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SON DÖNEMDE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNİN SEYRİ 
 
Son günlerde meydana gelen Karabağ Savaşı ve şiir krizinin ardından Türkiye ve İran’ın ilişkileri, bu ilişkilerin 
aldığı seyir gündem konusu olmuş ve yeniden ele alınıp değerlendirilmesi elzem hâle gelmiştir. Bu yazıda 
söz konusu ilişkileri etkileyen faktörler, bu faktörlerin değişimi ve ikili ilişkilere dair öngörüler 
değerlendirilecektir. 
 
İki ülke arasındaki ilişkilere geçmeden önce şunun altı çizilmelidir ki, son dönemde İran’ın dış politikasını ve 
diğer ülkelerle ilişkilerini şekillendiren başlıca faktör olarak din ve mezhep farkı geride kalmış, ABD-İsrail 
ikilisi karşısında bulunulan konum ise daha çok öne çıkmıştır. İran’ın içinde bulunulan zaman itibariyle, 
siyasi alanda, Şiiliği yayma adına belirgin ve etkili bir çalışması gözlemlenmemektedir. Aksine İran; 
kendisiyle ABD-İsrail ikilisi arasındaki ihtilafları derinleştirmiş, bu durum gerek İsrail’e karşı, Sünni olan 
HAMAS ve İslami Cihad’ı fiilen desteklemesinde gerekse Karabağ Savaşı’nda -İsrail ile olumlu ilişkilere sahip 
olan- Şii Azerbaycan’a karşı sahip olduğu belirsiz tutumlarda açıkça gözlenmiştir. 
 

1  Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, osmansezgin2003@gmail.com 
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Türkiye ile ilişkilerinde de aynı durum söz konusudur. Genellikle ABD ile Rusya arasında dengeli bir tutum 
sergileme ve iki tarafı da küstürmeme çabasında olan Türkiye’nin bu politikası, Rusya’nın stratejik müttefiki 
olan İran’la ilişkilerini doğrudan etkilemektedir. Söz konusu politika çok değişken ve öngörülemez olmasına 
rağmen -özellikle 1979 İslâm İnkılabı sonrasında- İran’la Türkiye arasındaki ilişkiler çoğu zaman olumlu ya da 
olumsuz yönde bir değişiklik göstermemekte ve durağanlığını korumaktadır. 
 
Her iki ülke için hayati öneme sahip olan bu ilişkilerin durgunluğunu sürdürebileceği şüphe konusudur. 
Çünkü aynı coğrafyada birbiriyle sınırdaş olan iki ülke de bölgesel -hatta küresel- anlamda etkinliğini 
artırma çabasındadır. Buna Osmanlı ve Safevi Devletleri arasında yıllar süren güç mücadelesi de bir anlamda 
tanıklık eder. Kısacası bölge iki devlete dar gelmiştir. 
 
İkili ilişkilerin mahiyeti bu şekilde özetlendikten sonra, güncel gelişmeler ışığında bu ilişkileri bir kez daha 
incelemekte yarar vardır. Son günlerde bu ilişkiler Kafkasya bağlamında şekillenmektedir. 29 Ocak’ta Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif arasında gerçekleşen 
görüşmede Suriye ve Orta Doğu gündeminin geri planda kalıp Kafkasya’nın öne çıkması da bunu 
desteklemektedir.2 
 
2020 Dağlık Karabağ Savaşı 
1988-1994 yılları arasında gerçekleşen 1. Karabağ Savaşı’nda İran’ın, Ermenistan’ı desteklediği iddia 
edilmiştir. İran, 2020’deki savaşta ise resmi olarak tarafsızlığını ilan etmiş, söylemlerinde Azerbaycan’dan 
yana bir tavır sergilemiştir. Ancak İran topraklarından Ermenistan’a silah sevkiyatı yapıldığına dair basında 
yer alan haberler ve İran topraklarında yaşayan Türk nüfusun Azerbaycan’ı desteklemek üzere 
gerçekleştirdiği gösterilerde güvenlik güçlerinin sert karşılık vermesi, kamuoyunda İran’ın Ermenistan’dan 
yana olduğu algısına neden olmuştur. Bununla beraber hem İran hem de Azerbaycan silah sevkiyatı 
hakkındaki haberlerin doğru olmadığını açıklamışlardır. Bu açıklamalara rağmen kamuoyu, basının konuyu 
sunma biçiminden doğrudan etkilenmiştir. Birçok basın kuruluşu konuyu İran’ın Ermenistan’ı desteklediği 
şeklinde sunarken diğer bir kısmı da iddiaları kökünden reddetmiştir. 
 
Ancak gözlerden kaçan bir şey vardır ki o da İran’ın Azerbaycan’ı yeterince desteklememesi ile Ermenistan’ı 
desteklemesi arasındaki farktır. İran’ın Ermenistan’la yakınlık kurması, iki ülkenin ortak paydada 
buluşmasına sebebiyet verecek etkenlerin az olması nedeniyle pek olası değildir. Filistin’deki rolü malum 
olan İran’ın, mezhep birlikteliği olan Azerbaycan karşısında Ermenistan tarafında yer almasını iddia etmek 
çok da mümkün değildir. Ancak İran hakkındaki bu algının ve iddiaların sebepsiz yere ortaya çıkmadığı da 
açıktır. Bu yüzden olası nedenlere bakıldığında söz konusu iddiaların nedeninin, Azerbaycan-İran ilişkilerinin 
soğukluğu olduğu anlaşılmaktadır. 
 
 

2 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-disisleri-bakani-zarif-iranla-turkiyenin-is-birlikleri-bolge-ulkelerinin-cok-yararina- 
olacaktir/2126979 
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Burada Azerbaycan ile İran’ın ilişkilerini olumsuz etkileyen etkenler, İran’ın Ermenistan’a yakınlaştığı 
iddialarını değerlendirme açısından önemlidir. İki ülke arasındaki başlıca gerilim kaynağı; çoğunluğu 
Azerbaycan Türkü olan bir nüfusu barındıran Güney Azerbaycan’ın İran’ın elinde bulunması ve İran 
yönetiminin bu nüfusla gergin ilişkilere sahip olmasıdır. Bu nüfusla olan ilişkilerin gergin olması 
sebebiyledir ki İran’da daha az nüfusa sahip olan Ermeniler ana dillerinde eğitim görebilirlerken Azerbaycan 
Türkleri, Farsça eğitime tabi tutulmuştur. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan Türkler, İran’ın iç ve dış 
politikasını etkilemekte ve temkinli adımlar atmasına yol açmaktadır. 3 

 
İkili ilişkileri geren bir başka etkense Azerbaycan ile İsrail’in yakın ilişkiler içerisinde bulunmasıdır. Özellikle 
son yıllarda İsrail’le -tabiri caizse- kanlı bıçaklı olan İran’ın, bu nedenle Azerbaycan’la olan ilişkileri de doğal 
olarak gerilmektedir. Önceden beri var olan bu etkenlere, İran’ın 2020 Karabağ Savaşı’ndaki net olmayan 
tutumu da eklenmiş ve ikili ilişkiler biraz daha gerilmiştir. 
 
Bütün bunlardan bahsedilmesinin nedeni ise Kafkasya ve güneyi bağlamında İran ve Türkiye arasındaki 
ilişkileri belirleyen en önemli unsurun Azerbaycan olmasıdır. Yukarıdaki etkenlerle birlikte konu bütünlüğü 
düşünüldüğü zaman görülüyor ki; -az sonra değinilecek olan- geçen günlerde meydana gelen şiir krizi, 
İran’daki Azerbaycan Türklerinin durumuyla doğrudan alakalıdır. Aynı şekilde bir yandan İsrail’le ilişkileri 
olumlu bir bağlama taşıma adına mesajlar verdiği gözlemlenen Türkiye; Dağlık Karabağ’da verdiği güçlü 
destekle -İsrail’le iyi ilişkilere sahip olan- Azerbaycan’la olan ilişkilerini güçlendirmiştir. Bu da tabii olarak 
İran’la olan ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Son olarak Türkiye’nin güçlü bir aktör olarak Dağlık Karabağ 
sorununa dahil olması, İran’ın bölgedeki nüfuzunu etkileyecek ve bu da ikili ilişkiler açısından olumlu bir 
sonuç olmayacaktır. 
 

3 İran’ın, bu nüfusun vereceği tepkiyi göz ardı edip Ermenistan’la yakınlık kurmasının çok zor olduğu dile getirilmektedir. 
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Şiir Krizi 
Aslında basit bir diplomatik problem olarak nitelenebilecek bu kriz, özünde İran ile Azerbaycan arasındaki 
Güney Azerbaycan konusunda yaşanan anlaşmazlığı yansıtmıştır. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın galibiyetinden sonra 10 Aralık 2020 günü Bakü’de 
düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’nde konuşmalarındaki âdeti üzere bir şiir okumuştur. Seçmiş olduğu 
Bahtiyar Vahapzade’ye ait Aras isimli şiir şu şekildedir: “Aras’ı ayırdılar/Kum ile doldurdular;/Ben senden 
ayrılmazdım/Zor ile ayırdılar,/Ay Lâçin, can Lâçin,/Men sene kurban Lâçin.” 
 
Vahapzade, şiirinde, Aras’ın kuzeyindeki Azerbaycan topraklarının, İran’dan ayrılmasına atıfta bulunmuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu şiiri okuması, İran tarafında bir rahatsızlığa yol açtı. İran’dan pek çok kimse bu 
şiirin okunmasına tepki gösterirken başta Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif olmak üzere İranlı 
siyasetçilerin önemli bir kısmı, Erdoğan’ı eleştirdiler. Öyle ki Erdoğan’ın siyasi anlamda önemli bir teklif 
olarak değerlendirilen altılı platform önerisi bile şiir tartışmalarının gölgesinde kaldı. Türkiye’nin Tahran 
Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve konuyla ilgili kınama kendisine iletildi. 
 
Konu nedeniyle ikili ilişkilerde bir gerilim yaşansa da sonraki günlerde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Zarif’le 
görüşmesinde, bir yanlış anlaşılma olduğunu bildirmesi tansiyonu düşürdü. Bu görüşmeden sonra da İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da düzenlediği basın açıklamasında bir gazetecinin konuya dair 
sorusuna verdiği cevapta “Erdoğan’ın İran’ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak 
bir ihtimal olarak görüyorum.” ifadeleriyle bir anlamda konuyu kapatmıştır. Yaşanan bu diplomatik problem 
göstermiştir ki İran; Türkiye ile olumsuz ilişkilere sahip olmak istememekte, bununla birlikte Türkiye’yi yakın 
bir dost olarak da değerlendirmemektedir. Bu şiir krizi de sıradan bir problemden öte bir şey değildir.4 
 
Diğer Başlıklar 
İkili ilişkilerde büyük önem taşıyan konulardan birisi de Suriye’dir. Özellikle son günlerde bir durgunluğun 
gözlemlendiği Suriye’de, son zamanlarda ittifaklarda ve taraflarda birtakım değişiklikler meydana 
geldiğinden söz edilmektedir. Söz konusu değişikliklerin ikili ilişkilere nasıl bir etkisinin olacağı konusunda 
öngörüde bulunmak çok da kolay değildir. Güncel anlamda da kayda değer bir gelişmeden söz etmek 
mümkün değilse de bu konu, ikili ilişkilerdeki önemini korumaktadır. İleriki aylarda yeniden gündemde 
geniş bir yer işgal edeceğinde kuşku yoktur. 
 
Suriye’deki ihtilafın ikili ilişkilerin diğer boyutlarına fazla etkide bulunmamış olmasına, İran’a karşı 
uygulanan yaptırımlar karşısında Türkiye’nin ortaya koyduğu tavır örnektir. Türkiye ABD’nin öncülüğünde 
gerçekleştirilen bu ambargolara her zaman karşı çıkmış, İran’a olan desteğini bildirmiştir. Yine, 
Süleymani’nin öldürülmesinde olmasa da, Muhsin Fahrizade suikastında İran’ın yanında olduğunu 
bildirmiştir. 
 
 

4 https://www.milligazete.com.tr/haber/5875207/erdoganin-siiri-irani-rahatsiz-etti-tahran-buyukelcisini-cagirdilar 
https://www.milligazete.com.tr/haber/5883318/iran-cumhurbaskanindan-cok-onemli-erdogan-aciklamasi 
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ABD’nin söz konusu yaptırımları da Türkiye ile İran’ın ilişkilerini güçlendiren hususlardan olmuştur. Son 
günlerde yürürlüğe giren CAATSA yaptırımları ile de Türkiye ile İran, bu konuda kader ortağı olmuşlardır. 
Yaptırımlar nedeniyle büyük bir ekonomik darboğaza giren İran, sınır komşusu Türkiye ile olan ticarete bir 
anlamda muhtaç olmuştur. Bundan dolayı aradaki ekonomik ilişkiler de kopmamıştır. Verilere bakıldığında; 
2020 yılında Türkiye’nin İran’a olan ihracatı 2.245.184 bin ABD doları olarak, ithalatı ise 1.192.701 bin ABD doları 
olarak gerçekleşmiştir. Bu şekilde İran, Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı 20 ülke arasına giremese de en çok 
ihracat yaptığı 19. ülke olmuştur. Bu verilerin yanında Türkiye’de en çok konut satın alan yabancılar, İranlılar 
olmuştur. (TÜİK) 
 
Siyonist İsrail’in Filistin’i işgali, Türkiye ile İran’ı birbirlerine yaklaştıran önemli bir etken olarak öne 
çıkmaktadır. Her ne kadar Türkiye, Filistin konusunda İsrail ile ilişkilerinden vazgeçmeme çabasındaysa da 
birkaç ay önce İsrail Savunma Bakanı BennyGantz’ın yaptığı “Filistin meselesinde Türkiye’nin İran ile birlikte 
hareket ederek meselenin çözümünü engellediği”5 açıklaması Türkiye’nin bölgedeki rolünü ortaya 
koymaktadır. 
 
Son günlerde gündeme gelen diğer bir konu da İran istihbaratına çalıştığı belirtilen uyuşturucu kaçakçısı 
Naci Şerif Zindaşti’nin faaliyetleridir. Daha önce hakkında Türkiye tarafından arama kararı çıkarılan Zindaşti 
önce yakalanıp daha sonra tahliye ettirilmesi sonucu elden kaçırılsa da kendisine bağlı olduğu belirtilen 
bazı kişiler yakın zamanda yakalandı.6 Bu gözaltılarla ilgili davalar devam ederken Zindaşti ve 
yapılanmasının ikili ilişkilere olumsuz etkilerde bulunmasının mümkün olduğu yorumu yapılabilir.  
 

5 https://islamianaliz.com/h/80982/israil-savunma-bakani-turkiye-filistin-meselesinde-iran-ile-birlikte-hareket-ediyor-baris-
cabalarini-baltaliyor 

6 https://www.milligazete.com.tr/haber/5881196/mitten-iranin-turkiyedeki-istihbarat-agina-darbe 
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Kimi taraflar da tam tersine Türk istihbaratı ile Türkiye’de Zindaşti’nin temsil ettiği İran istihbaratının iş 
birliği yaptığını, birkaç ay önceki Habib Chaab operasyonunda da bu işbirliğinin gerçekleştiğini iddia 
etmiştir.7 
 
Şiir krizini başlatan konuşmasında Erdoğan’ın önerdiği altılı platform da güncel bir gelişme olarak öne 
çıkmıştır. Altılı platform her ne kadar şiir krizinden dolayı gündemin geri planında kalsa da daha sonra İran 
Dışişleri Bakanı Zarif, öneriyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiş ve platformda yer alması beklenen 
diğer beş ülkeye (Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya ve kabul ettiği takdirde Ermenistan) ziyaretler 
başlatmıştır.8 Bu platformun ne derece işlevli olacağı bilinmemekteyse de ikili ilişkiler açısında olumlu bir 
gelişme olabileceği öngörülmektedir. 
 
Sonuç 
Aralardaki ayrılık ve fikir birlikteliklerinin açıklanmasından sonra söylenmesi gereken şudur ki, Türkiye-İran 
ilişkileri, İslam ümmeti açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye ve İran’ın ilişkileri aslında İslam 
dünyasının mezhep ayrılığı ile doğrudan bağlantılıdır. Türkiye Sünnilerin bir temsilcisi, İran da Şiilerin 
temsilcisi olarak ikili ilişkileri olumlu bir yönde geliştirdikleri ve bunun ardından mezhep ayrılığı ile 
mücadele ettikleri takdirde ümmetin birliği açısından oldukça ümit verici gelişmeler yaşanacaktır. 
 
Yukarıda değinilmeyen Türkiye ve diğer Sünni ülkelerin kamuoylarındaki İran algısı, mezhep kavgasının 
ortadan kaldırılması konusunda önemlidir. Söz konusu algı nedeniyle Şiilerin merkezi durumundaki İran’a 
mezhep dolayısıyla olumsuz duygular beslendiği doğrudur. Bu duygulardan dolayıdır ki “İrancı” kavramı 
Sünni Müslümanların literatürüne yerleşmiştir. Bununla beraber aslında Millî Gazete yazarı Mücahit 
Gültekin’in de belirttiği gibi bu algılar ve bunlardan dolayı oluşan duygular, kamuoyu için bir bahane 
konumundadır. Çünkü İslam Devrimi’nden önce İran’ın Şii olması kimse tarafından umursanmamıştır. 
Etnisiten’in de burada büyük bir ehemmiyeti yoktur. İran topraklarındaki Türk nüfusunun çokluğu 
bilinmektedir. Bu yüzden ümmet bazında İran algısının bir değişime ihtiyacı vardır. 
 
Kısacası ümmetin birliğine en büyük engel olarak öne çıkan mezhep kavgasının yegâne çözümü, hem 
Türkiye’nin hem de diğer İslâm ülkelerinin İran’la olan siyasi ve kültürel ilişkilerini bir kez daha gözden 
geçirmesinde yatmaktadır. 
 
 

7 https://islamianaliz.com/h/82090/iranin-istihbarat-agina-operasyon-haberinin-arka-plani-turkiye-ve-iranin-arasi-mi-acilmak-
isteniyor 

8 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-disisleri-bakani-zarif-iranla-turkiyenin-is-birlikleri-bolge-ulkelerinin-cok-yararina-
olacaktir/2126979 
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