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Mısır’daki Müslüman Kardeşler üzerinden başlayan pan-Sünni söylemin yayılması, Suriye’de ve İran’da ciddi endişe ile karşılanmıştır.

İslamcı Söylemde Değişen İran Algısı ve 

Türk-İran İlişkilerinin Geleceği*

Changing Perception on Iran in the Islamist Discourse and the Future of 
Turkish-Iranian Relations

H. Akın ÜNVER

Abstract
Turkish Islamists’ post-Arab Spring discursive shift on Iran has been one of the most fundamental strategic 
shifts in the Middle East’s recent history. Establishing the only connection between a secular and an Islamist 
regime, Turkish and Iranian Islamism have fallen into a serious ideological and interest conflict, fueling 
polarization along sectarian lines. This article discusses how the Turkish Islamists’ perception of Iran has 
changed and how this change will affect the future of Turkish-Iranian relations.
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Türk-İran ilişkileri, sistemik boyutta ideolo-

jik kutuplaşma ekseninde tanımlanır. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun 16.yüzyılda Ortadoğu’ya ge-

nişlemesi, Sünni coğrafyasının tek siyasal lider-

lik altında birleşmesine sebep olmuş ve Safevi 

İmparatorluğu’nun buna cevaben Şii bir devlet 

olarak birleşmesine yol açmıştır. İslam’ın temel 

mezhepsel ayrımı ekseninde bölünen Ortadoğu, 

1514’ten Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar bu 

çatışma ekseninde tanımlanagelmiştir. Anadolu 

ve Pers coğrafyası arasında süregelen bu müca-

dele, sadece Atatürk ve Rıza Şah Pehlevi dönemi 

1930’larında, seküler ve imparatorluk-sonrası 

modernleşme hareketleri bağlamında farklı bir 

yol izlemiş, Sünni ve Şii iki devletin barış ve iş-

birliği içerisinde devletler sisteminde yer alabil-

mesinin tek yolunun, mezhebi ayırımı ortadan 

kaldıran tamamen laik bir dış siyaset kimliği ol-

duğu tezini ortaya koymuşlardır. Bu tezin uzan-

tısı olarak da temel fikir birliği, Türkiye ya da 

İran’da din-temelli bir rejim ortaya çıkması veya 

herhangi bir ülke temel aidiyetini Siyasal İslam 

temelinde tanımlaması halinde, bu ilişkinin ka-

çınılmaz olarak mezhepsel çekişmeye ve çıkar 

çatışmasına sebep olacağı yönünde idi.

Bu anlayış temelinde 1930’larda iki ülke de lâik-

modernizasyon temelinde, yakın işbirliği ge-

liştirmiş, Rıza Şah’ın İran’ı, 1926’da Türkiye ile 

ilk ‘dostluk paktı’ imzalayan ülkelerden biri ol-

muştur. Sonrasında 1934’te Rıza Şah, Türkiye’ye 

meşhur ziyaretini gerçekleştirmiş, Türk modern-

leşmesini ilk elden gözlemleme fırsatı bulmuş ve 

bu kazanımları İran’da tekrarlamak için Atatürk 

ile müzakerelerde bulunmuştur. Atatürk’ün vefa-

tı ve Pehlevi’nin İkinci Dünya Savaşı’nda ülkesini 

terk etmesinden sonra iki ülke arasındaki dost-

luk büyük ölçüde sönmüş, fakat imparatorluk 

döneminin büyük ideolojik çatışmaları hiçbir 

zaman yaşanmamıştır.

Türk-İran ilişkilerinde olumsuz sistemik deği-

şikliği getiren olay 1979 İran Devrimi olmuştur. 

Uzun süredir Müslüman dünyanın en laik ülke-

si olan Türkiye, devlet ideolojisini İslam üzerine 

kuran yeni Ayetullah yönetiminin doğal bir fikrî 

rakibi haline gelmiştir. Bu rekabetin uzantısı 

olarak da İran, 1980 ve 90’larda PKK’yı açık ve 

aktif bir şekilde silahlandırarak Türkiye’deki laik 

sistemi zayıflatma siyaseti gütmüştür.1 Öte yan-

dan Türkiye için 1979 sonrası İran, Kemalizm’in 

tehlike olarak gördüğü gericilik ve köktencilik 

akımlarının odağı haline gelmiştir. Bu yeni sis-

temik durum karşısında İran, daha aktif bir za-

yıflatma siyasetine, Türkiye ise daha defansif bir 

uzak durma siyasetine yönelmiştir.

Türk Siyasal İslamcılığının İran algısı ise 

1979’dan sonra çok farklı bir yol izledi. Sünni-

lik-Şiilik temelinde yarım binyıldır devam eden 

çatışma algısını ikinci plana atarak, ‘İslam birli-

ği’ fikriyatı üzerinden Türk ve İran İslamcılığı, 

paralel bir işbirliği kanalı açarak laikliği ana so-

run olarak tanımlamışlardır. Bu bağlamda Türk 

İslamî söyleminde İran’ın PKK’ya verdiği destek 

genellikle göz ardı edilmiş, Kürt meselesinin as-

len bir ‘Kemalist sorun’ olduğu tezinden yola çı-

karak, bölgede İmam-Hatip’lerin artırılması ile 

zaten bu meselenin çözüleceğine dair bir siyasi 

pozisyon ortaya konmuştur. Mezhep ve milliyet 

farklılıklarının iki ülke arasında sorun olduğu 

gerçeğinin, Siyasal İslam’ın birleştirici bir ortak 

payda olması ile ortadan kaldırılacağına inanıl-

��*9�;�/���
��
���������������������
�
������������������#�����#.#�)��-
��.
�
�+��
������=��������,
�����
�
�
�,
��������;������������
�����������
�����������.����
��������+�,#�������;�����������
���/��=�������,'�)��
�*��
���������#��#�,
���'����������)����������������.��*
����
��
�-
tir.



İnceleme

J\  
������!"#�$�%��&�'�$�(���&�'�

mış, bu ortak paydanın Türkiye ve İran’ın bölge 

üzerinde de olumlu bir dönüştürücü güç ortaya 

koyacağı zikredilmiştir.2

Türk İslamcılığının İran ile yakınlaşması, sıklık-

la Türk devleti nezdinde endişe verici bir durum 

olarak tanımlanmış, bu işbirliğinin rejime dönük 

bir tehdit oluşturacağı üzerinde durulmuştur. 

Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan’ın 1996’da 

Başbakan seçildikten sonra ilk dış ziyaretini İran 

ve Libya’ya gerçekleştirmesinin yanında pek 

az kişinin hatırladığı nokta şudur: 1997 ‘post-

modern darbesi’ne giden yolda en önemli dö-

nemeç 31 Aralık 1996’da Sincan’da düzenlenen 

‘Kudüs gecesi’ etkinliğidir ve bu etkinlik sırasın-

da dönemin İran Büyükelçisi Muhammed Rıza 

Bagheri’nin yaptığı ‘laik devletin yıkılması’ ve bu 

konuda ‘İran’ın gereken desteği sağlayacağı’ açık-

laması, o dönemde İran’ın PKK’yı silahlandırdığı 

gerçeği ile beraber düşünüldüğünde devlet tara-

fından gerçek bir tehdit olarak kabul edilmiştir.3 

28 Şubat müdahalesi ve Refah Partisi’nin siyaset 

dışına itilmesinden sonra da Türk Siyasal İslam 

söyleminde İran, bir ideal olarak kalmaya devam 

etmiş, daha dozu düşürülmüş bir şekilde Adalet 

ve Kalkınma Partisi fikriyatında yerini almıştır.

Fakat bu süreç içerisinde iki kritik siyasî döne-

meç Türkiye-İran ilişkilerindeki 1979 sonra-

sı çatışma halini yumuşatmıştır. Bunların ilki 

1998’de Abdullah Öcalan’ı Suriye’den attırmak 

için girişilen işgal tehdidi ile başlayan ve uzun bir 

kaçış sürecinin sonunda Öcalan’ın yakalanması 

ile sona eren süreçtir. Bu sürecin sonunda PKK, 

bir süreliğine ‘fetret devri’ne girmiş, iç çatışma 

ve anlaşmazlıklar sebebi ile organize bir örgüt 

olarak faaliyet gösteremeyerek, İran’ın Türkiye 

içindeki en önemli uzantısını ortadan kaldırmış-

tır. PKK’nın iç hesaplaşmalara yönelmesi, İran’ın 

elindeki kozlardan en büyüğünü kaybetmesine 

ve Türkiye’de rejimi zayıflatma siyasetini gözden 

geçirmesine sebep olmuştur. İkinci kritik olay 

2003 Irak işgali ve bu sebeple bozulmaya başla-

yan Türk-Amerikan ilişkileriydi. 1 Mart tezke-

resi ile Amerika’ya kapanan Türkiye toprakları, 

Amerika’nın da kuzey Irak’ı Türk jetlerine ka-

patması ile cevap bulmuş, Türk uçaklarının PKK 

kamplarına ‘sıcak takip’ yapabilme kabiliyeti or-

tadan kalkmıştır. 

1999-2003 arasında bocalama yaşayan PKK, bu 

sebeple 2003 sonrasında oluşturulan uçuşa yasak 

bölge içerisindeki güç boşluğundan yararlanarak 

toparlanmış ve varlığını tekrardan sürdürebil-

miştir. 2006 sonrasında ise Türk askeri hedef-

lerine dönük saldırılar tekrardan başlamıştır. 

PKK’nın tekrardan ortaya çıkışı İran tarafından 

çok iyi analiz edilmiş, Türkiye’nin birincil müt-

tefiki olan ABD’nin PKK’ya dönük ilgisizliğinden 

boşalan yeri Türkiye’ye yakınlaşarak doldurma 

yoluna gitmiştir -bu yakınlaşmaya Suriye de da-

hil olmuş, 2006 sonrasında Türkiye’nin PKK’ya 

dönük isteklerini yerine getiren iki ülke, ilginç bir 

şekilde 1990’larda PKK’ya en çok yardım eden 

İran ve Suriye haline gelmiştir. Suriye, 1998’in 

verdiği travmanın da uzantısı olarak, Türkiye’nin 

istediği bütün PKK ilintili kişileri yakalayarak 

Türkiye’ye teslim etmiş,4 İran ise PKK’nın bir kolu 

olan PJAK’ın Kandil’deki kontrol alanını Türkiye 

ile birlikte tandem topçu atışına tutmuştur. Bu 

süreçte Amerika’nın giderek Türkiye’ye uzaklaş-

ması, Türkiye’yi İran-Suriye ile yakınlaştırmış, 

Suriye ile ticaret ve turizm işbirliği anlaşmaları-

nın yanı sıra 2009’da askeri işbirliğine gidilmiş, 

İran ile de doğalgaz temelinde geniş çaplı enerji 

anlaşmaları imzalanarak Güney Pars doğalgaz 

tesislerine büyük yatırımlar yapılmıştır.5 Bunun 

yanında Türkiye, İran’ın nükleer programı ile il-

gili çekinceleri sıklıkla uluslararası kamuoyunda 

yatıştırmaya çalışmış6, bu programın enerji için 

kullanılacağına ve asıl sorunun İsrail’in nükleer 

programı olduğuna dair bir tutum belirlemiştir.

Bu süreçte sadece AKP liderliği değil, 

muhafazakâr medya da Türk-İran işbirliği ko-

nusunda umutlu idi.7 Örneğin Zaman gazetesi, 

birçok Türk-İran işbirliği anlaşmasını manşetten 

vermiş, İranlı turistlerin Türkiye ziyaretlerine 

geniş yer ayırmıştır.8 Daha muhafazakâr Vakit 

gazetesi ise Kasım 2009’da İran Cumhurbaş-

kanı Mahmud Ahmedinejad ile röportaj yapan 

ilk Türk basın kuruluşu olmuş, Ahmedinejad’ın 

“Batı, İran ve Türkiye’nin güçlenmesinden endi-

şe duyuyor” sözünü manşetten vermişti.9 Başba-

kan Recep Tayyip Erdoğan, sıklıkla Ahmedine-

jad ve Beşir el-Esad’a ‘kardeşim’ diye hitap etmiş, 

siyasal söyleminde ekseriyetle aile sembolizmini 

kullanmıştı. Bunun yanı sıra Başbakan Erdoğan, 

İran’ın nükleer programını güvenlik gündemin-
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den çıkarmış (de-securitization), Ortadoğu gü-

venlik meselelerinin adresinin İsrail olduğuna 

dikkati çekmişti.10

Arap Baharının Götürdükleri

Ortadoğu tarihinde çok az şey Türk Siyasal İs-

lamcılığında Suriye ve İran algısı kadar hızlı de-

ğişmiştir. Birbirini takip eden Arap kalkışmaları 

sömürgecilik-sonrası diktatörlükleri yıkarken, 

aynı zamanda da bölgede uyuyan etnik geri-

limleri su yüzüne çıkarmış, özellikle Mısır’daki 

Müslüman Kardeşler üzerinden başlayan pan-

Sünni söylemin yayılması, Suriye’de ve İran’da 

ciddi endişe ile karşılanmıştır. Hem Suriye’deki 

Esad rejiminin uzun yıllardır engellemeye çalış-

tığı Suriye-Sünni uyanışının gerçekleşmesi, hem 

de bu sebeple İran’ın ‘Şii hilali’nin kuzey kana-

dının tehlikeye girmesi, Safevi-dönemi mezhep 

dengelerini tekrar gündeme getirerek, İran’ın 

Suriye’de ve Körfez ülkelerindeki çıkarlarını ko-

rumak için bölücü bir mezhep siyaseti gütmesi-

ne sebep olmuştur.

 

Türkiye’nin Arap baharına dönük yaklaşımı da 

farklı safhalardan geçmiştir. İlk başta Türk lider-

ler bu kalkışmaların ne anlama geldiği konusun-

da kısa süreli bir kararsızlık ve belirsizlik yaşa-

mış, Tahrir’de olanlara karşı ‘bekle-gör’ siyaseti 

izlemeyi seçmiştir. Hüsnü Mübarek’in Mısır’da 

çok güçlü oluşu ve Mısır’ın Mehmet Ali Paşa dö-

neminden beri uzun süre Osmanlı etkisinin dı-

şında kalması, Türkiye’nin bu ülkeye dönük net 

karar vermesini zor kılmıştır. Mübareğin düşü-

şü ile cesaret kazanan Ankara, Libya isyanında 

daha net bir tavır ortaya koymuş, ilk başta Baş-

bakan Erdoğan’ın Libya’da NATO’nun herhangi 

bir başarı elde edemeyeceği görüşü,11 sonrasında 

Türkiye’nin hava ve deniz unsurları ile NATO ha-

rekatına katılması ile devam etmiş, Kaddafi’nin 

düşürülmesi sonrasında da Türkiye’nin Suriye’ye 

karşı daha net ve kesin bir şekilde tavır koyma-

sına yol açmıştı. Bu dönemde dış politika fikri-

yatında Suriye, daha uzun süre Osmanlı toprağı 

olduğu için Türk etkisine daha açıktı ve bu etki 

ile Türkiye, Suriye’deki dönüşüme çok daha net 

katkıda bulunabilir, dönüştürücü güç olabilirdi.12

Bu, Suriye’deki durumun iyi bir analizi değildi. 

Ne Başbakan Erdoğan ile Beşir Esad arasında 

kurulan aile bağları ve yakınlık ne de dış siyaset-

teki Osmanlı mirası söylemi Suriye’de rejim ile 

muhalefet arasında ortak bir taban oluşturmaya 

yetmedi. Bunun ötesinde hükümet, Türk dış po-

litikasının ‘yumuşak güç’ kavramının Suriye nez-

dinde yetersiz kalması karşısında daha da keskin 

bir siyasete doğru kayarak, kısa sürede sabrının 

tükendiğine dönük sinyaller vermeye başladı. 

AKP liderliği, bu kişisel bağlantıların, en önemli 

nokta olan rejim yumuşaması konusunda siyasi 

fayda getirmediğini gördükçe, daha önce birçok 

bölge uzmanının, bu kişisel bağlantılar hakkında 

yaptığı analizlerin belirttiği noktaya geldi: Şam ve 

Tahran’ın en hayatî ve her şeyin üzerinde duran 

çıkarları, her durumda mezhepsel etki alanları-

nın korunması ve özellikle Sünni etkisinin geniş-

lemesini engellemektir.13 Bu noktada ise Türkiye, 

Suriye ve İran’dan gördüğü mezhepsel çatışma 

siyasetini, daha şiddetli ve ayrıştırıcı bir biçimde 

modelledi; Ocak 2012’de Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’yi, bölge-

deki mezhep gerilimlerini artırmak ile suçlarken, 

kendisini bölgede -bir anlamda ‘kavgada söylen-

meyecek’ bir şekilde- ‘Yezid’ olarak tanımlayıp, 

İslam tarihinin en ihtilaflı halifesi üzerinden 680 

senesindeki Kerbela örneksemesini gündeme ta-

şıdı.14

Bu denli şiddetli bir tarihsel örnekseme, 

Türkiye’nin bölgesel birliği pekiştirme siyasetin-

den, yeni bir mezhepsel ayrıştırıcılık siyasetine 

kaymasına sebep olmuştur. Esad rejiminin Su-

riyeli muhaliflere dönük şiddeti artarken, Erdo-

ğan sadece Suriye rejimini ‘terörist devlet’ olarak 

tanımlamamış15, bunun yanında uzun süredir 

güvenlik gündeminden çıkardığı İran’ın nükle-

er programı müzakerelerini de eleştirmeye baş-

lamıştı.16 Bu siyasi pozisyonun uzantısı olarak 

hükümete yakın basın kuruluşları -örneğin Sa-

bah gazetesi- İran’ın nükleer programını birden 

bire eleştirmeye başlamış, Tahran’ın Uluslararası 

Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği yapmaması-

nı gündeme taşımıştı.17 Belki de daha ilginç bir 

pozisyon değişikliği ise 2001’den beri Türk bası-

nında en İran yanlısı tutumu sergileyen İslamcı 

Vakit gazetesinin (2010’dan sonra Yeni Akit adı-

nı almıştır) aniden İran karşıtı yayınlar yapma-

ya başlamasıdır -örneğin Mısır Cumhurbaşkanı 

Muhammed Mursi’nin Bağımsızlar Hareketi 
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toplantısında İran’ı sert eleştirmesi, Yeni Akit ta-

rafından büyük bir heyecan ile “Mursi, İran’a ‘one 

minute’ dedi” şeklinde manşete taşınmıştır.18

Türkiye’nin Suriye’deki siyasi etkisi, Özgür Su-

riye Ordusu’nun (ÖSO) Hatay’da kurulup bura-

daki kamplardan sınır-ötesi harbe başlamasıyla 

hukukî olarak ‘muharip devlet’ statüsünü almaya 

başlamasıyla birlikte Türkiye, kendisini Suriye ve 

İran’ın, sistemik rolleri olan PKK’yı destekleme-

sinden kaynaklanan bir vekâlet savaşı içerisinde 

bulmuştur.19 İran ve Suriye’nin PKK’yı tekrardan 

desteklemeye başlamasına dönük istihbaratı ya-

yınlayan ilk gazete Zaman olmuş, PKK unsurla-

rının kuzey İran’daki Şehidan kampında eğitim 

gördüğünü belirtmiştir.20 Bu haber sonrasında da 

Zaman, İran istihbaratı ile PKK arasındaki ilişki-

ye dair birçok makale ve haber yayınlamış, ka-

muoyundaki dış siyaset tartışmalarının tonunu 

İran aleyhine odaklamayı hedeflemiştir. Hükü-

mete yakın Sabah gazetesi ise PKK saldırılarının 

2012’de tırmanmasının ana sebebinin, İran istih-

baratının PKK’ya Türk karakollarının koordinat-

larını verdiğini öne sürmüş21, Yeni Akit gazete-

si de daha detaylı bir şekilde “2000 kadar” PKK 

unsurunun Suriye’de İran desteği ile eğitildiğini 

gündeme taşımıştır.22 Bu tip bilgiler sonrasında 

AKP’nin daha üst seviye liderleri tarafından da 

dile getirilmiştir. Başbakan Yardımcısı Bülent 

Arınç örneğin, İran’ı kamuoyu önünde direkt 

olarak kınamış, aldıkları istihbaratın, PKK şid-

detinin artmasında İran’ı gösterdiğini belirtmiş-

tir23; sonrasında da Başbakan Erdoğan, söylemini 

daha da keskinleştirerek Şiiliğin teolojik temel-

lerini eleştirerek İran ve Suriye’yi Kerbela’yı tek-

rarlamak ile suçlamıştır.24

Siyasi Kaymayı Anlamak

İran’ın Türk Siyasal İslamcılığı nezdinde itibarını 

kaybetmesi, son on yılın en önemli bölgesel sis-

temik kaymasıdır. Bu kayma bir istisnadan ziya-

de, çok önemli bir kaide değişikliği yaratmıştır. 

Öncelikle, Atatürk-Pehlevi örneği bir kez daha 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç örneğin, İran’ı kamuoyu önünde direkt olarak kınamış, aldıkları istihbaratın, 

PKK şiddetinin artmasında İran’ı gösterdiğini belirtmiştir.
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doğrulanmıştır: Türk-İran ilişkilerinde işbirliği 

ve yakınlaşma, sadece ve sadece iki ülkede de la-

ik-modernist hükümetler iktidarda iken gerçek-

leşebilir. Bunun dışında, iki ülkeden sadece bi-

rinde bile İslam’ı siyasal bir söylem ve seferberlik 

unsuru olarak içselleştirmiş bir hükümet olursa, 

ikili ilişkiler ancak Osmanlı-Safevi dönemindeki 

mezhepsel sistem dengeleri ekseninde iyileşebi-

lir – iyileşse bile bu ancak kısa vadeli bir iyileş-

me olacaktır. Bu halde iken Sünni-Şii ayrılıkçılığı 

muhakkak su yüzüne çıkacak, Kerbela’nın tarih-

sel mirası, ilişkilerin sürekli olarak çatışma duru-

munda kalmasına sebep olacaktır.

İkinci olarak, Türk Siyasal İslamcı söylem İran 

ve Şiilik konusunda seyyaldir. Bu söylem kon-

jonktürel olarak İran’ı savunabilir veya nükleer 

programı ile ilgili endişeleri yatıştırmaya çalışa-

bilir, ancak bu çabalar mutlaka Sünni-Şii statü-

kosunun korunması amacı doğrultusunda yapı-

labilir. Arap baharı gibi geniş çaplı etki alanları 

kaymaları durumunda Türk Siyasal İslamcılığı 

muhakkak defansif bir tutum sergileyerek mez-

hep temelli sembolizm üzerinden İran etkisini 

geri itmeye çalışacak ve/veya Şii etkisinin azal-

dığı bölgelere nüfuz etmeye çalışacaktır. 10 ay 

kadar kısa bir süre içerisinde Türk Siyasal İslam-

cılığı, İran’a karşı yapılan uluslararası yaptırımla-

rı eleştirme noktasından, son 5 yıldır savunduğu 

İran’ın nükleer programını büyük bir hararetle 

eleştirme noktasına gelebilmiştir.

Üçüncü olarak, Türkiye’nin İran’a dönük soğuk-

luğu artık milli bir duruş halini almıştır. Türk la-

ikliği, 1979 sonrasında zaten İslami İran ile ilişki-

leri asgariye indirmiş, Türk-İran ilişkileri sadece 

Siyasal İslamcılık üzerinden yürür bir hal almış-

tı. Artık Türk İslamcılığının da mezhep sorunla-

rı sebebi ile İran’a sırtını dönmesi, Türk laikleri 

ve İslamcılarını aynı cephede yan yana getirmiş, 

Türk dış siyasetinde nadir görülen bir ittifak ya-

ratmıştır. Bu dış siyaset konsensusu, Türk-İran 

ilişkilerinin uzun süre soğuk kalmasına sebep 

olacaktır.

Dördüncü olarak, Türk Siyasal İslamcılığının 

İran’dan uzaklaşması çok kritik, fakat bir o ka-

dar da çabuk unutulan bir gerçeği gözler önüne 

sermektedir: PKK, Türkiye’nin dostlarını ve düş-

manlarını belirlemekte kullandığı birincil litmus 

testidir. Bir ülkenin PKK’ya dönük tutumu o 

ülkenin Türkiye tarafından ‘dost’ veya ‘düşman’ 

olarak tanımlamasını çok kısa bir sürede değiş-

tirebilir. Türkiye’nin en başında İran yanlısı bir 

tutum izlemesinin sebebi 2003 sonrası Ameri-

ka’sının, PKK’ya karşı somut bir bilinç ortaya 

koyamaması, bu boşluğu da İran ve Suriye’nin 

doldurması idi. Bugün ise Suriye ve İran’ın regio-

nem non grata halini almalarının temel sebebi de 

PKK’ya verdikleri iddia edilen destektir.

Son olarak, Türk-İslamcılığının İran’a karşı al-

dığı tutum artık hükümetin İran’a karşı İsrail ile 

daha sıkı bir işbirliğine girebilecekleri anlamına 

mı gelmektedir? İran gibi İsrail de Türkiye için 

-özellikle Mavi Marmara sonrası- çoğunlukla 

‘milli’ bir mesele halini almıştır ve aynı derecede 

‘toksik’ bir konudur. Türk Siyasal İslamcılığının 

sırf İran’a sırt dönmesi, hükümetin İsrail’e karşı 

yumuşama göstereceği anlamına gelmez –Tür-

kiye şu anda Suriye, Mısır ve Libya’daki muhalif 

grupların, daha da önemlisi İran-karşıtı Körfez 

ülkelerinin desteğini kazandığına inanmakta, 

bu sebeple de hem İran hem de İsrail’in dışarıda 

tutulduğu bir bölgesel sistemde geniş diploma-

tik manevra alanları olduğunu düşünmektedir. 

Obama hükümeti döneminde de Amerika’nın 

İsrail’e ve İsrail’in İran siyasetine soğuması da 

Türkiye’nin elini kuvvetlendirmektedir. Mavi 

Marmara olayındaki sivil can kayıpları ve bu 

kayıplarla ilgili İsrail’in hala ‘terörizm’ söylemi 

kullanmaktan vazgeçememesi de Türk-İsrail iliş-

kilerinin düzelmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısı 

ile bu sivil can kayıpları, İsrail meselesini ‘parti-

ler üstü’ hale getirmekte, laik-İslamcı-milliyetçi 

eksenin nadir fikir birliğinde olduğu bir durum 

yaratmaktadır. Dolayısı ile önümüzdeki aylarda 

Türkiye çok daha şiddetli bir şekilde İran’a karşı 

tutum alacak, nükleer programı ve yaptırımlar 

konusunda daha net bir tavır takınacaktır, ancak 

bu tavır tek başına Türkiye’nin İsrail ile yakınlaş-

masına sebep olmayacaktır.

Türkiye’nin İran-karşıtı kaymasının daha ge-

niş bölgesel tezahürleri de beklenmelidir. 

Türkiye’nin kendisini İran’a kapaması, İran’ın 

Ortadoğu’ya açılan batı penceresini de Irak ile 

birlikte kapatacaktır (yazarın analizi Maliki’nin 
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İran’a muhtaç olmasına rağmen, İran’ın bölge-

ye nüfuz etmesini engelleyeceği yönündedir) ve 

aşağı-yukarı Osmanlı-Safevi sınırına benzer bir 

coğrafi durum ortaya koyacaktır. Bunun yanında 

İran’ın ‘Şii hilali’ olarak tanımlanan etki alanının 

Lübnan’a uzanan kuzey kolu, hem Türkiye ile 

Iraklı Kürtler arasındaki gelişen işbirliği, hem de 

Suriye’deki açmaz sebebi ile tehlikeye girmiştir. 

Yakın vadede İran’ın, bu kuzey cephesini tekrar-

dan faal kılmak için agresif ve keskin girişimler-

de bulunması -ancak bu girişimlerin daha ziyade 

asimetrik girişimler olacağı- beklenebilir. Bu gi-

rişimler ise Sünni etkisini artırmaya çalışan Türk 

Siyasal İslamcılığı, İhvan ve Selefi odaklarının 

geniş çaplı işbirliğine yol açarak, bölgeyi tama-

men 16. yüzyıl benzeri bir ayrışmaya götürebi-

lir. Ancak bu işbirliğinin başarısı kesin değildir, 

zira uyanan Sünni bilinci içerisinde bile yukarıda 

bahsedilen odaklar arasında ciddi fikir ve liderlik 

ayrılıkları söz konusudur. Bu tip bir Sünni bir-

liği yaratmaya çalışmak, beraberinde bu birliği 

kimin yöneteceği sorununu getirecek, bu yöne-

tim çekişmesinin çözüme kavuşturulamaması da 

1916 Arap İsyanı veya 1960 Birleşik Arap Cum-

huriyeti projeleri gibi orta vadede başarısız so-

nuçlar doğurabilecektir.

Eğer bu tip bir liderlik arayışı keskinleşir ise 

Sünni bilincinin uluslararası ilişkilerde etkisini 

gösterebileceği en önemli alanlar olan Şii etkisi-

nin geri itilmesi, İsrail’e Filistin konusunda dip-

lomatik baskı yapılabilmesi, burada iki-devletli 

çözüme gidilmesi veya Amerika’dan bağımsız bir 

bölgesel dış politika yapılabilmesi gibi konularda 

başarısızlık kaçınılmaz olacaktır.

Sonuç

Türk-İran ilişkilerinin temelinden sarsılması, 

Osmanlı-Safevi sisteminin geri gelmesi anla-

mına gelmekte, bölgenin öngörülebilir vadede 

Sünni-Şii kamplaşmasına sahne olmasına sebep 

olacaktır. Bu ‘kamplaşma’ farklı küçük grupların 

bulunduğu ‘parçalı sistem’ (fragmentation) mo-

delinden, hem kutuplaşma (polarization), hem 

de cephelerin daha büyük ve belirgin olduğu 

kompartmantalizasyon modeline geçişi ifade et-

mektedir. Bu kompartmantalizasyon sisteminde 

Şii bilincinin ne şekilde zuhur bulacağı kesindir, 

fakat Sünni bilincinin orta vadede bir liderlik ve 

yörünge krizinden geçeceği beklenmelidir. Bu 

kompartmantalizasyonun savaş veya detant ola-

sılığı, bu krizin ne şekilde sonuçlanacağına bağ-

lıdır.

Bunun yanında hatırlanmalıdır ki Osmanlı-Safe-

vi dönemi, temelinde bir çatışma durumunu ifa-

de eder. Her ne kadar bugünkü Türk-İran sınırı 

1639 Kasr-ı Şirîn anlaşmasında belirtilen alana 

yakın olsa da, bu Osmanlı-Safevi ilişkilerinin ba-

rış içerisinde olduğu anlamına gelmemektedir. 

Keza, yeniçeriler ile şahsevân elit bölüklerinin 

savaşmaması demek, iki imparatorluğun savaş-

maması anlamına gelmemektedir. Osmanlı-Sa-

fevi çatışması bir uzantılar harbidir (proxy war) 

–bu harp 400 senelik bir süreçte Kürt, Azeri ve 

Türkmen asimetrik unsurları üzerinden yürü-

tülmüştür. Buna mukabil, bugünkü Bağdat çev-

resinde hüküm süren Osmanlı ve Safevi valileri 

bu asimetrik unsurları sıklıkla aralarındaki husu-

meti sonuçlandırmak için kullanmış, Bağdat ve 

çevresi 40-50 yılda bir iki ülke arasında el değiş-

tirmiştir.

Dolayısı ile imparatorluk döneminin sistemik 

etkilerinin geri gelmesi kesinlikle ‘barış’ veya 

‘detant’ın geri gelmesi şeklinde yorumlanmama-

lıdır. Yeni sistemde Türkiye’nin İran siyasetin-

de mutlaka göz önünde bulundurması gereken 

iki unsur vardır. Bunlardan birincisi bölgedeki 

asimetrik unsurlardır. Kendi Kürt meselesini 

çözememiş bir Türkiye, İran’a karşı pek bir et-

kinlik gösteremeyecek ve sıklıkla VEVAK-PKK 

ekseninden gelecek yıldırmalarla odağını kay-

bedecektir. Bu bağlamda Kürt meselesinin ba-

rışçıl yollarla çözülememesi, Türkiye’nin yeni 

sistemde büyük sorunlar yaşamasına ve özellikle 

Sünni liderlik çekişmesinde edilgen ülke haline 

gelmesine sebep olacaktır. Türkiye’nin göz önün-

de bulundurması gereken ikinci husus da hem 

Erbil’in hem de Bağdat’ın Ankara’ya yakın olma-

sını sağlamaktır. Son dönemde gündeme gelen 

Irak’ın petrol gelirlerinin paylaşımı sorunu bu 

sebeple Türkiye’nin birincil meselesidir –Erbil-

Bağdat arasında Irak’ın enerji geleceğine dönük 

geniş çaplı bir çatışma da kesinlikle Türkiye’nin 

zararınadır. Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’nin 

söylemini sertleştirmesi ve ‘Irak’ı bir arada tutan 
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lider’ olarak hatırlanmak istemesi, bu bağlam-

da Erbil-Bağdat anlaşmasını zorlaştırmaktadır. 

Ancak Türkiye, Maliki’nin sertleşen tutumunu, 

Bağdat’ın İran’a yaklaşmasının belli sınırları ola-

cağı bilinci ile Washington’un finansal ve dip-

lomatik desteğini de yanına alarak dikkatli bir 

havuç-sopa siyaseti ile yumuşatabilir ve Türkiye-

Erbil-Bağdat arasında bir yakınlaşmanın temelle-

rini atabilir. Bir yanda Türkiye’nin iç Kürt mese-

lesini çözmesi, öte yanda da Erbil-Bağdat çıkma-

zını açması Türkiye’nin yeni sistemde çok daha 

rahat pozisyon almasına ve İran’ın Ortadoğu’ya 

açılan kapısını kapatması anlamına gelir.

Bu noktada öngörülemeyen ve asimetrik unsur-

ların bölgedeki geleceğini de belirleyecek olan 

durum Suriye iç savaşının ne şekilde çözülece-

ği meselesidir. Esad’ın ve Baas rejiminin indiri-

lip yerine yeni bir Sünni-destekli ara-hüküme-

tin kurulması olasılığı dışında Türkiye, Esad’ın 

iktidarda kaldığı ancak 1991 sonrası Irak’ında 

Saddam Hüseyin örneğinde olduğu gibi ülkenin 

geniş bölgelerinde kontrolü sağlayamadığı bir 

‘Araf ’ için de kendisini hazırlamalıdır. Zira bu 

durumda yeni bir güç boşluğu doğacak ve bölge-

deki asimetrik unsurların kontrolü -Sünni olsalar 

dahi- zorlaşacaktır.
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