri olacaktır.

 Güncel bölgesel geliş-
meler ve gerginlikler bağ-
lamında da nihai anlaşma-
nın oldukça önemli etkileri 
olabilecektir. Yemen’deki 
iç savaşın bölgeselleşen bir 
sorun haline gelmesi, bu sü-
reçte mezhep odaklı bir ay-
rışmanın Suudi Arabistan’ın 

Anlaşmanın 
muhtemel etkileri 
kapsamında 
enerji arzı oldukça 
önemli bir yer
tutmaktadır. 
Bir diğer 
önemli etkinin 
Yemen odaklı 
gerginliğe olması 
beklenebilir.
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Şii ve İran karşıtı nosyonları 
dolayısıyla gündeme gelme-
si ve cevaben İran’ın olduk-
ça sert açıklamalarla duruma 
tepki göstermesi düşünül-
düğünde, bu ahval içerisin-
de nihai anlaşma önem arz 
ediyor. İran ve Batı arasında 
yakın temas, Yemen mesele-
sinde çözümü işaret edebilir. 
Zira günden güne bir “savaş 
makinesi”ne dönüşen Suu-
di Arabistan, ABD ile olan 
sıcak ilişkileri dolayısıyla 
krizde daha yapıcı bir tu-
tum sergilemesi yönünde 
ikna edilebilir,12 tabi İran’ın 
Yemen konusunda sessiz-
liği kapalı kapılar ardında 
anlaşma için bir bedel ola-
rak hâlihazırda gözden çı-
karılmamışsa. Zamanlama 

dikkate alındığında, Suu-
di Arabistan’ın, öngörüyü 
doğrular nitelikte, Yemen’e 
kapsamlı askeri operasyon-
larını oldukça kısa sürede 
durdurmuş olması dikkat 
çekicidir. Yemen’deki krizin 
uzun vadeli çözümü açısın-
dan bakıldığında ise İran 
ile Batı arasında daha ya-
kın bir ilişki, İran ile Suudi 
Arabistan arasında saldırgan 
tavrın terki ve İran ile Türki-
ye arasında işbirliği önemli 
noktalardır. Türkiye ile İran 
arasındaki işbirliği aynı za-
manda Şii-Sünni ortak ha-
reket kabiliyetini sembolize 
etmesi ve mezhep odaklı 
olmayan bir bölgesel duruş 
ortaya konabilmesi adına 
da mühimdir.13 Bölge, Arap 
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Baharı ve sonrasında her 
ne kadar çakışan siyasetler 
izlemiş olsalar da İran ve 
Türkiye arasındaki işbirli-
ğinden fayda sağlayabilir. 
Mezhepsel farklılıkların 
altını çizen ve şiddet yan-
lısı bir tutum benimseyen 
hareketlere karşı da bu si-
yasi irade önemli bir denge 
unsuru olabilir. Bölgesel 
istikrara tehdit oluşturan ve 
dolayısıyla bölgesel hatta 
küresel işbirliğiyle mücade-
le edilmesi gereken IŞİD’le 
mücadele noktasında böy-
le bir bölgesel temas fayda 
sağlayabilir. Zira hâliha-
zırda Irak’tan Suriye’ye ve 
Yemen’e istikrarsız bölge-
sel dinamikler, bu grupların 
yükselişine ve benzer yeni 
oluşumların ortaya çıkma-
sına uygun ortam sunmak-
tadır. Türkiye’nin Balkan-
larla ve Avrupa Komşuluk 
Politikası kapsamındaki ül-
kelerle ilişkilerinde olduğu 
gibi ortak “Batı bağlantısı” 
İran ile Türkiye arasındaki 
diyaloga da ek bir güçlen-
dirici etki yapacaktır. Siya-
set yapımında Batı’ya daha 

yakın eğilimler gösteren ve 
Türkiye, Mısır hatta Suudi 
Arabistan’la ekonomik ve 
siyasi irtibatı kuvvetli bir 
İran, bölgede zayıf devlet 
mekanizmalarının güçlendi-
rilmesine ve bölgesel eko-
nomik ilerlemeye ciddi kat-
kı sunabilir.

Arap Baharı’nı takip eden 
süreçte hükümetler birbiri 
ardına değişmektedir. Mısır 
örneği bu trendin en belirgin 
sembolü olarak karşımızda 
durmaktadır. Suriye’deki 
Esad rejimi İran tarafından 
büyük destek görmektedir. 
Kendisinin en önemli böl-
gesel rakiplerinden Türkiye, 
2011’den bu yana 250 bin-
den fazla insanın hayatını 
kaybetmesinden sorumlu 
olan ve demokratikleşme ile 
reform konusundaki vaatle-
rini yerine getirmeyen Esad 
yönetiminin fotoğraftan çık-
ması gerektiği yönünde ıs-
rarını sürdürüyor. Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika genelinde 
ve Suriye özelindeki bu ge-
lişmeler, artçı sarsıntılarıy-
la bölgesel istikrarı tehdit 
etmekle ve İran ile Türkiye 

Türkiye ile İran 
arasındaki işbirliği 
aynı zamanda 
Şii-Sünni 
ortak hareket 
kabiliyetini  
sembolize etmesi 
ve mezhep 
odaklı olmayan 
bir bölgesel 
duruş ortaya 
konabilmesi 
adına
mühimdir.
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gibi bölgenin önemli aktör-
leri arasında gerginliğe se-
bep olmakla kalmıyor, aynı 
zamanda bölgeye dış müda-
hale ihtimalinin de mütema-
di olarak masada kalmasına 
yol açıyor. Irak Savaşı ve 
sonrası süreç, bu ihtimalin 
olası sonuçları hakkında 
önemli bir referans olarak 
önümüzde durmaktadır. Bu 
referansa bakarak savaş son-
rası Irak’ın yeniden yapılan-
dırılması ve bölge dışından 
gelen aktörlerin bölgede 
uzun soluklu bulunmasının 
engellenmesi gibi konularda 
Türkiye ile ortak noktalarda 
buluşabilen İran’ın konumu-
nu gözden geçirmesi gere-
kebilir. İran ve Batı arasında 

daha makul bir düzlem aynı 
zamanda Türkiye ile İran 
arasında birbirini suçlayıcı 
tavrın bir kenara bırakıl-
ması ve ortak bir noktada 
buluşulması iradesine katkı 
sağlayabilir. İran’ın ulusla-
rarası toplumla sosyalleş-
mesi, enerji kaynaklarının 
artan miktarlarda sisteme 
eklenmesine ilaveten gere-
ken yasal ve bürokratik uyu-
mun hayata geçirilmesi ve 
ekonomisinin Batı’yla çok 
daha entegre hale gelmesi 
çok daha anlaşılabilir ve iş-
birliğine açık bir İran ortaya 
çıkarabilir. Bu imkân değer-
lendirilemediği takdirde ise 
ekonomik anlamda güçle-
nen ve enerji kaynaklarının 



13 

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ 
NO.29, tEMMUZ 2015

ihracında ve komşularıyla 
ilişkilerinde çok daha az ma-
niyle karşılaşan bir İran’ın 
artan bir özgüvenle beraber 
artan materyal kaynakları 
sayesinde kendisine yakın 
gruplara çok daha etkin des-
tek sağlaması da mümkün. 
Bu ihtimalin sadece Yemen 
ve Suriye üzerinde değil Şii 
nüfusa sahip ve Necef ve 
Kerbela’nın gibi iki sembol 
şehrin de içerisinde bulun-
duğu bir Irak’a da etkisi ola-
bilir. IŞİD Irak’ta ilerlerken 
diğer tarafta daha fazla si-
yasi ve ekonomik güç talep 
eden bir Şii yükselişi, Irak’ta 
orta/uzun vadeli bir krize se-
bep olabilir. Bu da IŞİD’le 
mücadeleden önemli bir ge-
lir kaynağı olarak bölgenin 
hidrokarbon kaynaklarının 
Batı’ya güvenli ve sürdürü-
lebilir ihracına ve mezhep 
odaklı bölgesel gerilimlerin 
kontrol altına alınmasına 
dair çabalara kadar pek çok 
bölgesel çabanın geleceğini 
tehdit edecektir.

Görülüyor ki bölgede-
ki enerji siyaseti örneğinde 
olduğu gibi bölgesel siyasi 

yansımalar noktasında da 
nihai anlaşmanın sonuçla-
rı, hem Batı’nın tavrına ve 
hızlı davranmasına hem de 
İran’ın agresif bir tutum ile 
halihazırdaki ılımlı tutumu 
arasında yapacağı seçime 
bağlı gözüküyor. İran’ın 
önümüzdeki dönemde siya-
si ikliminin de bu seçimde 
muhtemel etkisi göz önüne 
alındığında uzun vadeli ve 
kurumsallaşmış bir ilişki 
düzlemi kurulmasının Batı 
için önemi anlaşılmaktadır.

 

Nihai Anlaşma Sonrası 
Türkiye-İran İlişkilerine 
Dair Beklentiler

İki önemli bölgesel güç, 
İran ve Türkiye, ‘79 Devri-
mi’nden sonra ve özellikle 
1990’larda zirveye çıkan 
bir şekilde güvensizlik ve 
şüphe ile dolu, büyük öl-
çüde güvenlikleştirilmiş 
(securitised) bir ilişki yaşa-
dı. Geçtiğimiz on yılda ise, 
özellikle savaş sonrası Irak 
konusunda ortak siyasi ta-
vırlar ve Türkiye’nin İran’ın 
nükleer programına dair 

Geçtiğimiz on 
yılda, özellikle 
savaş sonrası Irak 
konusunda ortak 
siyasi tavırlar 
ve Türkiye’nin 
İran’ın nükleer 
programına dair 
tutumu, İran 
ve Türkiye’yi 
birbirine 
yaklaştırdı.
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tutumu, iki ülkeyi birbirine 
yaklaştırdı. İki tarafın Arap 
Baharı süresince ve sonra-
sında kendi “etki alanları”nı 
oluşturma çabaları, ilişkileri 
zedelediyse de 1980’ler ve 
1990’lara kıyasla çok daha 
olumlu, ekonomik anlamda 
istisnai ve enerji alanında 
beklentilerin her zamankin-
den daha yüksek olduğu bir 
ikili atmosferden bahset-
mek mümkün. 14 Temmuz 
2015’te imzalanan nihai 
anlaşma ve akabinde yaptı-
rımlardan arınmış bir İran’ın 
ortaya çıkışı şüphesiz ki bu 
ilişkiye de ciddi manada etki 
edecektir.

Ekonomik boyuta bakıl-
dığında, iki ülke, ekonomik 
etkileşimleri açısından son 
on yılda oldukça etkileyici 
bir performans ortaya koy-
du. Bunun gerçekleşmesin-
de, ilişkinin özellikle Irak 
Savaşı sonrası ortak iradele-
rin fark edilmesiyle beraber 
güvenlik temelinden kaydı-
rılması kadar Türkiye’nin 
eskiye kıyasla dışarıda ve 
yakın çevresi özelinde çok 
daha aktif bir ekonomik 

profile sahip bir “tüccar dev-
let”e dönüşümü de rol oyna-
dı. Türk İstatistik Enstitüsü 
rakamlarına göre 2000’de 
1 milyar dolar civarı olan 
ticaret hacmi, 2014’te 13 
milyar dolar seviyesine çıktı 
ve böylece İran Türkiye’nin 
altıncı, Türkiye ise İran’ın 
beşinci en büyük ticaret or-
tağı konumuna geldi. Nihai 
anlaşma sonrası Batı’dan ve 
özellikle de ABD’den gele-
cek itirazların ortadan kal-
kacağı düşünülürse geleceğe 
dair enerji anlaşmalarıyla da 
beslenecek ticaret hacminde 
ciddi bir sıçrayış beklenebi-
lir. Cumhurbaşkanları Recep 
Tayyip Erdoğan ve Hasan 
Ruhani, sıkça ekonomik 
bağlantının daha da kuvvet-
lendirilmesi ve 30 milyar 
dolar hedefine ulaşılması 
yönünde söylemlerde bulun-
makta, işadamlarını da bu 
maksat çerçevesinde destek-
lemektedirler. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın geçtiğimiz 
günlerdeki İran ziyaretinde 
de bu konuların altı çizilmiş, 
ilaveten Yemen konusunda 
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işbirliğinin önemine vurgu 
yapılmıştır.

Türkiye’nin, Doğu-Batı 
enerji koridoru kapsamında 
enerji merkezi (hub) rolü 
açısından İran gazını Av-
rupa’ya taşıma isteği göz 
önünde bulundurulduğunda 
İran ile Batı arasındaki iliş-
kinin yeni dinamikleri bü-
yük önem arz ediyor. Özel-
likle ABD’nin Türkiye’nin 
bu alandaki işbirliği çaba-
larına karşı şimdiye kadarki 
negatif yaklaşımı ve nihai 
anlaşma sonrası bu tutumun 
yumuşamasıyla oluşacak 
yeni ortamın muhtemel so-
nuçları düşünülmeye değer 
bir nokta. TANAP’ta öngö-
rülen nihai kapasite 60 bcma 
düzeylerinde ki bu miktar 
hâlihazırdaki şemaya ek ola-
rak Azerbaycan’a ilaveten 
yeni arz merkezleri gerek-
tirebilir.14 Bu noktada İran, 
ileriki dönemde, nükleer kri-
zin de çözülmesiyle önemli 
bir aday olabilir. İlaveten, iki 
ülke yeni boru hattı projeleri 
üzerinde de çalışabilir. Türk 
Akımı’nın 63 bcma planla-
nan kapasitesine ek olarak 

TANAP’ın taşıdığı doğalgaz 
kapasitesindeki planlanan 
artış Türkiye’nin transit ro-
lüne ciddi katkı sunacaktır. 15 
Zira, TANAP’ın 2030 civa-
rında ulaşması öngörülen 60 
bcma doğalgaz taşıma kapa-
sitesi ve Türk Akımı’nın 63 
bcma kapasitesi toplam dü-
şünüldüğünde Türkiye üze-
rinden taşınan bu 123 bcma 
doğal gaz, Avrupa talebinin 
beşte birinden fazlasını oluş-
turmakta. İran açısından ba-
kıldığında ise İran böyle bir 
durumdan sadece ekonomik 
olarak kazançlı çıkmaya-
cak, aynı zamanda küresel 
enerji oyununda önemli bir 
arz merkezi olarak profilini 
güçlendirecek ve dolayısıy-
la ekonomik toparlanmanın 
yansıra uluslararası toplum 
içinde daha yüksek bir pa-
zarlık gücüne kavuşabile-
cektir. 

Güvenlik açısından de-
ğerlendirildiğinde ise, an-
laşma ile beraber öngörüle-
bilir yakın gelecekte askeri 
manada bir “nükleer İran” 
ihtimalinin ortadan kalk-
ması Türkiye adına ciddi 

Türkiye’nin, Doğu-
Batı enerji koridoru 
kapsamında enerji 
merkezi (hub) rolü 
açısından İran gazını 
Avrupa’ya taşıma 
isteği göz önünde 
bulundurulduğunda 
İran ile Batı 
arasındaki ilişkinin 
yeni dinamikleri 
büyük önem arz 
ediyor.
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bir kazanım olacaktır. Her 
ne kadar Türkiye’nin resmi 
söylemi programın askeri 
amaçları olmadığına dair 
inancın altının çizilmesi yö-
nünde ve programı barışçıl 
maksatlarına binaen destek-
ler nitelikte olsa da bu ihti-
malin kesin biçimde ortadan 
kaldırılması, Türkiye’nin 
orta ve uzun vadede tehdit 
algılamasında muhtemel 
başlıkları revize etmesini 
sağlayacaktır. İran’ın bölge-
sel bir gerginlik neticesinde 
görece kısa sürede bu vakte 
kadar elde ettiği nükleer tek-
noloji ve uzmanlık sayesin-
de programı askeri bir ma-
hiyete büründürmesi, her ne 
kadar güncel İran liderliği 

bu eğilimi göstermekten 
uzak olsa da ilerisi adına 
bir ihtimaldir. Bölgede de 
istikrarsızlığın istisna değil 
norm olduğu düşünüldüğün-
de yalnız rekabetlerin değil 
yakınlaşmaların geleceği de 
öngörülebilir değildir. Bu 
da böyle bir ihtimalin köklü 
biçimde ortadan kalkması-
nın faydasını ortaya koy-
maktadır. Özellikle Balistik 
Füze Savunma sistemi ve 
Arap Baharı üzerinden iki 
gücün yaşadığı dönemsel 
gerginliklerin ilişkiyi ye-
niden kısmen güvenlik bo-
yutuna taşıdığı düşünüldü-
ğünde bu nokta daha önemli 
hale gelmektedir. Güvenlik 
boyutundan ilişkiyi tekrar 
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uzaklaştırmada (desecuri-
tisation) da İran’ın sisteme 
entegrasyonu ve nihai an-
laşma sonrası Batı’yla iliş-
kilerini kuvvetlendirmesi 
ile beraber ılımlı bölgesel 
tutumları ön plana alan daha 
makul bir aktör haline gel-
mesi de fayda sağlama po-
tansiyeline sahiptir. 

Netice itibariyle Batı ile 
İran arasında oluşabilecek 
yeni dinamikler, Suriye’de-
ki çatışma ortamından enerji 
güvenliğine kadar pek çok 
alanda değişim fırsatı do-
ğurabilir. Eğer yaptırımlar 
sonrası dinamikler doğru 
analiz edilir ve Batı hızlı ha-
reket edebilirse İran’ın hem 
bölgesel ve küresel konumu 
hem de Batı’yla ilişkileri 
açısından oldukça farklı bir 
resim görebiliriz. Bu değişi-
min ölçüsü ise tekraren, ön-
celikle P5+1 ülkelerinin ve 
İran’ın nihai anlaşmanın uy-
gulanması konusundaki ka-
rarlılığından ve samimiye-
tinden, ikincil olarak Rusya 
ve Çin gibi diğer aktörlerin 
bu süreci engelleme nokta-
sındaki çabalarından ve son 

olarak da Ahmedinecad’ın 
İran siyasetine tekrar dönme 
olasılığından (ki Ruhani’nin 
anlaşma dolayısıyla kazana-
cağı ekonomik ve siyasi Batı 
desteği bu ihtimalin ortadan 
kaldırabilmesinde büyük rol 
oynayacaktır) veya benzer 
bir siyasi figürün ortaya çı-
kıp çıkmamasından büyük 
oranda etkilenecektir. Son 
olarak, Türkiye’nin ken-
di güç ve menfaat merkezli 
hesaplarıyla uyumlu şekilde 
bölgedeki genel duruşunu ve 
günlük dış politikasını geliş-
melere göre konumlandırma 
kabiliyeti, Türkiye’nin bu 
yeni oluşan atmosferden ne 
denli faydalanabileceğini 
belirleyecektir. Türkiye ve 
İran daha yakın bir ekono-
mik ilişki, ekonomik etkile-
şimlerinde ciddi bir artış ve 
daha istikrarlı bir bölgesel 
denklem tecrübe edebilirler. 
Öte yandan iki ülke bölgenin 
küresel ölçekte yankı bulan 
bu en tartışmalı konuların-
dan birinin normalleşmesin-
den doğan fırsatları kaçıra-
bilir, yukarıdaki olumlu tab-
loyu tersine de çevirebilirler.  

Anlaşma 
ile beraber 
öngörülebilir 
yakın gelecekte 
askeri manada 
bir “nükleer 
İran” ihtimalinin 
ortadan kalkması, 
Türkiye adına 
ciddi bir kazanım 
olacaktır.
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