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iran islam Cumhuriyeti'nin Oda Asya ve 
Azerbaycan Politikalan 

Atay AKDEVELiOGLU' 

6ZET 

SSCB Ylktlana kadar belirgin bir Orta Asya (ve Azerbaycan) politikaSl olmayan ve ili~ki
lerini Moskova ilzerinden yilrilten iran, SSCB daglldlktan sonra bir taraftan balge illke
leriyle yaptct ili~kiler kurmaya fall§ml§, diger taraftan da balgede Rusya'nm ba§atllgml 
kabullenir gazilkmil§tilr. Balge illkelerinin ifi§lerine kart§mamaya azen gas terse de, 
iran'm bOlgeyle ili§kileri istedigi dilzeye ula§amamt~tlr. Bu sonufta, ABD'nin balge 
illkelerine aksi yandeki telkinleri, balge illkelerinin siyasal islam'l ifsel tehdit olarak 
garmeleri ve bu tehdidin dl§ odagl olarak iran'l algllamalart ile iran'm kendi ekonomik
teknolojik smlrlamalart etkili olmu~tur. Siyasal olumsuzluklara ve ABD'nin baskllarma 
ragmen iran, cografi konumu ve enerji alanmda trampa ili~kisine girme arzusuyla, azel
likle hidrokarbon kaynaklarma sahip bOlge illkeleri ifin alternatif transit yolu ve ekono
mik i~birligi yapllabilecek bir bOlge illkesi haline gelmi~tir. 

Anahtar Kelimeler: iran dl~ politikaSl, Orta Asya cumhuriyetleri, Hazar Havzasl, 
islamf dl~ politika; Tilrkiye-iran rekabeti. 

Foreign Policy of Islamic Republic of Iran towards 
Central Asia and Azerbaijan 

ABSTRACT 

While Iran did not have a clearly deliniated policy towards Central Aisa (and 
Azerbaijan) during the Soviet period and conducted its relations through Moscow, it 
tried to develop constructive engagement with the regional states since the collapse of the 
Soviet Union. At the same time, Iran clearly came to accept the dominant postion of 
Russia in the region. Although it avoided involvement in internal affairs of the regional 
countries, Iran's political relations with them have not develop into a satisfactory level. 
In this, American discouragement of the regional countries to enter close relations with 
Iran, their identification of political Islam as domestic threat and Iran as its external 
hub, as well as Iran's own economic and technological weaknesses played important 
roles. Despite this political weaknesses and US pressures, however, Iran, with its 
suitable geographic location and acceptance of trampa with the energy reach countries, 
has emerged as an importan regional economic partner and alternative transit route. 

Keywords: Foreign Policy of Iran, Central Asian republics, Caspain Basin, Islamic 
foreign policy, Turkey-Iran competition. 
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modern iran tari-
hinin Asya'yla 
lannm kopmasmm da miladldlr. olarak OrtaAsya'da 
Gzbeklerin ba~at oldugu Siinni hanhklar He Azerilerin bat?at oldugu ~ii 
Safeviler arasmda ba~layan mezhep sava~lan, daha once organik baglan 
olan Tiirkistan He iran'l birbirinden koparml~hr. 

Gte yandan, Ruslann 19. yiizyllda Kafkasya ve Orta Asya'yl i~gal et
meIeri ve bunu 1813 Giilistan ve 1828 Tiirkmenc;ay Antla~malanyla iran' a 
kabul ettirmeieri, iran'm Azerbaycan'm kuzeyini kaybetmesinin dl~mda 
sozkonusu kopuklukta bir degir;;iklik yaratmamlr;;tlr. Tiirkmenc;;ay Antlar;;ma
S1 bugiinkii iran-Kafkasya smmm belirlemir;;tir, fakat <;izilen Slmr ne mez
hepsel ne de etnik a<;ldan anlamh olmamI§ ve $ii Azerileri bolmiir;;tiir. 
1863'te ise Herat'm Afganistan'a katllmaslyla iran-Afganistan smm bugiin
kii halini alml§br. Slmr mezhepsel temele dayanmakla birlikte Farsi etnik 
gruplan bOlmiir;;tiir. Son olarak, Rusya'mn 1872'de Hive Hanhgma son vere
rek Orta Asya'da denetimi tamamen saglamaslyla birlikte 1900'de giinii
miizdeki Tiirkmenistan-iran Slmn da <;izilmi~tir.1 

1797-1925 arasmda iran'l yoneten Kac;arlar doneminde iran'm Orta 
Asya'yla temas etmesi bir yana, <;arhk Rusya iran'da niifuz bolgesi olur;;tu
rarak zaman zaman dogrudan miidahalelerde bulunmur;;tur. Rusya'da 
1917'de rejimin degir;;mesi de bu dengesiz ilir;;kiyi degir;;tirememir;;tir. Mosko
va'nm miidahaleleri 1949'da sona erdiginde, iran bu sefer ABD r;;emsiyesi 

1 Olivier Roy, "The Iranian Foreign Policy toward Central Asia"; http://www.soros.org. 
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ABD'nin gayretleri sonucunda 
iran'm, soylemiyle Bah Avrupah devletlerle olumlu 
da 0 donemde di.i~Uniiliirse, dayanabilecegi biiyiik giic:; 
sadece ve \=in gibi komiinist iilkeler kalml~t1r. 

ikinci Eyliil1980'de iran'm kendisini, Irak'Ia ytl surecek ve 
yeni rejimin kaderini belirleyecek bir sava~m ic:;inde bulmu§ olmasldlr. Sava§ 
slrasmda ABD kokenli silahlarma yedek parc:;a bulmakta zorlanan iran, 
ordusunu yeniden donatmak i<;in SSCB ve <;in sHah sistemlerine yonelmek 
zorunda kalrru~hr. Aynca Irak'la da iyi ili1,'kileri olan SSCB'yle ili§kilerini canlt 
tutmak iran a<;1Smdan ya§amsalonemdeydi. 

U.;uncii neden, Afganistan'daki Hazaralarm durumuyla alakaltydl. 
Afganistan'da filIi bir ozerklige olan $ii Hazaralara kar§l SSCB'nin 
izledigi politika tltm11 olmu§ ve sava§ boyunca Hazara bolgelerinde ciddi 
c:;ah§malar ya§anmarru§h. SSCB'nin bu yakla§1ffi1nda Iran'la ili§kilerini 
bozmama dU§Uncesinin mi, yoksa Afganistan'daki askeri stratejinin mi 
belirleyid oldugu tarb§Ilabilir, fakat iran bu tavn kendisine uzahlan zeytin dah 

2 Ibid. 

3 Ibid. 
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olarak gormii~ ve Afganistan'da esas destekledigi grup olan Hazaralan zor 
d urumda blrakmak istememi~ti. 

Dordiincii neden, yiizlerce kilometrelik bir slrurm ardmda bekleyen KlZll 
Ordu'nun iirkiitiidi askeri giiciiniin yarathgl korkuydu. Korfez'de ve illke 
ic;inde rejimi ylkmak isteyen giie;lerle miicadele eden Taman, yakm tarihinde 
defalarca oldugu gibi, SSCB'nin olasl miidahalesine kar~l savunmaSlZ kalffi11,>h. 
Ustelik, SSCB'nin boyle bir miidahalede dayanabilecegi 1921 antla1,>maslnID 
yiiriirliikte oldugu iddiasl da e;iiriitillememi1,>ti. Aynca, Afganistan'l i~gal eden 
SSCB, bu tiir bir hareketten c;ekinmedigini de ae;lkc;a gostenni~ti. Son olarak, 
ABD ile SSCB'nin Tahran'daki rejimin degi~tirilmesinde uzla§malan ihtimali 
(uzak olsa da) zihinleri me§gul ediyor, Tahran'da endi§eye neden oluyordu. 

Be~inci neden, Moskova'run denetiminde hareket eden iran komiinist 
partisi Tudeh'le ve genelde tUm sol orgiitlerle yeni rejimin kurdugu ozel 
ili§kiydi. Yeni rejim, devrimi islamcllarla birlikte gerc;ekle§tiren solculara kar~l 
1979-1983 doneminde (en sona Tudeh'i brrakmak kaydlyla) tasfiye politikasl 
izledi. Sol gruplarm uyesi olan ve e;ogu da etnik bir azmhga mensup bulunan 
binlerce iran vatanda~l, "Moskova'run emri dogrultusunda islam devletini 
Ylkmak ve iran'da SSCB'nin uydusu olacak komiinist bir devlet kurmak" 
sue;undan idam edildi. Bu geli§meler olurken, iran'da sol gruplarm iktidan ele 
gec;irecek giice sahip olmadlklanru goren ve mevcut islami iktidann ABD 
kar§lthgllli onemseyerek bu durumu tehlikeye atmak istemeyen SSCB, 
Tahran'daki yeni rejime zeytin dall uzatmaya devam ederek, illkedeki sol 
gruplan desteklemeyi en alt diizeye indirmi§ti. Bu da Tahran'da SSCB'ye kar~l 
olumlu bir hava estirmi~ti. 

Son olarak, yeni rejiminin kullanabilecegi (veya ilgisini e;ekebilecek) 
Kudiis, Kerbela, Kabe gibi sembollerin Orta Asya'da bulunmamasl iran'm 
politikalarmda etkili olmu~, devrimi ate~leyen bu semboller dogal olarak yeni 
rejimin dl~ politikasmdaki oncelikleri de etkilemi~tir. 

iran'm SSCB'yle ili~kilerini iyi tutmaslru gerektiren yukanda sayllan 
nedenlere eklenebilecek e;ok saYlda ba§ka nedenin varhgma ragmen, iran-SSCB 
ili~kileri devrimin ba§mdan itibaren ayru diizeyde seyretmemi§tir. Ashnda 
sava§ siiresince SSCB'nin iran'l Irak'a tercih ettigini soylemek de miimkiin 
degildir. Aynca, SSCB iran'm Orta Asya'ya yonelik olas! giri§imlerinden 
daima endi§e etmi§ ve anti-komiinist niteliginden otiirii Tahran' a hep mesafeli 
kalml§hr. Ayru tutumu, ideolojik nedenlerle iran da takIDffil§hr. Ustelik iran'm 
SSCB Miisliimanlarma yonelik faaliyetleri de hie; olmaffi1§ degildir. Ornegin 
iran'da Tiirkmence yaym yapan bir radyoyla devrimin temel ilkeleri slrunn 
diger tarafmdaki SSCB vatanda~n Tfukmenlere anlahlmaya e;all§Ilml§, 
SSCB'den kae;an islamcIlara ev sahipligi yapIlml§hr. Fakat bu yonde 
saYllabilecek tUm faaliyetler slrurh ole;ektedir ve istisna kabul edilebilirler. Esas 
olan, iran'm bu donemde Orta Asya ve Kafkasya'ya yonelik ozel bir 
yakla§lffiIDID olmadlgldlf. 

132 



jran'm Orta Asya ve Azerbaycan PolHikalan 

iran-SSCB ili~kileri iran-Irak Sava~mm bitiminden soma daha olumlu ve 
istikrarh Bakaru Eduard $evardnadze'nin $ubat 
1989'da Tahran'l ziyaret Humeyni'yle goru§mesiyle doruga <;lkan 
Moskova-Tahran arasmdaki gUvenlik temelli ili§kiler, iran'm kuzey 
kom§usundan herhangi bir tehdit algtlamadlgllli; Moskova'nm da iran'm 
elindeki islam kartmdan endi~e etmedigini ortaya koydu. Fakat SSCB'nin 
kaosa giden i<; siyasal geli~meleri nedeniyle bu 'balaYl' klsa surdu.4 

SSCB'nin Dagdmasmm Ardmdan Iran'm Biilgeye Yaklafjlml 

SSCB doneminde statUkoyu korumak isteyen ve ozellikle bu iilkenin i<; i~le
rine mudahaleden kac;man iran'm 1991 somasmda bolgeye yakla§lmlru b~
lirleyen UC; temel faktor yard!. Asll belirleyici unsur iran'da 1989'da ba~;layan 
degi1]ikliklerdi. 1979'da bolgesel dengeleri alt-ust eden iran'daki rejim degi
§ikliginin ardmdan, iran dl§ politikasl revizyonizme kayml§ ve Tahran tUm 
kom§ulan tarafmdan bir tehdit olarak algllanml§tI. Bu algllamarun hakh 
nedenleri de olmu~, ozellikle Basra Korfezi'nde iran rejim ihracma <;ah~t1gml 
gizleme geregi dam duymamH;lh.5 

Bununla birlikte, iran/m bolgesel dl~ politikasl 1989-1991 doneminde 
belirgin bir donu~um sergileyerek, revizyonizmden uzakla~lp, hem i<; politi
ka hem de dl~ politikada koklu degi~iklik i<;ine girdi ve rejim ihracl anlayl~l
fit terk etti. Bundan soma iran'm i<;erideki onceligi ekonominin yeniden in
~aSl oldu ve buna paralel olarak da bolgesel istikrara yonelik uzla~macl bir 
dl§ politika yakla§lml geli§tirdi. Humeyni'nin olmesi ve Rafsancani'nin dev
rimci anlaYl§l terk etmesiyle ortaya <;lkan bu donu§um henuz gerc;ekle§mi§
ken, kuzey kom§usu SSCB/nin par<;alanmasl sonucunda bir anda iran'm 
kuzeyinde <;ok saYIda yeni devlet baglmslz oldu. Bu ortamda, iran/m Orta 
Asya ve Kafkasya'ya yonelik politikasl ba§mdan itibaren belirgin bi<;imde 
ideolojiden armdmlml§tI. Bunun yerine ulusal <;lkar ve guvenlik kavramlan 
temel politika tercihlerini belirledi. Dl§ politikadaki bu ideolojiden ulusal 
<;lkara kayma ve donu§um, 1990'larda iran'm genel dl§ politikasmda da be
lirginle§erek, Hatemi'nin 'uygarhklar arasl diyalog' soylemiyle ruzlandmldl. 
Bu yeni anlaYl§ hi<;bir yerde Orta Asya'ya yonelik politika kadar netle§me
mi§tir. iran a<;lsmdan baklldlgmda Orta Asya yeni dl§ politika doktrinini 
hayata ge<;irebilecegi "temiz bir sayfa" olarak degerlendirilmi§, i§birligi ve 
uzla§ma uzerine kurulu ili§kilerin ortaya <;Ikmasl i<;in gayret gosterilmi§tir.6 

1979'dan soma iran'm uluslararasl arenadaki dl§lanml§hglrun Tah
ran'da yaratttgi huzursuzluk da bu a<;lhmda etkili olmu§tur. Bu huzursuz-

4 Shireen T. Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", Journal of In ternation'al Affairs, Cilt LVI, No 
2, Bahar 2003, s. 135. 

5 Roy, "The Iranian Foreign Policy toward Central Asia", 

6 Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", s. 133-139. 

133 



ULUSlARARASlli.I$U 

donu§en poHtikalarma kuzeyinde olu~an 
guvenlik sorununu sorununun bir ileride ele 
ahnacak etnik-dinsel da (aslmda iran, 
Azerbaycan'dan kaynaklanan ve Afganistan'dan kaynaklanan dinsel 
nitelikli tehditler dl~mda devletlerinden ciddi bir tehdit algtlamaml§hr), 
iran a<;;lsmdan tehdit dl~l olarak ABD ve ikincil 
duzeyde Turkiye) bolgeye kaynaklanml§hr. 
Arkasmda ABD/yi gormek istemeyen fakat bunu engelleyecek 
kapasiteye sahlp olmayan Iran, bu nedenle arhk 'stratejik ortagl' haline 
gelen Rusya'run yeni ba~at olmasml tercih etmil?tir. 

lran'm Bolgeyle tli~kilerinin Potansiyeli 

iran/m bolgeye yaklal?lffi1n1 belirleyen unsurlarm siyasi nitelikli olmasma 
kar~lhk, bolgeyle ili§kilerin getirecegi avantajlar ve yaratacagl sorunlar eko
nornik niteliklidir. Sozkonusu avantajlar (potansiyeller) u<;; ayrI bal?hk altm
da toplanabilir. 

7 Billent Aras, "Amerika-Orta Asya ili~kileri ve iran'ill Konumu", Avrasya Dosyasl, Cilt v, No 3, 
Sonbahar 1999, s. 238. 

8 Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", s. 134. 
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ilk olarak, hem Kafkasya (Ermenistan ve Azerbaycan) hem daha 
bi<;imde devletleri klta i<;ine slkl§lp kalm1~ olmalanru a~malarl 
ken sorun olarak gormektedirler. Pratikte iki ana <;tkl~ noktalan var-
drr: Rusya ve iran. bu yolu zora ko~maslilln bu de 

i<;in miimktin oldugunca Rusya'dan rlH1MY1,,_ 

ya Bu durumda iran dogal nedenlerle one 
Fakat, bugiine kadarki gelit?melere baklldlgmda bu devletlerin siyasi 
Ie iran'dan da uzak kaldlklan gortilmii~tfu, fakat bu tutum ekonOlnik 
rasyonel olmaktan uzakhr. Bu <;er<;evede, iran/m cografi konumunun, 
avantajl oldugu kabul edilmelidir. Diger yandan, Tiirkiye'nin de h""""an1c+~,n 
iizerinden bolgenin ii<;iincii 9kl~ yolu olabilecegi dii~iinillse de, Karabag 
nu ba~ta olmak iizere Ankara-Erivan siyasal ili~kilerinin kimi sorunlan a~a
mamas! nedeniyle, bu yolun klsa vadede a<;llmasl miimkiin goriirunemektedir. 
Bununla birlikte, Tiirkiye'nin Giircistan-Azerbaycan ve Hazar iizerinden Orta 
Asya'yla bagianh kurmasl olanak dahilindedir ve iran'm bolgenin ba~at transit 
tilkesi olmaslrun oniindeki asll rakip bu giizergahtlr. 

iran'm bOlgenin birindl limam olmaSI ozellikle hidrokarbon nakliyah 
konusunda onem kazanrnaktadlr. Hidrokarbon nakliyatI, bu kaynaklara sahip 
olmayan Ermenistan ve Klrgtzistan gibi bolge tilkelerinin cografi baklmdan 
Iran'm limanlarma ihtiya<; duymasmdan daha onemli bir nitelik tar;nmaktadlr. 
Hidrokarbon kaynaklanna sahip olan tilkelerin yoneticileri temelde klsa vade
de elde etmeyi umduklarl enerji ranh iizerinden politika yapmakta ve iilkeleri
nin sosyo-politik yapllanmalanru bu <;er<;evede ~ekillendirmektedirler. Bu ne
denle nakIiyat sorununun a~llmasl i<;in Iran dahll her yolun denenmesine a<;lk
brlar. iran da bu iilkelerin beklentilerine cevap vermeye hazlrdlr.9 

Bir diger potansiyel bolge iilkeleriyle iran arasmda enerji kaynaklan
nm degi~-toku~ (swap) olanagldlr. iran'm hidrokarbon iiretim alanlarmm 
iilkenin giineyinde yogunla~masma kar~l1hk, ba~ta Tahran, Tebriz ve 
Me~hed olmak uzere biiyiik tiiketim merkezleri kuzeyindedir. DolaYlslyla, 
iran'm kuzey bolgelerinde hidrokarbon arz eksikligi bulunmaktadlr. Bu 
durum iran' a bOlge iilkeleriyle degi~-toku~ anla~malan yapabilme imkaru 
saglamaktadlr. Buna gore, iran bu iilkelerden hidrokarbon alarak kuzey 
illerinde kendisi kullanmakta ve bunun kar~lhgmda giineyde iirettigi hidro
karbondan e~ degerde miktan soz konusu iilkeler adma iize
rinden Bu i~lem hem Hazar-Basra Korfezi boru hatlarma ihti

hem de doviz kullarulmadlgmdan, iran a<;lsmdan 
iilkesi a<;:lsmdan da ekonomiktir. sayesinde 

iran'm onerdigi Korfezi hattma boru do~enmesi olaslhgt 
lenmektedir. Ustelik ~imdiden, Basra Korfezindeki hidrokarbon arzmda 
iran'm etkinligi artrnu;tIr. Hepsinden onemlisiyse, Iran/m Orta Asya hidro-

9 Roy, "The Iranian Foreign Policy toward Central Asia", 
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karbonlan i<;in tlpkl Tiirkiye gibi bir pazar OlmaSldlr. Bu sayede iran hem 
bolge iilkelerini baglmh kllmada bir a~ama daha kaydetmi~, hem 
de boru hatlan i<;in onerdigi giizergahm ~anslru art1rml~br,1o 

bOlgeyle ili~kisinde ii<;iineii avantajl, Bolgesel i~birligi ve Ge
(RCD) devaml olan Ekonomik i~birligi Orgiitii (ECO),dur. 

<;er<;evesinde en azmdan ekonomik ili~kilerini kurumsal bir temele 
iran, gene bu orgiit ~emsiyesi altmda ABD miidahalesini a~abil

Apolitik niteligi belirgin olan bu orgiit, iran'la bOlge iilkeleri ara
smda, ideolojik sorunlann engellemesi olmadan, Heari ili~kileri katalize et

Buna ragmen, ileride de ele almacagl iizere, ECO'nun i~levi yapl
sal nedenlerden dolayl smlrhdlr. 

PoHtikaSlnI Smulandmm Faktorler 

yukanda a<;lklanan yakla~lmma ve cografi avantajma ragmen 
bolgeyle ili~ki1eri geli~ememi~tir. Aradan ge<;en on be~ pIa ragmen, 

siyasi hem ekonomik ili~kilerinde potansiyelini kullanama-
dlgl goriilmektedir. ilif?kilerdeki diizeyin dii~iik olmasmm arkasmda iran'm 
politikalarmdan <;ok, b61ge iilkelerinin kendilerini iran'dan uzak tutmalan 
vardlr. Yeni devletlerin iran'dan uzak durma nedenleri ortadan kaldmlma
dlk<;;a, iran'm bOlgeye yonelik dl~ politikasl hep slrurh kalaeaktIr. i~in garip 
tarafl, sozkonusu nedenlerin biiyiik klsml iran dl~mdan kaynaklanmaktadlr. 
Bu nedenlerin ineelenmesi, sadeee iran'm bolgeye yonelik politikasmm S1-

rurlanru gostermeyecek, ayru zamanda ili~kilerin niteligini de ortaya koya
cakhr. Bu sorunlar Slraslyla; bolge iilkelerindeki mevcut islaml muhalefetin 
Iran baglanhsl iddiasl, iran'm sorunlu ekonomik yapisl ve teknolojik-mali 
yetersizlikleri, Tiirkiye-iran ve ABD-Rusya rekabetinin yanslmalan He son 
olarak Hazar'm statiisiiniin belirsizligidir. 

Yeni BagtmS1Z Devletlerin Islamf Muhalefet Sorunu ve 
Iran BagiantlSt Iddiast 

Bolge liderlerinin, iilkelerindeki islam! muhalefetin iktidarlarma yonelik en 
biiyiik tehdit olduguna dair inan~lan neredeyse bir 'paranoya' halindedir. 
Bu paranoya, bolge devletlerinin dl~ politikalanm belirleyen temel faktor
lerden biridir ve iran'la aralarmda mesafe blrakmalanmn da goriinen nede
nidir. Siyasal islam'dan bu derece korkulmasmm ardmdaki temel etken bOl
gedeki rejimlerin kokeni ve niteligidir. A~aglda a~lklanacagl iizere, bolgede
ki siyasal islam sorununu i<; dinamikler iiretmi~tir ve iddialarm veya ku~ku
larm aksine bir dl~ dinamik varsa, bu iran degildir. Fakat, buna ragmen i-

10 Aras, " Amerika-Orta Asya ili1)kileri ve iran'ill Konumu", s. 95. 
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ran'm bOlgeyle ili~kilerini zedeleyen temel unsur olan siyasal islam konusu
nu incelememiz en azmdan iran'm dl~ politikasllu yurutmek zorunda kaldl
gl <;er<;eveyi anlamamlza yardlmcl olacaktlr. 

<;;:arhk doneminde bOlgedeki medreselerin yeraltma inmek zorunda 
blrakllmasl ve islam dunyasmdan yahtIlmalan, Hanefi ekoliinde <;ah~malar 
yapan islam! elitin halk uzerindeki etkinliginin azalmasma neden olmu~tu. 
Oysa, Hanefi ekol mevcut otoriteye isyan konusunda radikal olmayan go
ru~lere sahipti. Benzer uygulamalar SSCB donerninde gu<;lenerek devam 
etmi§ ve sonu<;ta halk arasmda bir klsml daha 1970'lerde siyasalla§an Sufi 
inan<;lar yaygmla§ml§tlr. Ote yandan, SSCB'nin Afganistan'l i§gal etmesinin 
ardmdan ba§layan mucahit direni§ine Pakistan'm sagladlgl destek, SSCB'de 
siyasal islamm etkinliginin artmasmda bir donum noktasl olmu§tur. Afga
nistan smmna yakm Pakistan topraklannda kurulan kamplarda egitim alan 
mucahitlere <;e§itli yollardan yuzlerce Sovyet Musliimam da kahlml§t1. Ge
nelde Suudi Arabistan sermayesiyle finanse edilen ve ABD-Pakistan gizli 
servislerince organize edilen bu kamplar bir yandan asker! egitim verilen 
mekanlarken, diger yandan da siyasal islaml ideolojilerin ogretildigi okullar 
olmu~tur. Dikkat edilmesi gereken nokta, hem Sufi ogretiye, hem de Pakis
tan'daki kamplarda verilen koktenci Sunni ogretiye Tahran'm destek verme
si bir yana, $ii doktrininin bu anlaYl§lara kar§l oldugudur. 1980'lerde Iran'm 
SSCB'li Muslumanlara tek etkisi, bir islam devletinin hayata ge<;irilebilece
gine dair ornek olu§turmaktan ibaret olmu§tur. Fakat bu ornek dahi bolge
deki Sunniler i<;in ideal bir model olamaml§hr.ll 

1980'li ylliarda kendi Muslumanlan arasmdaki dini uyam~m farkmda 
olan Moskova, glasnost anlaYl§ma ragmen, 1988'in ba§mda Hlristiyan ve 
Yahudilere ibadet ozgurliigu tamrken, aym hakkl Muslumanlara vermemi§
tir. Bunun uzerine ba§ta Ozbekistan olmak uzere tum Orta Asya'da kendili
ginden protestolar ba§lam1§hr. Bu geli§meler uzerine Moskova'nm geri ad 1m 
atmasmm ise kendine guveni artan islam! kesimde <;e§itli orgut1enmelerin 
ortaya <;lkmasma ve ilk siyasal taleplere neden olmu§tur. Bu ~er<;evede, Oz
bekistan'da Ozbekistan islami Hareketi (OiH), Kazakistan'da Ala§ Partisi 
(AP), Tacikistan'da islami Dirili§ Partisi (iDP) gibi <;ok say1da orgutlenme 
SSCB'nin resmen sona erdigi Arahk 1991'den ylliar once faaliyete ba§laml§
b.12 Tum bu siyasal islami hareketlere kar§l mucadeleyi pratikte yerel ko
munist liderler surdurmu§; aym liderler baglmslzhk sonrasmm yeni iktidar
lannda da yer aldlklarmda, baglmslzhk surecinde kendi siyasal aygltlan 
olan Komunist Partiye (KP) rakip olarak gordukleri islami orgutleri, kendi 

11 Shireen T. Hunter, "Religion, Politics, and Security in Central Asia", SAIS Review, Cilt XXI, No 2, 
Yaz-Sonbahar 2001, s. 68-72. 

12 Hunter, "Religion, Politics, and Security in Central Asia", S. 72-74. 
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rejimleri i~in de tehlike olarak gorme egiliminde olmu~lardlr. Sonu~ta, 
KP'nin yarattlgl siyasal islam mirasmdan baglmslz devletler korkar hale 
gelmi~tir . 

. Olaya bir ba~ka a<;ldan baklldlgmda, SSCB doneminde KP dH,nnda so
syo-poUtik hi~bir olu~uma izin verilmediginden, sivil toplumun ~ok zaYlf 
kaldlgl ve SSCB ylklldlgmda bu nedenle ideolojik-entelektUel bir b01?lugun 
ortaya <;lktlgl goriilmektedir. Bu durumda eski KP aygltl dl§mda tek sivil 
orgutlenme olarak Pakistan'daki kamplardan da beslenmi~ olan geleneksel 
islam! yaptlar ortaya <;lkffil§t1r. Ote yandan, laik-demokratik nitelikli gruplar 
da orgutlenerek, demokrasi taleplerini once KP'ye, ardmdan da bu partinin 
yedni alan iktidarlara kar~n savundular.13 Buna ragmen, bolgede olu§an poli
tik ve ideolojik bo~lugu ne liberal demokrasi, ne de islam doldurabildi. SSCB 
somasmda bolge iilkelerinde hakim olan ve kendilerini milliyet<;i olarak 
niteleyen lktidarlar, KP yaplSmm uzerine eski komunist yonetici elit tarafm
dan ve eski otoriter sisteme benzer ~ekilde olu1?turulmu~tu. istisnalar dl~m
da da baglmslzhktan bugiine kadar bu yonetimler ve yoneticiler i§ba~mda 
kaldllar.14 Kaglt uzerinde Bah'nm laik-demokratik anayasalanm ornek alan, 
fakat uygulamada eski otoriter rejimleri devam ettiren sistemler olu§turan 
Orta Asya ve Kafkasya'daki yonetimleri bugiin 'laik otoriter' olarak nitelen
dirmek dogru 01acakhr.15 Ustelik bu liderlerin baglmslzhk somaSl ortaya 
~lkan gruplarm demokrasi taleplerini zorla bastlrmalafl, daha SSCB done
minde gizli orgiitlenme tecrubesi kazanml§ olan islam! yapllara avantaj sag
laml~, bu olu§umlan tUm muhalif soylemin Hade edilebildigi yegane yapllar 
olarak one <;lkarml~t1r. 

Siyasal islam a<;lsmdan onemli olan nokta, baglmsIZllk sureci liderle
rinin ba§anslz olmalandlr: Yar;;affi standardl dur;;mur;;, egitim ve saghk sis
temleri· kotiiler;;rni§, gelir dagIllml bozulmu§tur. Orta Asya islamclhgmm 
kalesi olan Fergana Vadisinde i§sizligin %80' e ula§t1g1 tahmin edilmektedir. 
Ozbekistan genelinde bu oran %60'dlr. Tacikistan'da halkm yandan c;ogu 
fakirlik Slmflmn altmdadlr. Bu durumu degir;;tirmeye aday muhalif ideoloji
ler ve orgiitler i<;inde halk nezdinde en cazip olam, Orta Asya'da fiilen tek 
orgutlu altematif olarak beliren islam ve islamClIardlr.l6 

Liderlerin tek bar;;anh olduklan nokta, demokrasi ve insan haklan kl
sltlamalan bahasma siyasal istikran sag1amw olmalandlr.17 Ozellikle baglm-

13 Ibid. 

14 Mustafa Aydm, "Identities in Formation; Nationality, Religion, and Transnational Ideas in Former 
Soviet Central Asia", The Turkish Yearbook of International Relations, No 26, 1996, s. 66. 

15 Hunter, "Religion, Politics, and Security in Central Asia", s. 65. 

16 Ibid., s. 78. 

17 Devendra Kaushik, "Orta Asya Cumhuriyetleri: 10 YIlhk BagJffiSlZhk Diineminin Bilan<;osu", 
Avrasya Etiidleri, No 20, Yaz 2001, s. 17. 

138 



iran'm Orta Asya ve Azerbaycan Politikalart 

Slzhgm ilk ylllarmda Bab'da bOlgenin 'Balkanla~acagma' dair beklentiler 
olu§\mu~tu. Rus Carhglmn i~galinden once bOlge halkl kendini din 
veya etnik kimlikten daha <;ok bagh oldugu a~irete gore tannnlarken, SSCB 
doneminde etnik yaplya abf yapan isimlere sahip cumhuriyetlerle olu~turu
Ian (ama etnik Slmrlarla <;akl~mayan) smlrlar, halkm kimligini ve sadakatini 
a~iretten devlete yoneltmeye ba~laml~, bu da baglmslzhk sonrasma etnik 
<;ab~ma olaslhgml miras blrakml~b.l~ Fakat yenileski liderlerin olu~turduk
ian basklcl yap! bu tehlikeyi (~imdmk) Orta Asya'dan uzak tutmu~tur. Bal
kanla~ma tehlikesi kaqnsmdaki bu goriiniir bar;;anya ragmen, omiir boyu 
iktidarda kalmayl hedefledikleri a<;lk olan liderlerin halklarma vaat ettikleri 
refah donemi bir tiirlii gelmemektedir. Bu durum, diger bir deyi~le ekono
mik slkmtllar ve anti-demokratik baskllar, siyasal islam'm ye~ermesi i<;in 
gereken ortaml hic;bir dlr;; etkene ihtiya<; duymayacak bi<;imde saglamakta
dlr. 

Aslmda islami muhalefet ve ozelde de silahh islamcllar bolge iilkele
rinde, ozellikle de Ozbekistan ve Kazakistan gibi biiyiik iilkelerde ve Kaf
kasya'da rejimlere dddi tehdit olu~turabilecek kapasiteden yoksundurlar. 
Aynca bir hiikiimet kurarak onu ya~atabilme konusunda da yetersiz go
riinmektedirler. Bunun tek istisnasl olan Tadkistan'da ise isiamcilar 1997'ye 
kadar devam eden i<; sava~ sonunda laik hiikiimetle bir anla~ma yaparak 
iktidarda yer edinmeyi ba~ardllar. iktidarlarm iilkelerindeki islami muhale
fete yonelik baskl politikasl ise ama<;larmm tam tersine hem bu kitleleri daha 
radikal1e~tirmekte, hem de yeni sempatizanlar yaratmaktadlr. Buna en iyi 
omek, basklcl politikalann dozu gorece daha yo gun olan Ozbekistan'dlr. 
Ustelik, Ta~kent'in basklsl nedeniyle radikalle~en islamcl Ozbekler (bar;;ta 
Tadkistan ve Klrglzistan olmak iizere) komr;;u iilkelere ka<;arak buralarda 
sempatizan-lojistik bulmakta ve bu iilkelerin islamcllanru da radikalle§tir
mektedir. DolaYlslyia, Ozbekistan hiikiimetinin uyguladlgl basklcl politika
lar nedeniyle, Ozbekistan'm Orta Asya'da islami radikalizmin artmasma 
katklda bulundugu soylenebilir. Aynca, yonetimlerin basklcl politikalan 
militan veya politik olan-olmayan aynml gozetmeksizin, tUm dindarlara 
yonelmektedir. Omegin, Ozbekistan'daki tiim tutuklularm %10'u siyasal 
islamclhk nedeniyle hapistedir. Bu da siyasal islam'la ilgisi olmayan fakat 
dindar olanlarm zamanla siyasal islama yonelmelerine yol a<;maktadlr.19 

Bunlara ilaveten, bOlge liderliklerinin tUm bar;;anslzhklanna ragmen 
iktidarda kalabilmeleri ve anti-demokratik uygulamalanru devam ettirebil
meleri i<;in 'radikal islam' tehdidi iyi bir bahane olu§turmaktadlr. Orta As
ya'nm otoriter rejimleri ozellikle 11 Eyiiil'den sonra 'islami radikalizmle ve 

18 Aydm, "Identities in Formation", s. 67. 

19 Hunter, "Religion, Politics, and Security in Central Asia", s. 66-67 ve 85. 
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miicadele' saylemini slkhkla kullanarak ABD'nin de destegini 
<;ah~maktadlrlar. Bu ise balge iilkelerini iran aC;lsmdan sorunlu 

getirmektedir. 

SSCB topraklarma yanelik planh bir rejim ihracl giri~i
bulunmadlgl ve bunun ic;in gerekli ve yeterli arac;lara sahip olmadlg1 
Buna beilge devletleri siyasal islam'm ardmda Iran'm olabi

ku~kular ta~lmaya devam etmektedirler. ABD yanetimi de bu 
ku~kulan etmektedir. Sonuc;ta, iran He balge iilkeleri arasmdaki temel 
sorun olan siyasal islam, gerc;ekte ABD-iran c;ah~maslmn bir yanslmasldlr ve 
c;aziimii Iran'm bOlge devletleriyle ili~kilerinin dl~mda aramak gerekmekte
dir. 

Bu durumu kamtlayan olaylardan biri Taliban'm yiikseli~idir. 1996 
sonrasmda Afganistan'da Taliban rejiminin kurulmasmm ardmdan, islaml 
radikalizm konusunda endi~eleri artan benge iilkeleri, rejimlerine ve devlet
lerin~ yanelik en anemli tehdit olarak islami radikalizmi gardiiklerini beyan 
etmi1?lerdi. Balgedeki islamcl muhalefetin giic;lenmesinden endi1?e eden Rus
ya da, bu tehdide kar1?l otuz bin ki1?ilik bir giicii Afganistan-Tacikistan smm
na sevk etmi1?ti. Benzer endi~eleri payla1?an $angay i1?birligi Orgiitiiniin 
(Rusya, \=in, Kazakistan, Klrglzistan, Tacikistan, Ozbekistan) kurulmasmda
ki temel diirtiilerin ba1?mda da islami nidikalizm geliyordu. Taliban-siyasal 
islam baglanbsl bu kadar aC;lkc;a kabullenilmi§lken ve Taliban rejimine ideo
lojik-stratejik aC;ldan iran'm tiimiiyle kar1?l oldugu da biliniyorken, balge 
devletleri iran'm iilkelerindeki islam! muhalefete destek vermesinden kU1?
kulanmaya (veya kU§lkulamyor gibi yapmaya) devam etmi1?lerdir.2o 

Bunca anti-islami sayleme ragmen, SSCB daneminden gelen yanetici 
elitin baglmslzhk sonrasmda da iktidara sahip oimaSl ve otoriter yaplyl de
yam ettirmesi, yeni siyasi liderlerin ve fikirlerin ortaya C;lkmaslm engelle
mektedir. Ba1?kanhk sec;imleri de yeterli bir muhalif liderligin olamadlgml 
kamtlamaktadlr. Bunun sonucunda, yeni ku~ak liderlerin selefleri kadar 
etkili bir liderlik olu~turamayacaklan ve bu nedenle de eskilerinin (aliim 
nedeniyle) blrakmak zorunda kalacagl iktidan devrahrken, islam'a daha 
hO§lgariilii yakla§lacaklan dii~iiniilebilir.21 Bu ise Orta Asya devletlerinin 
uzun vadede iran'a bakl~)1m yumu§latan bir unsura danii~ebilir. 

lran'tn Ekonomik Orgiitlenmesi ve Teknolojik-Mali Yetersizlikleri 

BOlge iilkelerinin temel dl§l politikasl, sermaye ve teknoloji vaat eden Bah'yla 
yakmla§lmakttr. Bah kapitalizmini ula§llimasl gereken ekonomik orgiitlenme 
modeli olarak garen bu iilkeler ic;in iran'm ekonomik argiitlenme modeli 

20 Ibid. 

21 Kaushik, "Orta Asya Cumhuriyetleri", s. 17. 
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geride blrakmak istedikleri SSCB'yi ammsatmaktadlr. iran'da $ah'l destek
leyen biiylik burjuvazinin 1979'da tasfiye edilerek, onemli sanayi ve ticaret 
kurulu~lanmn hemen tamammm kamusalla~tmimasl ve finans sektOriinde 
devletin mutlak tekel kurmasl, iran'm ekonomik yaplSln1 belirlemi~tir. 'Dev
let kapitalizmi' olarak adlandmlabilecek bu yap Ida devlet, ekonomik haya
tm him asll ahcl konumundadlr, Toplumun hemen her 

~ekilde devlet tarafmdan desteklenmektedir. Devrimin Hici giicii 
olan "<;ar~l" (esnaf-tiiccar) devrimden soma geli1?me gostermif? ve devlet 

ardmdan Ulkedeki ikinci biiylik ekonomik glic; haline gelmil;ise 
da devletin koruyuculuguna muhtac;t1r. Ekonomideki 'devlet baba' 

motifinin baskm olmasl, devrimi gen;ekle§tiren toplumsal tabaka-
1979 oncesinde du§tukleri ekonomik zorluga bir tepkidir. dl§ 

sahmmdan edilen slmflara dagltlmmi iistlenen 
vergilerin oram, modern bir devlet butc;esinde olmasl gereken oranm 

altmdadlr. Bu haliyle iran bir rantiye devlet goriiniimlindedir. $iiphesiz, 
bilylik burjuvasl olmayan iran ile benzer ekonomik orgiitlenmeye gitmek, 
iran'la ekonomik ve politik ili§kiler kurmak ic;in zorunlu degildir ama anlah
Ian bu yapt bolgede itiei etki yaratmaktadlr. 

Diger yandan iran'm a§amadlgl aSll sorun, ABD'nin yaratbgl glic;liik
ler nedeniyle uluslararasl sermaye kurulu§larma ve nitelikli teknolojiye ula
§amamasldlr. ABD Kongresinin Temmuz 1995'te kabul ettigi D'amato Yasasl 
olarak bilinen Libya-iran Yaptmmlan Yasasl, iran'a yirmi milyon dolarm 
iizerinde hidrokarbon yatmmlannda bulunulmasml yasaklamaktadlr. Bu 
yasa, ABD yonetiminin iran'm bolgeyle kurmaSl olasl hidrokarbon nakliyatI 
temelli ekonomik ili§kileri engellemek ic;in giri§tigi geni§ kapsamh c;abalann 
somut bir ornegidir. DolaYlslyla, siyasal islam konusunda oldugu gibi, bu 
konuda da esas belirleyici olan unsur ABD-iran ili§kileridir.22 

Tiirkiye-lran ve ABD-Rusya Rekabeti 

BaglmsIzhgm ilk ylllarmda bolgede Ankara ile Tahran'm niifuz alam kur
mak ic;in rekabet halinde olduklanna ili§kin genel bir kam yard!. Bah bakl§h 
bu kam, Tiirkiye'nin laik-demokratik Miisliiman bir Ulke modelini sundugu, 
buna kar§lhk iran'm on ylldlr Orta Dogu'da gerc;ekle§tirmeye c;ah§t1g1 Bah 
kar§ltllglyla korku uyanduan rejiminin ihracmm pe§inde oldugu inancma 
dayamyordu.23 Yeni "Biiyiik Oyunu" iran ve Tiirkiye'nin ba§latttkiarma dair 
gori.i§lerin, iki Ulkenin yeterli kaynak ve arac:;lara sahip olamamasl nedeniy
Ie, gerc;ekc;i olmadlgl klsa siirede anla§11d1.24 Fakat bunun yerine aktOrleri 
ABD He Rusya olan farkh bir biiyiik oyun giindeme geldi. Bu oyunda, Tiir-

22 Iran and Libya Sanctions Act of 1996, PL 104-073; http://www.usiahq.usis.usemb.se. 

23 Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", s. 133. 

24 Kaushik, "Orta Asya CumhuriyeUeri", s. 5. 
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5eInsj-ve51 altmda yer ahrken, iran Rusya'yla igbirligi i<;inde 
botge~de 1r""'nrll1"'1t> yer edinmeye <;ah~h. Dolaylslyla, Rusya'yla kurulan strate

Ul'UU.""",A iran'm bolgeye yonelik politikasmda onemli bir unsur haline 

goriiniim go~~telrm,ekt:edlr 
"''le'UL)",' sorunlar Rusya'yla olan 

olan ihtiyacmda daha fazladlr. Bu ned en
IJV,<,,'-,u''- iran/m etkinligini Moskova denetlemekte ve hatta slmrlamakta

dlf. Durumun farkmda olan Tahran ise oyunun kurallanm Moskova'mn 
belirlemesini kabullenmekte, 26 bOlge iilkelerinin diinyayla ilh;,;kilerinin (ozel
likle Tiirkiye'nin bolgedeki etkisinin) slmrlandmlmasl ve bu iilkelerin ge
nelde kontrol altmda tutulmasl konusunda Rusya'yla benzer politikalar 
izlemektedir. Soz konusu ortak kontrol politikalan Azerbaycan ve Taliban 
yonetiInindeki Afganistan ozelinde daha da belirgindi.27 11 Eyliil'den once 
Rusya, Orta Asya rejimlerini 'siyasal islam tehdidi'yle korkutarak, kendisi
nin egemen oldugu gUvenlik sistemine bu iilkeleri eklemlemeyi hedefleyen 
bir politika izlemekteydi. Bu <;er<;evede islami radikalizm tehclidi bolge iilke
lerinin Rusya'mn hamiligine kar~l <;lkmamalanm saglayan en onemli ara<;; 
haline gelIni~ti.28 

Ote yandan, ABD'nin bolgede iran'm etkinligi smlrlamak i<;;in ozel <;a
ba harcadlgl a~ikardlr. 0 kadar kif Ocak 1992'de ABD Dl~i~leri Bakam James 
Baker'm Orta Asya ziyareti slrasmda ilk aglzdan yeni rejimlere iran'la ili~ki
lerini geli~tirmemeleri yolunda uyanda bulunulmu~tu.29 Rusya ve iran'm 
bOigesel niifuzuna kar~l <;;lkan bolge iilkelerinin onderi Ozbekistan'dlr. Mos
kova-Tahran ikilisinin bolgedeki niifuzunu klrmak isteyen ABD ise ozellikle 
11 EyIiil saldmlarmdan soma Ozbekistan'l bolgedeki ortagl haline getirmi~ 
ve islamcl gruplara kar~l operasyonlarda insan haklan ihlalleri konusunda 
Ta~kent'in elini serbest blrakml~t1r. Diger yandan, Ozbekistan'm bolgesel 

25 Roy, "The Iranian Foreign Policy toward Central Asia". 
26 Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", s. 135,142. 

27 Robert O. Freedman, "Russia and Iran: A Tactical Alliance", SAIS Review, Cilt XVII, No 2, Yaz
Sonbahar 1997, s. 93-94. 

28 Hunter, "Religion, Politics, and Security in Central Asia", s. 83. 

29 Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", s. 134. 

142 



iran'm Orta Asya ve Azerbaycan Politikalart 

!ider iilke olma hedefi diger bolge iilkelerini endi~elendirmekte ve Rusya
iran c;izgisine yakla~hrmaktadlr.30 

Dig.er Taliban'm olu~turulmasl bir Pakistan projesi olsa da, 
ABD'nin Iran'm Asya'daki etkinligini slmrlandlrma istegi sayesinde bu 
proje hayata gec;irilebilmi:;>ti.31 Bu c;erc;evede, ABD'nin 1998 oncesinde 
Taliban'a desteginin temel amaCl iran'l smlflayabilmekken,32 Taliban rejimi
nin 11 Eyliil'den soma ABD liderligindeki bir operasyonla ortadan kaldml
masl da ashnda iran'l rahatlatml~hr. Fakat, operasyon aym zamanda bolge
de ABD etkinligini arhrdlgl ve dogrudan varhgma olanak sagladlgl h;in, 
Taliban'm devreden <;lkartllmasl iran/m giivenlik endi~elerinde belirgin bir 
azalma saglamaml:;>hr.33 

Hazar'tn Statiisii Sorununda lran'tn Tutumu 

iran'm ABD'yle olunlfmz ili:;>kisinin gorece en az etkili oldugu sorun Hazar'drr. 
Hazar konusu ayru zamanda, iran'la bolge devletleri arasmdaki tek egemenlik 
sorunudur ve 1992'den beri en azmdan iran aC;lsmdan herhangi bir iyile:;>me 
goriilmemi~tir. 

20. yiizyllda Hazar'a ili/?kin ilk anla~ma iran He SSCB arasmda 1921'de 
imzalanml~ ve 1940'ta benzer hiikiimlerle yenilenmi:;>ti. Bunlara gore, iki 
tarafm 10' ar millik bahk<;lhk bolgeleri bulundugu kabul edilmi~, fakat bu
nun dl~mda herhangi bir slmrlamaya gidilmemi~ti. Bunun otesinde, eger 
Hazar'm herhangi bir nitelikte deniz oldugu kabul edilirse, 1982 Deniz Hu
kuku Sozle/?mesine gore sektorel bolii/?Um ilkesi esas ahnacaktIr. Aksi halde, 
Hazar bir gol olarak nitelenirse, statiiniin klyldal? devletlerin ortak iradesine 
gore herhangi bir bic;imde belirlenmesi miimkiindiir ve bu konuda uluslara
ras! hukukun tek katklsl, daha once benzer durumlarda diger devletlerin 
irade uyu~malarmm ortaya <;lkardlgl orneklerden ibarettir. Bu orneklere 
baklldlgmda, sadece Bolivya ve Peru arasmdaki Titticaca Goliiniin klylda~ 
devletlere ait olan 12 millik karasuyu d1l?mdaki bOlgenin ortak kullamm 
alam olarak belirlendigi goriilmektedir. Buna kar~Illk, ABD-Kanada Slmrm
daki goller bal?ta olmak iizere, <;ok saYlda ornekte sekt6rel payla~lm ilkesine 
gore diizenlemelere gidilmi:;>tir. 1982 Sozle:;>mesi yan-kapah ve kapah deniz
leri, iki veya daha <;ok devletle c;evrilen ve bir okyanusa <;lk11?1 olan veya esas 
olarak devletlerin karasularmdan ibaret olan bir gol yada korfez olarak ta
mmlamaktadlr. Hazar'a ilil?kin deniz-gol tartIl?masmdaki temel hukuki so-

30 Hunter, "Religion, Politics, and Security in Central Asia", s. 83. 

31 Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", s. 137. 

32 Hunter, "Religion, Politics, and Security in Central Asia", s. 83-84. 

33 Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", s. 138. 
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run, Karadeniz ve Balhk He Hazar arasmdaki nehir ve kanallar sayesinde 
Hazar/m okyanuslara C;lkl~l olup olmadlgldlr.34 

ba~mda, ortak kullamml isteyen Rusya-iran blogunun kaqn
sel<:torel payla~lml isteyen Azerbayean-Kazakistan blogu ortaya <;lk

mig; ise daha <;ekimser bir tutum takmmlt;;h. iran ve Rusya 
1921 ve 1940 anlat;;malanmn, Hazar'l klyl devletlerinin ortak nzalan sonueu 
statiisii belirlenen bir gal olarak a<;lk<;a tammlamasa da bu sonueu vereeek 
bir i zemin te~kil ettigini iddia etmit;;lerdi. Rusya Ekim 1995'te 
Birle~mit;; Milletler Giivenlik Konseyi'ne verdigi Hazar'a ilit;;kin memo ran
dumunda, Hazar'mktYldat;; iilkelerin ortak miilkiyet oldugunu iddia etmit;; 
ve buna dayanarak, tek tarafh tasarruf girigimlerini kmamlt;;h. Aynea iran ve 
Rusya, Hazar'm statiisiiniin belirlenmesi kOf1usuna sadeee klyldag devletle
rin taraf oldugunu ve vanlaeak <;oziimiin de sadeee bu devletlerin irade u
yugmalanmn bir sonueu olaeagml vurguladllar. Bunun anlaml, ABD ve Oz

devletlerin veya uiusiararasl petrol t;;irketlerinin, degigik plat
formlarda taraf olmaya veya klyldag devletlerden bazllan lehine tavlr alma-

<;ahgmalarmm hOg kargllanmadlglydl. 

Bu arada, Ekim 1994'te Hazar'a ili~kin bolgesel bir igbirligi orgiitii ku
rulmasl i<;in Rusya'nm onerisini diger kIyI devletleri de kabul etmiglerdi. 
Boylece ortaya Hazar igbirligi Tegkilah (HiT) <;lkh, fakat bazl ekolojik konu
lar dl§mda tiimiiyle ahl bir orgiit olarak kaldl. Sektorel bo1i.igiimii savunan

bu tiir bir orgiitiin aktif olmasmm, ortak kullamm ilkesine destek vere
endige etmektedirler. iran-Rusya ise sorunun ilk yllmda, klyl dev

letlere ait 12 miHik karasularmm dlgmda ka1an alamn ortak kullamma a<;ll
masml savunmuglardl. iran'm bu goriigiindeki lsrarma karglhk, Rus politi
kasmda zamanla sapmalar meydana geldi. Kaslm 1996'da donemin dlt;;i§leri 
bakam olan Primakov 12 millik onerilerini 45 mile <;lkardlklanm ve halen 
i§letilmekte olan hidrokarbon yataklannm da ilgili devletin egemenliginde 
kalmasml kabul eUiklerini a<;lklad1.35 Bu a<;lklamanm ardmdan, 1998' de 
Moskova'dan, iran'la birlikte savunduklan tez yerine kar§l tezi olumlu bu
lan ba§ka a~lklamalann gelmesi, Tahran-Moskova cephesinde ilk ciddi ~at
lagl olu§turdu.36 Sonu<;ta, iran-Rusya ortak tezi, Rusya'nm iran'l yalmz blra
karak, Mayls 2002' de Kazakistan'la ve bir ay sonra da Azerbayean'la 
sektOrel bazh polii§iimii onaylayan anlagmalar imzalamaslyla biiyiik yara 
aldl)7 

34 Gillnar Nugman, "Hazar Denizi'nin Hukuki Statiisii", Avrasya Etildleri, No 13, ilkbahar 1998, s. 82-
83. 

3S Nugman, "Hazar Denizi'nin Hukuki Statiisii", s. 81-90. 

36 Roy, "The Iranian Foreign Policy toward Central Asia". 

37 Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", s. 142. 
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Hazar sorunu konusunda iran ba~mdan bed izledigi politikayl 
degi§tirmemi§tir. Sektorel boHinmeye kararh bic;imde kar§l t;lkml§ ve 
kurulmu~ olan uluslararasl konsorsiyumlarm kendi onaYl olmadan faaliyete 
gec;ebilmesini mumkun kllmayacak bir statU olu§turmaya c;ah§ml~tlr. iran en 
buyuk destegi Rusya'dan alml~ ama Rl,lsya'mn verdigi destek donem 
donem farkhhklar gostermi~tir. Nitekim, Rusya'nm Kazakistan ve 
Azerbaycan'la imzaladlgl anla~malar Iran'! tatmin etmekten c;ok uzakhr. 
Buna ragmen iran'm pozisyonunda henuz bir degi~ildik goriilmemektedir. 

iran'm Hazar konusundaki tutumunu, ekonomik t;lkar elde etmenin 
otesindc, Azerbaycan ve Turkmenistan'm Slmrlandlnlmasl politikasmm 
temel dayanaklarmdan bid olarak degerlendirmek gerekir. iran'm petrol ve 
dogalgaz rezervinin c;ok buyuk klsml Basra Korfezi bolgesindedir ve 

Anzali bOlgesi dl§mda onemli rezerv yataklan bulunmamaktadlr. 
iran'm klylda~ devletler dl§mdaki aktOrlerin taraf olmamasl konusundaki 
Isran, ABD basklsl sonucunda (bazl istisnalar dl~mda) mevcut ve olas! 
arama-C;lkarma-nakletme konsorsiyumlarmdan dl~lanmasmdan 
kaynaklanmaktadlr.38 Ustelik, kendisinin yer almadlgl giri§imlerde ABD 
§irketlednin ba§athgmm bolgede ABD'nin siyasi nufuzunu arbrmaSl 
olasllIgl da Tahran'l rahatslz etmektedir.39 

Azerbaycan ve Kazakistan Hazar'm bir deniz oldugu goru§unden ha
reketle, sektOrel payla§lm ilkesinin esas oldugunu iled surmektedirler. Baku, 
iran'la imzalanan ve Rus-iran ortak goru§une tarihsel-hukuksal zemin olUIl
turan 1921 ve 1940 anla§malarma ardll olmadlglm, bu anla§malarm birlik 
cumhuriyetlerin onay! olmadan dogrudan Moskova tarafmdan kabul edil
digini iddia etmektedir. Turkmenistan ise sorunun ilk ylllarmda Azeri ve 
Kazak goru§une yakm bir tutum alml§ken, daha sonra ortaya atllan 45 millik 
Rus teklifini benimsemi§tir. Buna ragmen, bu konuda kendini baglayan her
hangi bir belgeye imza koymadlgl gibi, 45 millik alanm dl§mda kalan ve 
Azerbaycan'm hak iddia ettigi Azeri ve C;lrak yataklannda da hak iddia 
etmi§tir.40 

Sorunun c;ozumiinde, Rusya tarafmdan yalmz birakllan iran'm taviz 
vermesi en oiasl sec;enektir. Zaten, iran'm petrol §irketi de, resml: politikanm 
aksine, Azerbaycan'la off-shore yataklarI konusunda bir anla§ma imzalaml§tIr 
ki, bu da Zlmnen iran'm, Azeri ve Turkmen yataklarmm i§letimine katllmasl 
kar§lhgmda kendi tezinden vazgec;ebilecegi anlarrunda yorumlanabiUr. 
Terrunuz 2001'de iran hava ve deniz kuvvetlerinin Azerbaycan ve Mm 
klytlarmdan 90'ar mil aC;lkta bulunan bir petrol yatagmda c;ah§ma yapan BP 
gemisini zorla uzak1a~t1rmasl, iran'm tutumundaki kahhgmdan ziyade, 

38 Nugman, "Hazar Denizi'nin Hukuki Statiisil", s. 87. 

39 Roy, "The Iranian Foreign Policy toward Central Asia". 

40 Nugman, "Hazar Denizi'nin Hukuki Statiisil", s. 81 ve 86-88. 
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sektorel b61~funde bu alarun kendi payma du~tiigunu gostermek 
Bu olaslhgl kuvvetlendiren bir unsur da, iran'm sektOrel 

kar~l olmasma ragmen boyle bir ~ozfune gidilirse, tUm klylda§ 
devletlerin 1/5 pay almalan gerektigine dair talebidir. Oysa, normal sektorel 
b61u§funde iran'm pay! sadece 1/10 olacakbr. 

BOlge Ulkeleriyle ikili ili§kiler 

Azerbaycan'la llitjkiler 

Azerbaycan, Rusya ve Ermemstan' a karfll bir denge unsuru olarak Bah'ya 
yakm bir dl~ politika izlerken, iran tam tersine sozkonusu iki iilkeyi Bah'ya 
tercih eder konumdadlr. Bu durumda iran ve Azerbaycan'm rakip kamplar
da yer aldlgl soylenebilir. Baku'den gorundugu flekliyle, bir Moskova
Edvan-Tahran blogundan ve bu blok i~inde Ermemstan-Iran baglanttsmdan 
bahsederken, Ermenistan'm da en az Azerbaycan kadar Bah'ya yakm oldu
gu ve israil'Ie iliflki kurudugu da belirtilmelidir.42 

Bu kampla§maya ragmen, yukanda deginilen Hazar sorunu dl§mda 
iki iilke arasmda ciddi bir sorun ya§anmadl. Bunun tek istisnasl, Haziran 
1992-Haziran 1993 doneminde Baku'de iktidan ele ge<;iren Halk Cephesi ve 
onun lided El<;ibey'in iranh Azerilerin ya§adlgl illere yonelik yayllmacl soy
lemler kullanmasl, bunun da iran'da bir guvenlik sorunu olarak algtlanma.:. 
slyd1.43 ikili iliflkiler a<;lsmdan Haziran 1993 oncesi, sonraki on yIlhk do:hem
den daha hareketli ge~miflti. Bu tarihte Aliev'in Baku'de denetimi saglamasl 
ili§kilerde halen devam eden du§uk duzeyli ama istikrarh donemi ba§lath. 

ili§kilerin ilk donemi, iran'm yem devletlerden tehdit algllamasmm 
tek ornegi oldugundan atipiktir. Benzer bir tehdit Taliban tarafmdan da 
yoneltilmi§se de, hem Afgamstan 1979'dan bed iran i<;in bir sorundu, hem 
de Taliban'dan algtlanan tehdit ideolojikti. Baku ise egemenlik konusunda 
sorun <;lkarml§h; ustelik Aliev sonrasmda benzer bir tehdidin tekrarlanma 
olaSlhgl da yiiksekti. Bu nedenle ilgili donemi ve iran'm tutumunu daha 
ayrmbh incelemek gerekir. 

SSCB'nin dagIlmasmm engellenememesi ve Azerbaycan'm baglmslz
hgmm tum dunyaca tanmmasmm ardmdan ba§ka bir se<;enegi kalmayan 
Tahran, Arahk 1991'de Azerbaycan'm baglmslzhgml tamdl ve Ocak 1992'de 
Baku'de Buyukel<;ilik a<;h. Aym ay i~inde bir iran heyeti Baku'ye giderek 
petrol uretimi ve Hazar'm yeralb kaynaklannm degedendirilmesi konula-

41 Gawdat Bahgat, "Splitting Water: The Geopolitics of Water Resources in the Caspian Sea", SAIS 
Review, Cilt XXH, No 2, Yaz-Sonbahar 2002, s. 273-274. 

42 Koc;aryan'm israil'e yaphgl ziyaret srrasmda degindigi gibi, Ermenistan hem iran'la hem de isra
il'le dengeli ili~kilere sahiptir. Aras, "Amerika-Orta Asya ili~kileri ve iran'm Konumu", s. 92-93. 

43 Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", s. 137-38. 
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rmda teknik temaslarda bulundu. Ardmdan, Azerbaycan'm ilk cumhurba!;>
kam alan Muttalibov, iran'm endi!;>elerini yah!;>tIrmak i<;in ilkresmi ziyaretini 
Tahran'a yapt!. Bu ziyaret slrasmda, Ermenilerin ablukaya aldlklan 
Nahclvan'la baglantlmn iran topraklan iizerinden kurulmasl, NahClvan'm 
serbest ekonomik bOlge Han edilmesi ve iki iilke arasmda d1!;> ticaret hacmi
nin geli!;>mesini engelleyen biirokratik engellerin a!;>llmasl konularmda an
la!;>malar imzalandl. Bu ziyaretin hemen ardmdan $ubat'ta bu sefer iran is
lam Devrimi'nin ylldoniimii kutlamalanna kattlan Muttalibov, iran'a Azer
baycan'dan hi<;bir tehdidin gelmesine izin vermeyecegini vurguladl. 
Muttalibov'un heyetindeki bir Azeri bakan "Dogu ve Bah Azerbaycan'm 
(iran'daki Azeri illerinin) iran'dan aynlarak birle!;>ik bir Azerbaycan kurul
maSlmn imkamnz oldugunu" soyleyerek, Muttalibov'un misyonunun temel 
amacml ortaya koymu!;>tu.44 

Azerbaycan'm Azeri milliyeh;iligine dayanan resmi ideolojisinde kok-
hi bir yapmamn klsa vadede mumkun olmadlglm goren iran, 

ideolojinin gii<; kazanmasma ortam hazlrlamaya <;ah!;>a
rak, tammasmm ardmdan bu iilkede islam inancmm gel~~mesi 
i<;in c;;ah§malarda bulunmaya ba~ladl: iran'm finanse ettigi din ogretimi 
kampanyalan c;;en;evesinde din adamlan ve kitaplan Azerbaycan' a gOI\de
rildi; sahibi Azerbaycan vatanda!;>l olan bazl dergi ve gazetelere maddi kat
klda bulunularak, kar!;>lhgmda genelde islami rejimleri ve ozelde de iran 
rejimini oven yazilarm <;lkmasl sagland1.45 

15 Mart 1992'de Tahran'da iran'm arabuluculuguyla Ermeni ve Azeri 
yetkililer arasmda ate~kese yapma i<;in fikir birligine vanldlgma dair bir 
memorandum imzalandl. 8 Mayls'ta ise Cumhurba~kam Rafsancaru'nin 
bizzat yeraldlgl toplanhmn sonunda Ermeni ve Azeriler arasmda ate~kes 
anla~masl imzalanarak yiiriirhige girdi. $ubat-MaYls 1992 donemini kapsa
yan iran'm arabuluculuk giri~imil hem Ermenistan hem de Azerbaycan iize
rinde iran'm istedigi siyasal etkinligi kurmaslm saglaml~ goriiniiyor ve Tah
ran'm memnuniyeti izleniyorken, sadece bir gun sonra 9 Mayls'ta Ermeniler 
ate1,>kesi bozarak $ut;la bolgesinde saldmya ge<;tiler. $Ut;la'yl alan ve bir katli
am ger<;ekle~tiren Ermenilerin bu tutumuna Iran, /lbu i§gali kmadlgml, Dag
hk boliinmez oldugunu ve bolgede 

olduklanru", a<;lklayarak kar!;>lhk 
{'\P'''::ll'Y'1 etti ve 17 Mayls'taLa<;in i§gal 

ve La<;in'in i§galleri, iran'm <;ah;;mada daha dengeli bir tutum ta
cab'aslrun ba§langtcl olurken,46 Azerbaycan'da da Ha:lk Cephesi lideri 

44 NaZlm El~ibey Donemi Azerbaycan Ol~ PolitikaSI, Ankara, ASAM, 2001, s. 114. 

45 Aras, "Amerika-Orta Asya ili~kileri ve iran'm Konumu", 174. 

46 Cafersoy, Oonemi Azerbaycan O/? PolitikaSI, s. 114-15. 
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Ebulfeyz El~ibey'i Haziran 1992'de Muttalibov'un yerine ta~nyacak sured 
ba~latt1.47 Henuz dagtlmadan, 1988'den itibaren Azerbaycan'da "ulu
sal ozgurluk mitingleri" duzenleyen Azerbaycan Halk Cephesi'nin oncelikli 
hedefi Azerbaycanl m SSCB i~inde daha ozerk bir konum kazanmasl ve ar
dmdan da tam baglmslzhgm elde edilmesiydi. Bu a~amada dikkat <;eken 
husus, 1988'de bile mitinglerde "Tebriz, Tebriz" ve "Birle~ik Azerbaycan" 
sloganlarmm yer almaslydl. Ustelik bu konuda Halk Cephesi ilk somut giri
~imini Arahk 1989'da SSCB-iran smmm olu~turan Aras nehri klylsmda du
zenledigi bir gosteriyle ger<;ekle~tirmi§ti. Halk Cephesi lideri Ebulfeyz 
Elc;ibey'in N<;ok etnikli iran'da Farslar dl§mda kalanlarm ulusal haklarmm 
ihlal edilmesinin ve dillerinin okullarda yasak olmasmm, bu iilkenin gele
cekte dagllmasma neden olacagml" her platformda dne getirmesi, Halk 
Cephesi'nde "birle~ik Azerbaycan" goru~unun sadece tabanda degil, tavan-
da gosteriyordu. El<;;ibey, birle~ik Azerbay-

da dahll oldugu siyasi hiikiim giymi~ti. 
tutumu iran' da endi~eyle ve Halk Cep-

ili~kilerde bir kriz yaratmasmdan t:;ekiniliyordu. Ustelik, 
Cumhurba~kanhgl sec;imlerinden bir gun once televizyon konu~-

"iran'm pan;;alanacagl ve birle~ik Azerbaycan'm kurulmasmm u
zak olmadlgma" ili1;'kin ifadelerinin ardmdan sec;imi kazanmasl, Azerbay
can/m baglmslz olmasmdan zaten endi~eli olan Iran'm Baku'den tehdit algl
lamasma, iran'm guvenlik endi~elerinde Azerbaycan'm ilk gundem mad de
sini haline gelmesine neden oldu.48 

Bu olumsuz ortamda El<;ibey'in Dl~i~leri Bakam Gasimov Agustos 
1992'de iran'a giderek, yeni hukumetle iran arasmdaki ilk ust duzey temaSl 
ger<;ekle~tirdi. Gasimov'un ziyaretinde iyi kom~uluk ve i~birligine ili~kin 
imzalanan protokollerin yam Slra, Tebriz ve Nahclvan'da kar~lhkh konsolos
luklar a<;11masl da karar1a~tmldl. Tebriz'de Azerbaycan konsoloslugunun 
a~llmasma, ustelik de Elc;ibey iktidardayken izin vermeyi kabul eden iran'm 
bu tutumu bir jest ve iyi niyet giri~imi olarak algIlanmahdlr. Aynca, iran'm 
Azerbaycan'a dogalgaz vermesi ve iran topraklarmdan gec;erek Nahclvan'a 
ula~an enerji hatlan ve kara Ulaglmlmn geli~tirilmesi konulannda da uzlag
maya vanldl. Boyleee, Halk Cephesiyle yaple! ili~kiler kurmak istedigini 
belli eden iran'm endi~elerini yatI~t1rmaya <;ahgan Gasimov'un daha once 
benzer c;abaYI gosteren Muttalibov kadar inandmci olabilmesi ic;in 
'Elc;ibey'in de Tahran' a ziyarette bulunmasl gerektig;i' yoniinde iranhlarm 
telkinleri ve ardmdan da iran'm Baku Buyukelc;isinin defalarea ve lsrarh 
davetlerine EIc;ibey'in verdigi aym olumsuz cevap, iran'm ~uphelerini daha 
da arhrdl. Bu nedenle, Azerbaycan, EIc;ibey'in ziyaretinin gerc;eklegmemesi-

47 Gokhan <;:etinsaya, "Rafsancani'den Haterni'ye iran Dl1,/ Politikasma Bak~lar", ilhan Uzgel ve 
Mustafa Tiirke~ (der.), Turkiye'nin Kom§ulan, Ankara, rmge, 2002, s. 309-313. 

48 Cafersoy, El9ibey Donemi Azerbaycan Dl§ PolitikaSl, 114-115. 
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nin ikili ili~kilerde bir sorun ortaya olamamasl, kiiltiirel ve iktisadi alanlarda 
ula~llan a~amamn daha da geli~tirilmesi i<;in iki iilke arasmdaki ula~lmm 
oniindeki biirokratik i~lemlerin ortadan kaldmlmasl, televizyon yaYlnlannm 
miibadelesi, kar~lhkh kiiltiir giinleri duzenlenmesi gibi onerileri Tahran'a 
ilettiginde olumsuz cevap aId I. Ustelik, NahClvan'da iran konsoloslugu a;. 
<;llmasma ragmen, iran Tebriz'de a<;llmasl planlanan Azerbaycan konsolos
lugunu i<;in verdigi iznin uygulanmasma engel oldu. Bunun uzerine Azer-· 
baycan, "Guney Azerbaycan" Azerilerinin tum vatanda~hk haklanndan 
Kuzeyde yararlanabilecegini ilan etti.49 

EIc;ibey yonetiminin her gec;en gun biraz daha dozu artan irredantist 
politikasma iran sessiz kalarak kar~lhk verdi. HaHa, iran'da El<;ibey Y(1)leti
mini ele~tiren gazete haberlerinde Azerileri ve Azerbaycan'l kotiileyen ifa
delerden kac;mIlmasma ozen gosterildi. Kelbercer'in Ermeniler tarafmdan 
i~gal edilmesinin ardmdan iran, Lac;in'in i~gali sonraSl yaptIgl aC;lklamamn 
bir benzerini yaparak hem i~gali kmadl, hem de Azerbaycan'm Karabag da 
dahil olmak iizere toprak biitunlugunun korunmasl gerektigini belirtti. i
ran'm Ihmh politikasmm esas nedeni, iran Azerilerinin tepkilerinden 
c;ekinilmesiydi. Karabag'daki Musliiman Azerilerin acdanm payla~bklanm 
c;e~itli yollarla Hade eden iran vatanda~lanmn saYISl gun gec;tikc;e artryordu. 
Buna ragmen, iran El<;ibey yonetiminin "ylklC1" politikalanm slnlrlayabil
mek i<;in iki yol izledi. Birincisi sava~ta el altmdan Ermenistan' a destek ver
meyi surdurmek, fakat retorikte tiimuyle Azerbaycan'm yamnda gorunmek
ti. ikinci olarak iran, Rusya'nm Azerbaycan'da organize etmeye <;ah~tlgl 
Halk Cephesi muhaliflerine destek vermeye ba~lad1. Bir yandan NahClvan 
Ozerk Cumhuriyeti Mec1is Ba~kam Haydar Aliev'le i1i~kilerini yogunla§tl
nrken, diger yandan Gence'deki Suret Hiiseyinov' a baglanb kurdu.50 Nite
kim, once Huseyinov Haziran 1993'te El<;ibey'i devirdi ve ardmdan da Aliev 
Cumhurba§kam oldu. Boylece iran'm oncelikli giivenlik tehdidi alglladlgl 
Halk Cephesi iktidan sona erdi. 

Aliev iktidara geldiginde Ermeniler Karabag ve <;evresinde gerekli 
gordiikleri tum yerleri i~gal ettiklerinden, klsa siire sonra sava§ durgunluga 
girdi. Azeri-Ermeni <;ah§maSl iran ic;in endi~elerini giderme ve bolgede etkin 
bir rol oynayabilme §anSl dogurmu§tu. iran'm <;abasl, Ermeni-Azeri slcak 
sava~lm sona erdirmek, ama soruna kahcl bir siyasi <;ozum bulunmasl 
<;abalanm sabote ederek Azerbaycan'm siyasi enerjisinin bu alana 
saplanmasml saglamaktl. Ustelik iran bu sayede hem Erivan hem de Baku 
iizerinde nufuz sambi 01abilecekti.51 Fakat Aliyev'in hem soylemde hem de 
pratikte, iran' a kar~l uygulanan milliyet<;i politikalan terk etmesiyle, iran-

49 Ibid., s. 116-120. 

50 Ibid. 

S! Aras, "Amerika-Orta Asya ili/ikileri ve iran'ill Konumu", s. 173. 
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Azerbaycan ili~kilerinde yeni bir doneme girildi ve iktidarm el 
hemen ardmdan Hamaney'in Baku'yii ziyaretiyle zirveye 

~lkan oIumlu ic;erisinde Iran, Azerbaycan'da Tiirkiye'nin aglrhgml 
n.orUTP'PTTl'<-'UP <;ah~h.52 Turkiye'nin milliyet~i yakla~lmma kar~l, dinsel bir 
yakla~am izleyen iran, Azerbaycan'daki camilerin onanlmasma katklda 
bulundu; Azeri haCllann Me~hed gibi kutsal yerleri ziyaret etmelerini te~vik 
etti; Farsc:;a ogretim kampanyasl ba~lath; ve Azerbaycan'daki $ii ulema 
hiyerar~isiyle 1996'da kapahlan $ii dind partinin yeniden canlandmlmasma 
destek oldu. 

iran'm arbk Azerbaycan'dan endi~e etmemesinin b,ir nedeni Aliyev'in 
statiikocu politikaslydl. Ama daha onemli ve koklii iki neden daha yard!. 
Oncelikle Azerbaycan'm biiyuk enerji kaynaklarma ragmen, orta vadede 
bile ekonomik baklmdan dikkate deger bir atlhm yapamayacak oimasl 
belirleyici oldu. <;,:iinku, Azerbaycan'm Rusya ve iran'a ekonomik baglmhgl 
surdiigii miiddeb;;e iran'm bu devletten c;ekinmesine gerek yoktu. Bu 
nedenle Hazar'm statusu konusunda ve Azeri petroliinun Bah'ya 
nakledilmesinde iran daima c;ozumii engelleyen bir tutum takmdl. ikind 
neden, iran He Azerbaycan arasmda buyuk bir 'kultiir e~iginin' varhgmm 
fark edilmesiydi. Bu e~ik, iran vatandaf;ll Azerilerin atlamak istemeyecegi 
kadar yuksekti. iranh Azerilere gore kuzeyli Azeriler /I ahlakslzdl, 
kultursuzdu, bayaglydl", ama en onemlisi dinden c;ok uzaktl. Kultur e~igini 
ikame edecek bir 'demokrasi e~igi'nin Azerbaycan l'ehine iran He 
Azerbaycan arasmda oimasl durumunda, iranll Azerilerin fikirlerini 
degi~tirmeleri olaslhgl yard!. Fakat, demokrasi e~iginde de Azerbaycan'm 
iran'm ustunde yer almasl mumkun olmadl. iran, kendine ozgu bir bic;imde 
geli~tirdigi demokrasi yorumuyla, bu konuda Azerbaycan' a gore daha 
tatminkar bir yapldaydl. Sonuc:;ta, Turkc:;e'nin lehc;elerini konu~an iran 
vatanda~lanrun "iranllhk kimligi" daha, guc;lendi ve iran'm biitunliigu 
konusunda, SSCB sonrasmdaki milliyetc:;ilik ruzgarma ragmen, gonullu 
birliktelikten yana olduklan anla~lldl. Bu noktarun anla~llmaslyla, Iran'm 
Azerbaycan' a kar~l politikasl daha da yumu~ad1. 

Azerbaycan'la ili~kilerin bu ~ekilde dinsel ve ekonomik temelde dengeye 
kavu~masl, Ermenistan-iran ili~kilerinin bozulmasl anlamma da gelmiyordu. 
Tam tersine, hem Baku hem de Erivan iizerinde agrrhga sahip olan iran'm 'eli' 
daha da gi.ic;lendi. 

Tacikistan'la lli§kiler 

Tacikistan'da c;ogunlugu (jlu~turan Tadklerin anadili olan Tadkc;e Farsc;a'ya 
c:;ok yakmdlr. Fakat, Tacikistan'da <;:ogunluk Sunni'ydi. DolaYlslyla, etnik-

52 Kemal Karpat H., "Orta Asya Devletleri, Tfukiye ve iran'm Dl~ Politikalan", Yeni Tiirkiye, No 16, 
1997, s. 2176. 
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ic;;inde olmalanm 
kiiltiirilne sahip olmanm (veya Farsc;;a 

Milslumanlardan farkh ili1,>kin bir inancm 
varhgmm rol aC;;lkhr. Fakat, bu tutumu milliyete;iligi olarak 
nitelemek yefine, "Siilik ic;indeki Fars kiiltiiruniin oneminin bilindnde 01-
mak" bie;iminde a<;lklamak daha dogru olacakhr. Ulema arasmda sozkonusu 
bilincin otesinde, Fars milliyet<;iligi aranmasma yol ac;;an bir diger ornek olan 
iran'm Azerbaycan politikasma da, Azerbaycan'dan kaynaklanan iran'a 
yonelik etnik temelli dl§ politika ae;lsmdan bakmak ve Azerbaycan'm politi~ 
kalanna kaqnhk bir tilr "refleks" olarak algllamak gerekir. DolaYlslyla, 1-
ran'm Tacikistan ve Azerbaycan'a yonelik politikalarda derin ideolojik ayrl
hklardan bahsetmek zordur. 

ic; SaVa!?l dinsel olmaktan e;ok bolgeselcilik ve etnisite uze
rine kurulmu~tu. 1992'de Tacikistan baglmslzhgml kazandlgmda iilkedeki 
yonetid elit (eskiden de oldugu gibi) Ozbek azmhk arasmdan e;lkrm~tL Rus
ya'mn destegine sahip olan yeni yonetime kaqn klSa siirede hem demokrasi 
isteyen Tadk milliyet<;ilerinden, hem de islamC11ardan muhalefet ba~laml1,> 
ve iki grup arasmdaki milcadele silahh e;ah§maya donii1,>mii!?tii. Ie; 
bat;llamadan hemen once islam! Diri1i1,> Partisi (iDP) ile laik-milliyete;i Tacikis
tan Demokratik Partisi (TDP), Birle§ik Tacik Muhalefeti (BTM) adl altmda 
ortak bir cephe olut}turmu1,>lardl. Tacikistan'm belirsiz siyasal yaptlanma 
ic;;ine girmesinin kendi giivenliklefine tehdit olu1,>turacaglm dii1,>iinen 
kistan ve Rusya da Tacik ie; Sava§l'na dogrudan miidahale etmi~lerdi.53 Bu 
gelit}melere kart}tllk Iran'm Tadkistan'daki islami muhalif giic;;leri destekle
memesi Orta Asya'ya yonelik politikasml ideolojinin yonlendirmedigine 
onemli bir i~arettir. Ustelik iran bu sava~l, sonunda bir islam devleti kuruld 

53 Hunter, "Religion, Politics, and Security in Central Asia", s. 75-76. 
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rna olaslhgl olan ideolojik temelli bir kamplaf?mamn degil, bolgeselcik ve 
sorunlanmn olarak nitelemif?tir. Sava§ slrasmda Tahran 

hem de He baglantl kurmu1?tu, fakat bu baglantl 
savaf?m gidi:;;attm i<;in de gil, Rusya'mn da destegiyle sona erdir-
mek i<;in kullamlmlf?tl.54 

Tacikistan'm bolgede iran'a yakm duran tek i.ilke oImasl, ikili ili§kile
rin baf?mdan bed olumlu oldugu anlamma gelmemektedir. Tam tersine, 
Tacikistan 1992-1997 doneminde i<; sava§a siiriiklendiginde, iran'm muhalif
leri destekledigi iddiasl Du§anbe'yle arasmm a<;llmasma neden olmuf?tu. 
Dstelik, i<; Sava~,l1, iran'm bolgedeki islamcllan destekledigi yolundaki 
inanCl gii<;lendirmif? ve genelde tiim bolgeyle Tahran'm ili§kilerini sabote 
etmif?ti. Ger<;ekte iran, bolgeye yonelik dlf? politikasmda Arahk 1992' den 
itibaren dengeli bir tutum takmml§, hatta Rusya'yla paralel bi~imde DUf?an
be'yi desteklernif?ti. Nitekim, sava§ iran-Rusya ortak <;abaslyla sona erdi ve 
bir koalisyon hiikiimeti kuruldu. 1992'de iran Karabag sorununda arabulu
culuga girif?tiginde, Bakii'niin Tahran'a giivenmemesinin de etkisiyle ba~an
SiZ olurken; Tacikistan sorununda ba§ta Rusya olmak iizere tUm taraflarm 
olumlu gordiigii arabuluculugu ba~anyla sonu<;landlrabildi.55 ate yandan, 
1994'de iktidara gelen imomali Rahmanov'un baskl politikalarmdan ka<;an 
islamcl militan ve mi.iltecilerin kii<;iik bir grubu iran'a yerle§mi§, fakat bun
larm silahh miicadeleye devam etmesine izin verilmemir;;ti. Iran'm bu tavn 
Du~anbe iizerindeki etkinligini artlrmasml saglad1.56 

Afganistan'la lli§kiler 

Tacikistan' a benzer bir etnik-dinsel yapl sergileyen Afganistan' a yonelik 
iran dlf? politikasmdaki $ii karakter daha belirgindir. Afganistan'daki $ii 
Hazaralan diger etnik gruplara (Fars kiiltiiriine sahip olsalar bile) tercih 
eden iran, 1979'dan beri miicahitlere yaptlgl yardlmlarla ozellikle $iilerin 
Afganistan'da daha gii<;lU bir konuma gelmesini saglamaya ~ah~t1. ideolojik 
baklmdan Tacikistan'da gormek istedigine benzer bir rejimi (Farsi ve islaml) 
Afganistan'da kuran Taliban' a kar~l cephe alan iran, $iileri a<;lk<;a Kabil' e 
kar~l desteklemeye devam etti. $iiphesiz iran'm Taliban rejimine kaqn mii
cadele etmesinde, af?aglda deginilecek olan dinsel faktorlerden <;ok daha 
onemli nedenler vardl. En ba§ta gelen nokta, Taliban'm ABD tarafmdan 
desteklenmesiydi. Ashnda, iran'm Afgan muhalif gruplanyla ili~kisi genelde 
kopuktu. Sadece 1992 oncesinde degil, bazl istisnai donemler hari<;, 1979-
2002 doneminde iran'm 'Afganistan' adma muhatap alabildigi iki unsur 
olmu§tu: $ii Hazaralar ve Horasan'daki miilteciler. Bu iki unsur dl~mda ele 
ahnabilecek bir 'iran-Afganistan ilif?kileri' yoktur. Diger yandan, Afganistan 

54 Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", s. 140-141. 

55 Ibid.; ve Roy, "The Iranian Foreign Policy toward Central Asia". 

56 Hunter, "Religion, Politics, and Security in Central Asia", s. 75-76. 
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iizerinde iran-Pakistan rekabeti belirgin bic;imde one C;lkml§h, fakat bu konu 
da iran-Afganistan ili~kilerinden ziyade, iran'm Pakistan, Suudi Arabistan 
ve ABD'yle ili~kilerinin geli~imiyle ilgiliydi. 

Nur Muhammed Taraki liderligindeki komiinistlerin Nisan 1978'de 
Afganistan'da iktidan bir darbeyle ele gec;irmesi Tahran'da ~ah Muhammed 
Rlza tarafmdan olumsuz kar~>llanml~t1. iran'da da olasl bir komiinist darbe
den endi~e eden ~ah, Afganistan'daki rejim degi~ikliginden on ay sonra tah
tim blrakmak zorunda kalml~, fakat Tahran'daki yeni rejimin anti
komtinizme eski rejimden daha fazla vurgu yapmasl, Kabil-Tahran ili~kile
rindeki olumsuzlugu arhrml§h. Tahran'da rejim degi~ikligi gerc;ekle§tikten 
on ay sonra Arahk 1979'da SSCB'nin Afganistan'l dogrudan i§gal ederek 
Babrak Karmalliderliginde yeni bir Afgan yonetimi kurmasl, olumsuz olan 
iran-Afganistan ili§kilerini tiimtiyle koparttl. Dolaylslyla, Kabil'de komiinist 
rejimin sona erdigi 1992'ye kadar iran-Afganistan ili~kilerinden bahseder
ken, iran'm Kabil hiikiimetiyle degit htikiimete muhalif yerel giic;lerle olan 
ili§kisi esas almmahdlr. 

Afganistan'da merkezl otorite, a§iret orgiitlenmesinin iizerinde bir or
gtitlenmeyi tiim iilke diizeyinde hiC;bii zaman olu~turmayl ba~aramamH;lh. 
Ulkede aSll giiC; odaklan olan a§iret konfederasyonlan etnik temelde birbir
Ie rind en aynlml§ ve iilkeyi kabaca be§ parc;aya bOlmii§lerdi. Bu c;erc;evede, 
Sovyet i§galine kar~l ilk direni§ Kandahar'da Diirraniler tarafmdan ba§lattl
ml§, ardmdan klsa siirede tiim iilkede a§iret temelinde orgtitlenen 'miicahit' 
gruplar bu direni§ ic;inde yer alml§lardl. Miicahit gruplarm SSCB'ye kar§l 
her gec;en giin daha ba§anh bir gerilla sava§l yiiriitebilmesinin arkasmda, 
Pakistan ve klSmen de iran'dan sagladlklan lojistik destek vardl. Sava§ ne
deniyle, yakla§lk yirmi lnilyonluk Afganistan niifusunun tiC; milyonu Pakis
tan'a ve iki milyonu da iran'a slglnmak zorunda kaldl. Miicahit gruplarm 
esas insan kaynagl ve egitim-lojistik iisleri bu miilteci kamplan oldu. ABD
Suudi Arabistan kaynakh destegi Afgan gruplara dagltan Pakistan, sadece 
kendi uygun gordiigii gruplara bu pasta dan pay vermeyi tercih etmi§, ~ii 
Hazaralar ise Pe§aver'de temsil edilmelerine izin verilen gruplardan ola
maml§h. Aslmda Pakistan'm GIlzaylar'dan ba§ka bir etnik grubun giic;len
mesine izin vermeyen politika izlemesi iran'm zaman zaman sadece 
Hazaralar nezdinde degiC GIlzaylar dl§mdaki tiim etnik gruplarla da temas 
kurabilmesine olanak saglaml§h. Bununla birlikte, devam etmekte olan Irak 
Sava§l nedeniyle ekonomik aC;ldan zor durumda olan iran'm slmrh imkanla
n, Pakistan'la rekabetinde geride kalmasma neden olmu§tuP 

iran oncelikle, SSCB i§galine kar§l sava§an yerel Hazara a§iretlerini 
organize etmi~ ve silahlandlrml§h. 1982' den itibarense iran'daki medrese
lerde klsa siireli egitim verdigi Hazaralan, sozkonusu organizasyon ic;inde 

57 Ahmed Ra~id, Taliban, <;:ev. Osman Akmhay, istanbul, Everest ve Mozaik, 2001, s. 26-28. 
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aat.""n .. "",,,, ba§ladL iran'm yeni $ii teorisi yorumunu 
sayesinde iran, Hazara uzerinde dogru-

kurabildi. Bu geli§menin bir sonraki a1;lamaSl liderlerinin 
egitim alan mucahitlerin orgiit liderliklerini ele 

Sonw;ta, bolgesi He arasmda organik baglar ku-
ruldu ve diger Afganlardan yabanclla1;lmaSl daha once goriil-
meyen boyutlara ula1;ltl.58 

Diger gruplardan kendilerini diger gruplardan yah tan Hazarlar, 
ganistan'da dhat vermelerine ragmen, Sovyet i1;lgaline kar1;ll ba-
~anh bir sergileyerek, geni~ kurtanlml1;l bolgeler olu§turabildiler. 
Bunun bir nedeni, Hazara bolgelerinin daghk ve yolsuz olmaslysa, diger 

de iran'la ili~kilerini bozmamak ic,;in Iran destekH 
iizerine fazla gitmemesiydi. Nedeni ne olursa olsun, 1989'da 

11;lgali sona erdiginde ve 1992'de komiinist rejim c,;oktUgiinde, 
Hazaralar kendi bolgelerine egemen ve iyi organize olmu1;l bir giic,; olarak 
Afganistan ie; politikasmda daha once benzeri goriilmedik bi<;;imde aglrhkh 
bir rol oynayabilecek duruma gelmi1;llerdi. Bunun anlaml, 1992'e gelindigin-

iran'm Afganistan'da i§levsel bir aracmm bulunduguydu. 

Hazaralarla iran arasmdaki ili1;lkilere baklldlgmda, iran'm rejim irnaCl 
politikasl c,;en,;evesinde Afganistan'm ie,; i§lerine miidahale ettigi dii~iiniilebi
lir. Zaten, Irak-iran Sava!;>mm devam ettigi bu donemde Basra Korfezi ve 
Bah'mn iran'a bakl!;>lmn esasml da rejim ihracl giri1;limleri olu1;lturmaktaydl. 
Basra Korfezi bolgesi ic,;in iran'm rejim irnaCl giri~imleri dogru bir saptama 
olsa da, Afganistan'da aymsaptamaYl yapmak yanll§ olur. iran-Hazara ili1;l
kileri, daha e,;ok iran'm Afganistan'dan gelebilecek bir tehdide kar!;>l hem 
cografi hem de ideolojik bir tampon bolge kurma ihtiyacmm dogal bir uzan
tISl olarak degerlendirilmelidir. OlaS! tehdit, Pe!;>aver'de organize edilen ci
hat amae,;h sava§m niteliginde gizliydi. 

Afganistan'da SSCB i!;>galinin yarathgl a1;liret temelli direni~, Hazara 
ornegindeki gibi klsa siirede a~iretlariistii bir orgiitlenmeye donii~mii1;ltii. 
Direni~in organizasyonunda goriilen bu degi1;lim, ideolojisinde de belirgin 
bir kayma ortaya e,;lkardl. Aslmda, Afgan a1;liretlerinin islam' a yaphklan 
vurgu ne kadar dikkat e,;ekici olursa olsun, Pakistan'daki miilteci kamplarm
da ortaya <;lkan (veya e,;lkanlan) koktendinci islami ideolojiye benzememek
tedir. Fakat, miicahit gruplar a~iret1eriistii nitelik kazandlke,;a, 'Pe~aver mo
deli' diyebilecegimiz bir islam yorumunu ideolojileri olarak benimsemeye 
ba~ladllar. Pe1;laver modeli, yukanda bo1iimde ae,;lklanan iran'm islam yo
rumunun 5iinru versiyonuydu. Boylece ilk defa Siinru islam'da silahh mii
cadeleyle koktendinci bir devlet kurma fikri pratige dokiildii. Bu da iran'm 
koktendincilige getirdigi yeni tammm ve bu tammm model iilkesi olma 0-

58 Roy, "The Iranian Foreign Policy toward Central Asia". 
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Sonu<;ta, iran'm zaten smirh olan Sunni islamCl or
yetenegi daha da azaldl. Ustelik, iran'm Afganistan 

Horasan ve Beludstan illerinde nufusun e;ogunlugu Sun-
nilerden ve Siinnilerin Tahran'dan yabanclla!?maSl olaslhgl 
iran'l endi!?elendirmekteydi. 

Bu arada, 1992'de Komunist rejim ortadan kalkmca, ona kaqa sava~an 
gruplarm birbirleriyle <;;ah~masmlonleyen tek neden olan 'ortak dii!?man' da 
kayboldu 've iilkede belirli bOlgelerde denetimi ellerinde bulunduran 
gruplar arasmda ie; sava!? ba!?ladl. Kabil'i elinde bulunduran Tadkler He ku
zeydeki Ozbekler'in kurdugu ittifaka kar!?1 Pakistan'm destekledigi Gtlzay
larm Kabil' e saldmlan ie; sava~m ilk doneminin ana unsuruydu.59 Pakistari 
(ve Suudi Arabistan-ABD) destekli Hikmetyar liderligindeki Gllzaylar 

destekli Rabbani-Mesut liderligindeki Tadkler arasmdaki sava!? u<;; yll 
eUi. Bu mucadelede diger gruplar donem donem miittefik (dolaylsly

la degi~tirirken, Hazaralar bazl istisnalar dU;l1nda Tadklerin daimi 
miittefiki oldular. Kabil'de Rabbani iktidannm yer aldlgl UC; yllhk bu do
nemde Iran'm Kabil nezdindeki tUm girif,limleri, kurulan koalisyonda 
ralarm biraz daha etkin yer alabilmesi i<;;in verilen <;;abalardan ibaret kald1.60 

1994 sonunda Taliban'm ortaya <;;lkmasl ve birkac; yll ie;inde (Hazara 
bolgesi dahil) iilkenin buyuk klsmml ele gec;irerek, diger gruplan iilke dl~ma 
siirmesi veya sindirmesi, Afganistan denklemini tiimuyle degi!?tirdi. Taliban 
ortaya C;lkarken iilke ic;indeki en biiyiik destegi Afgan nakliyatc;llan
kac;akc;darmdan gormu!?tU. Ulkenin c;ok saylda bolgeye parc;alanmasmm 
sonucunda iki !?ehir arasmda mal ta!?lmak ic;in defalarca harac; vermek zo
runda kalan ve buna ragmen guvenlik korkusu ya~ayan nakliyeciler, 
Taliban'm bir defahk vergi kar!?lhgmda SlmrSlZ ve gUvenli dola!?lm hakkl 
tammasml olumlu bulmu!?lardl. Fakat, Taliban' a asll destegi veren Pakis
tan'dl. Hatta, Kandahar'da Taliban'm bir guC; olarak ortaya t;lkmasml dog
rudan Pakistan istihbarah organize etmi!?ti. Taliban'm insan kaynagl Pakis
tan'daki medreseler oldugundan, sadece burada okuyan Afganlar degil, 
c;ogunlugu Pe!?tun olmak uzere Pakistanlilar da Taliban'a kablml!?lard1.61 

ABD'nin de Taliban'l desteklemesinin temel nedeni "Yeni Buyiik 0-
yun" kapsammda Orta Asya hidrokarbon rezervlerinin diinya pazarlarma 
olasl Ula!?lm yollarmdan birinin Afganistan olmaSlydl. Kazakistan
Turkmenistan-Afganistan-Pakistan gUzergarum izlemesi planlanan petrol ve 
dogalgaz boru hatlan nedeniyle ba!?ta ABD ~irketi Unocal olmak mere ulus
lararasl !?irketler Taliban'm tum iilkeyi ele gec;irerek istikran saglamasma 
slcak baklyorlardl. 

59 Ra~id, Taliban, s. 32,40. 

60 Roy, "The Iranian Foreign Policy toward Central Asia". 

61 Ra~id, Taliban, s. 30-34 ve 41-45. 
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Yukanda deginildigi gibi, a~iret orgutlerunesi esas olmakla birlikte, 
ozellikle Arahk 1979'dan sonra Afganistan'da iktidarm me§ruiyetini sagla
yan temel unsur islam'd1.62 Zaten SSCB i§galine kar§l cihat Han edilmi§ ve 
tum gruplar istisnaslz bic;:imde cihat amac;:hsava§tlklanm iddia etmi~lerdi. 
Bu nedenle 0 donemde 'mucahit' adl verilen sava§anlarm islam'm temsilcisi 
oldugu genel kabul gormu§tu. Fakat, iran devriminin Ortadogu'da 
'koktendinci' teriminin Hade ettigi kavraml yeniden tammlamasl gibi, 
Taliban da Afganistan'da islam'm temsilcisi olma niteligini yeniden tamm
laml§hr. Taliban'm yukseli§iyle diger gruplann islami kokenli me§ruiyetleri 
sorgularunaya ba§land1.63 $uphesiz bu durum, Ortadogu'da 
koktendinciligin temsilcisi konumundaki Iran'm pozisyonunun da tehdit 
edilmesi anlamma geliyordu.64 

Taliban'm iran'a bakl§mda mezhep aynmlm daima esas almasmm ta
rihsel nedeni 18. yuzylla kadar uzamr. Fakat Taliban'm iran' a kar§l hasmane 
politikalar izlemesi, ideolojik yonelimden c;:ok, iran ve Rusya'yl Afganis
tan'daki mutlak iktidanmn onundeki engeller olarak degerlendirmesinden 
kaynaklarunaktaydl. 1994-1997 doneminde Taliban Kandahar'dan ba§laya
rak tUm iilkeyi ele gec;:irmeye kalkhgmda kar§lsmda iran ve Rusya destekli 
ittifaklar bulmu§tu. Oysa 0 tarihe kadar iran, Afganistan geli§melerinde 
Hazaralara destek vermek dl§mda belirli bir grubu kar§lsma almaml§b. 
Taliban ise iran'm Afganistan politikasmda onemli bir degi§iklige i§aret edi
yordu. Dolaylslyla, Taliban'm iran kar§lthgml, sadece Pakistan-Suudi Ara
bistan-ABD tarafmdan yonlendirilmesinde aramamak gerekir. Taliban'm 
politikasl daha c;:ok bir etki-tepki bic;:iminde geli§mi§, 1997'de iran'm Kabil 
Buyukelc;:iligini kapatma karan aldlgmda, bunun nedeni olarak iilkenin ku
zeyinde sava§hgl guc;:lerin denetimindeki havaalanlarma hergiin onlarca 
iran nakliye w;agmm malzeme getirmesini gostermi§ti. 

Taliban-iran gerginligi, Afganistan ic;: sava§l uzerinden dolayh olarak 
devam ederken, dort ornek olayda dogrudan somutla§ml§t1r. En onemlisi, 
Taliban'm iilkede istikran saglamasmm ardmdan ba§lattlgl uyu§turucu u
retme kampanyasma iran'm gosterdigi tepkidir. Bu uyu§turucunun Bah'da 
pazarlarunasmda iki ana nakliye yolu iran ve Pakistan'dl. Ulkesinde yakla
§lk uc;: milyon baglmh bulunan iran uyu§turucuyla mucadele konusunda 
buyuk bir ugra§ ic;:indeydi ve Afganistan smmnda onlemleri artIran iran 
kolluk guc;:leriyle kac;:akc;:llar arasmdaki c;:at1§malar kimi zaman kuc;:uk birer 
muharebe bic;:imini ahyordu. 

ikinci somut olay, Taliban'm Herat ve Kandahar gibi iran'a yakm 0-
nemli kentlerde iranll Sunniler ic;:in burolar ac;:ml§ olmaslydl. Bu burolarda 

62 Ibid., s. 16. 

63 Ibid., s. 46. 

64 Roy, "The Iranian Foreign Policy toward Central Asia". 
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temsil edilen iranh Ttirkmen, Beluci, Pe~tun vb. etnik kokenli Stinniler, 
Taliban tarafmdan "Ehl-i Stinnet Vel-Cemaat" adh bir orgtit kurularak bir
le§tirilmi§ti. Bu orgilt, temel amacmm iran'daki rejimi devirerek, yerine 
Taliban modeli bir rejim getirmek oldugunu Han etmi§ti. iran'm %85'nin $ii 
oldugu gozontine ahmrsa bu amacm ger<;ekle§mesi en azmdan ger<;ek<;i go
rtilmese de, bu geli~me iran'm oteden beri korktugu iilkedeki Stinnilerin 
rejime yabanClla~masl olgusuna katklda bulunabilecegi endi~esini Tahran'da 
gti<;lendirmi~ti. 65 

U<;tincti ve dordtincti olaylar ise i<;i<;e ge<;mi~tir. 1998'de Taliban'a di
renen son buytik kent olan Mezar-l $erif ele ge<;irildiginde, tum Hazaralar 
katledildi. Ustelik bu katliaml gizlemek gibi endi~esi olmayan Taliban, daha 
once Taliban esirlerinin katledilmesinin intikamlm aldlklanm gosteren bir 
tutum da takmdl. i<; sava~ slrasmda Hazaralara yonelik <;ok saylda katliama 
tepki gosteren iran, bu sefer Taliban'a sava§ ilan etmeyi dti~tinmu~ ve Afga
nistan smmnda tatbikatlara ba§laml§t1. 1979'daki SSCB i§galinin ardmdan 
Afganistan'm tekrar i§galine neden olabilecek iran'm sert tutumunun geri
sinde sadece Mezar-l $erif katliaml yoktu. iran'l bu sertlige iten asll unsur, 
Mezar-l $erif'teki iran konsoloslugunun ve diplomatlanmn da katliamdan 
paylanm almalanydl. Taliban, casus olduklan iddiaslyla tUm iranh diplo
matlan kur§una dizmi§ti.66 

Taliban'm Pakistan dl~mdaki geleneksel dl§ destek<;ilerini kimi neden
lerle kaybetmesinin ardmdan, iran-Rusya ikilisinin 'Kuzey ittifakl' adl veri
len Tacik-Ozbek-Hazara bloguna uluslararasl destek saglama <;abalannda 
artI§ goriildti. ABD-iran diyalogunun geli§mesi de Kuzey ittifakl lehinde 
sonw;lar dogurdu. Kuzey ittifakmm Taliban'a kar§l genel bir saldm yapmak 
tizere hazirlandlgl donemde, Eyltil 2001'de New York'a yapllan saldmmn 
arkasmda Taliban'm yanmda sava§an Arap-Afganlarm oldugunun dtinya 
kamuoyunda genel kabul gormesi, Afganistan'daki dengeleri tumtiyle de
gi§tirdi. ABD'nin Taliban'a kar§l dogrudan mtidahalesi ve ortaya <;lkl§mdan 
daha hlZh bi<;imde Taliban'm yok olmasl, 1994'teki par<;alanml§ Afganistan'l 
yeniden yarath. ABD ba§ta olmak tizere uluslararasl baskl nedeniyle tarihte 
ilk defa tum gruplan kapsayan bir Afgan htiktimetinin kurulmu§ olmasl, 
par<;alanml§l1g1m ve karma§a potansiyelini koruyan Afganistan'm niteligin 
hentiz degi§tirmemi§tir. 

iran a<;lsmdan bu yeni geli§me iki anlam ifade etmektedir: Olumluy 
m, iran' a en btiytik tehdidi olu§turan Taliban'm ideolojisiyle birlikte ortad, 
kaybolmasldlr. Ustelik, Hazaralar da eski bolgelerinin denetimini geri aIm 
lardir. Olumsuz yam ise, Rusya'yla birlikte Taliban dl§mdaki tUm grup' 

65 Rafiid, Taliban, s. 338. 

66 Ibid., s. 340-341. 
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iizerinde niifuz sahibi olmaya ba~layan iran'm, ABD'nin miidahalesi sonu
sadece Hazaralara etki edebilen bir konuma geri donmesidir. 

Afganistan'daki dogrudan ABD varhgl da iran i<;in yem bir tehdit 
unsurudur. 

Ozbekistan ve Tiirkmenistan'la llit;kiler 

Ozbekistan Orta Asya'da ba§lat devlet olmac;abasmda oldugundan, iran'm 
Rusya'yla birlikte bolgeyi kendine baglmh kllma politikalarmdan rahatslz 
olmaktadlr. Ta§lkent'in bakl§llyla, bolgede Ozbeklerle (Tiirklerle) 

arasmda bir miicadele vardlr. Bu miicadelede Ozbek hiikiimeti, 
kar§lltl bir politika izlemektedir. Bu egilimde, Ozbek 

iislenme imkam bulmalarmm yarathgl ho~nutsuz
olmu~tur. Tadk aleyhtan politikamn Afganistan' a uzantlsl, 

U"',CUl", denetimi eline ge<;irene kadar, Tadk ;>ah Mesud'a kar§l Oz-
Dostum'un desteklenmesi ~eklinde ortaya C;lkml§lhr.67 Taliban ve 

Orta Asya islami muhalefetine destek saglayan esas gii<;: 
haHne geldiginde, Taliban kaqathgl temelinde iran He (tUm Orta Asya dev-
letleri Ozbekistan da aym safta yer alml§, bu durum iki iilke ili~kilerin-
de diizelme saglaml~h.68 

Ote yandan, Ozbek islami muhalefetimn iran tarafmdan desteklendi
gine ili§lkin ku~kular, aradaki giivensizligi kuvvetlendirmektedir. Ashnda, 
Kerimov'un iran kar~nt1 politikalanna ve Tadkistan ic; Sava§lmm ortaya <;1-
kardlgl miisait duruma ragmen iran silahh Ozbek islami muhalefetine des
tek vermemifltir.69 1991'de heniiz SSCB resmen sona ermeden, Kerimov 
gelecekteki liderligi i<;:in ortaml hazlrlarken, islamcllarla uzla~maya gitmek 
zorunda kalml~ ve onlara kurulacak devletin islam! esaslara uygun olacagl 
ya da! en azmdan bu konunun Medis'te tarh~Ilacagl soziinii vermiflti. Buna 
ragmen baglmslzhgm hemen ardmdan islamcllarla baglanm koparan 
Kerimov, onlann yer altma inmelerine ve ardmdan da Tadkistan'a ka<;mala
nna yol a<;acak bir kampanyaya giri~ti. Tadkistan'm istikrarslzla~masmda 
bu uygulamamn da katklsl olmufltu. Ozbek islamC1lan Tacikistan'm ardm
dan iran'a de gil, Afganistan'a ge<;tiler. Kerimov'un me~ruiyetini saglama 
konusunda islami referanslarda bulunmaya (Kuran iizerine yemin ederek 
goreve ba~lamaf umreye gitmegibi) onem vermesine ragmen, iilkedeki '1s
lamCl temizligi'nin ardmdan tUm Miisliiman kimlikli oluflumlarla iktidar 
arasmdaki ili~kiler olumsuz yonde geliflti,70 

67 Hunter, "Religion, Politics, and,Security in Central Asia", s. 79. 

68 Hunter, "Iran's Pragmatic Regional Policy", s. 140. 

69 Ibid. 

70 Hunter, "Religion, Politics, and Security in Central Asia", s. 76-77. 
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~.~"h.' nufusunun azhgl, 
sanayi eksikligi gibi 

zaylfhgml telafi etme arzusunun sonucunda 
Kurulunun aIdlg! bir kararla tarafslzhk statusu 

birHkte, slmrlann korunmasl konusu ba~ta olmak uzere 
da koruyan Turkmenistan, tUm boIge Ulkele

ABD lemne yapml~ olsa da, Rusya-iran ekseninden de 

Gte yandan, Turkmenistan-iran Slmrmm iki tarafmda da Sunni 
Turkmenlerin ya~amasma ragmen, Turkmenistan'a yoneHk iran politikasl, 
Azerbaycan'a yonelik politikadan <;ok farkh geH~tL durumun ne

Turkmenistan'm akraba-devlet rolUnden uzak durmasl oldugu kadar, 
Asya'da iran'a en muhta<; devlet olmasmm Tahran'da yarathgt 011'''':''''_ 

iran'm bolgeyle ili~kilerinde, yukanda ele alman avantajlar ile slmrlamalarm 
yanslmasl sonucu bir tur denge kurulmu~tur. Diger bir deyi~le, iran a1?ama
yacagml anladlgl smlrlamalan zorlamayarak, b61geyle siyasal ili~kilerinde 
gorece du~uk bir duzeye raZl olmu1? gorunmekte, Buna kar~lhk, ekonomik 
ve kulturel alanda geli~meler kaydetmeye <;ah~maktadlr. Bu alanlarda bile 
iran'm, rejim ihracl su<;lamasmdan <;ekindiginden, aktH oldugu soylenemez. 
Salam taktigiyle b61geyle ekonomik-kulturel baglanm geli~tiren iran'm bu 
kazammlanm uzun vadede siyasal alana ta1?lmaYl umdugu dU1?unUlebilir. 
iran'm uzun vadede iyimser oimasl i<;in ge<;erli nedenleri vardlr ve en onem-
1i kozu da cografi konumudur. 

Hazar sorunu gibi bazl istisnalar dl~mda, 1990'larm ilk yIllanndan be
ri devam eden iran'm gorece pasH tutumunun temel nedeni Rusya'mn bol
gede ba~at olmasldlr. Yukanda ele almdlgl gibi, Rusya-iran stratejik i~birligi 
sayesinde iran dolayh yoldan b61geyi kontrol altmda tuttugunu du~unmek
tedir. iki Ulkenin ortak stratejisi, b61ge Ulkelerinin Moskova ve Tahran'a 
(~uphesiz daha <;ok Moskova'ya) olan baglmhhklanmn korunmasl bi<;imin
de ozetlenebilir. Bu i~birliginde bir degi~iklik olmadlk<;a iran'm pozisyonu
nu degi~tirmesi de beklenmemelidir. 

Bu tablo, iran'm statukocu politikasmda kaymalar olmayacagl sonu
cunu clogursa da, bolgede son birka<; Yllda onemli bir degi~iklik meydana 
gelmi~ ve Rusya'mn ba~athgma ABD tarafmdan ciddi bi<;imde meydan 0-

kunmu~tur. ABD'nin Afganistan'a mudahalesi ve bu mudahale i<;in bolge 

71 Aras, " Amerika-Orta Asya ili~kileri ve iran'm Konumu", s. 90-91. 

72 Roy, "The Iranian Foreign Policy toward Central Asia". 
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iilkelerine yerle~mesi, iran'l harekete ge~meye zorlamaktadlr. Buna ragmen, 
Slrurlanrun bilincinde olan iran'm bir politika degi~ikligine gittigi 
dair hentiz bir i~aret mevcut degildir. Tek belirginle~en konu, Tahran'm 
bolgeyle iH~kilerini ABD'ye ragmen geli~tirmesinin bundan soma daha zor 
olacagldlr. DolaYlslyla, iran ya ABD'yle uzla~ma yolunu arayacak ve bunun 
sonucunda rejiminin niteliginden taviz vermeye zorlanacak; ya da ABD'yi 
bolgeden <;lkarmaya yonelik giri~imlerde aktif rol alacaktIr. $u anda gormen, 
iran'm her iki yolu bir arada denemeye <;ah~hgldlr. 

1979-1991 doneminde iran'm bOlgeyle ili~kilerini engelleyen 'duvar' 
olan SSCB'nin ylktlmasmm hemen ardmdan, yeni bir duvan ABD in~a et
meye ba~laml§t1r ve duvar hi<; olmadlgl kadar ytikselmi§tir. 1991'de duvan 
ylkan iran olmaml§, fakat sonu<;larmda faydalanmaya ve saktnmaya <;ah~"· 
ml~t1r. Bugtin de iran, 'yeni' duvarm ba§ka etkenlerce YlktlmaSlnI beklemek 
ve bundan avantaj elde etmeyi ummak zorundadlr. 
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