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İran’da Kulberler Sorunu

ÖZET
• Bugün itibarıyla İran’daki kaçak mal girişinin büyük bir bölümünü kulberlik faaliyetlerinin oluşturduğu tahmin

edilmektedir. Bu durum, İran ekonomisi üzerinde kayıt dışılık sorununun yarattığı olumsuz etkinin boyutu
hakkında bir görünüm sunmakta; kulberlik, kayıt dışı ekonomi yaratarak İran ekonomisinde ciddi zarara yol
açmaktadır.

•

İran'ın, kulberlik faaliyetlerine ilişkin olarak net bir çözüm yöntemi uygulayamaması, Batı Azerbaycan ve Kürdistan
illerindeki sosyoekonomik durumla yakından ilişkilidir.

•

İran, Kürt nüfusun sosyoekonomik gelişimine kayıt dışılık alternatifi ile alan açarken aynı zamanda Türk nüfusun
muhalif tutumunu denetlemektedir.

•

İran’da kulberlik faaliyetleri ve ayrılıkçı Kürt örgütler arasındaki ilişkinin, klasik anlamda terörizm-kaçakçılık
ilişkisinin ötesine geçtiği görülmektedir.

•

Sosyoekonomik sorunlar ve güvenlik sorunları, kulberliğin de önemli bir bileşeni olduğu kaotik bir döngü
yaratmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kulberlik, Suç Ekonomisi, Terörizm, İran

SUMMARY
• Today, it is estimated that the majority of illegal goods inflow in Iran is comprised of kolbar activities. This

situation provides an overview of the extent of the negative impact caused by the informality problem on the
Iranian economy; kolbari causes serious damage to the Iranian economy by creating an informal economy.

•

The inability of Iran to apply a clear solution method regarding kolbari and the relationship of this situation with
the socio-economic context in West Azerbaijan and Kurdistan provinces constitute an enlightening framework

•

While opening up space for the socio-economic development of the Kurdish population with an alternative to
informality, Iran can also control the dissenting attitude of the Turkish population.

•

In Iran, it can be seen that the relationship between kolbari and Kurdish separatist organizations goes beyond the
classical terrorism-smuggling relationship.

•

Socio-economic problems and security problems create a chaotic cycle in which kolbari is an important
component.
Keywords: Kolbari, Crime Economy, Terrorism, Iran

چكیده
 این امر عالوه بر اینکه. امروزه بخش عمده ای از ورود کاالهای غیرقانونی در ای ران از طریق کولب ران صورت می گیرد،•بر اساس ب رآوردها
 نمایی کلی از می زان تأثیر منفی ناشی از مشکل ایجاد اقتصاد غیر رسمی در ای ران را نیز،آسیبی جدی به اقتصاد این کشور وارد می كند
.نشان می دهد
اجتماعی در استانهای- ارتباط نزدیکی با ش رایط اقتصادی،•عدم موفقیت حکومت در اج رای طرحی مشخص ب رای حل معضل كولبری
.آذربایجان غربی و کردستان دارد
 اجتماعی مناطق کردنشین باز می- فضایی را ب رای توسعه اقتصادی،•جمهوری اسالمی در حالی که با استفاده از گزینه اقتصاد غیر رسمی
. همزمان به كنترل واكنش مخالفان ترک منطقه می پردازد،کند
.تروریسم است- ف راتر از رابطه کالسیک قاچاق، رابطه بین فعالیتهای كولبری و گروهکهای جدایی طلب کرد در ای ران،•در حقیقت
. چرخه ای آشفته ایجاد كرده است که كولبری نیز یكی از مؤلفه های مهم آن است، اجتماعی و امنیتی در ای ران،•مشکالت اقتصادی

 ای ران، تروریسم، ج رایم اقتصادی، كولبری:كلیدواژه ها
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Giriş
İran’da sınır güvenliği olgusu, son yıllarda ulusal güvenlik stratejisinin önemli bir parçası hâline
gelmiştir. Irak, Afganistan ve Pakistan gibi düzensiz
göç, terörizm ve kaçakçılık faaliyetlerinin yoğun biçimde kendisini gösterdiği coğrafyalara komşu olan
İran için sınırların korunması, temel gerekliliklerden bir tanesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
İran, son yıllarda Sınır Muhafızı Birliklerini güçlendirmeye, teknik açıdan modernize etmeye ve sınır
hatlarında daha etkin birimler oluşturmaya yönelmiştir. Bu yönelim İran’ın; Afganistan ve Pakistan
sınırlarında görece daha verimli bir biçimde uygulanırken Irak sınırında ise istisnai bir durum ortaya
çıkarmaktadır.
İran’ın sınır güvenliğine dair söz konusu istisnai
durum, kulberlik faaliyetlerinde somutlaşmaktadır.
Kulberlik, bugün itibarıyla İran’da sınır güvenliği
bağlamında en tartışmalı konuların başında gelmektedir. İran’ın, Batı Azerbaycan ve Kürdistan
illerinde özellikle Irak hattından insan gücü ile gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerini ifade eden ve
Kürtçe “taşıyıcılık” anlamına gelen kulberlik, 2020
yılında İran sınır muhafızlarının müdahalesiyle kamuoyunda büyük bir yankı oluşturmuştur. Bu durumun İran’da ve uluslararası kamuoyunda yarattığı
ilgi, İran’da ilk bakışta sınır güvenliği sorunu olarak
görülen fakat çok farklı yönlere sahip olan bu faaliyetlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi gerekliliğini
ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada; İran’daki kulberlik
faaliyetlerinin sosyoekonomik, sosyolojik ve terörizmle ilişkili boyutları ele alınmaktadır.

1. Sosyoekonomik Boyut: Yoksulluk,
Kayıt Dışılık ve Suç Ekonomisi
Kulberlik öncelikle İran’ın Batı Azerbaycan ve
Kürdistan illerindeki sosyoekonomik durumun
bir yansıması ve göstergesi niteliğindedir. İran’ın
4

söz konusu illerindeki yüksek yoksulluk ve işsizlik
oranları, kulberliğin hangi sosyoekonomik zeminde
bir faaliyet olarak kendisine alan bulduğunu ortaya
koymaktadır. İran’ın, Batı Azerbaycan ve Kürdistan
illerindeki yüksek yoksulluk ve işsizlik oranları en
temel sorunların başında gelmektedir. Buna ek olarak illerde yer alan önemli şehirlerin verileri de göz
önüne alındığında, kulberlik faaliyetleri ile yoksulluk oranları arasındaki ilişki net biçimde gözlemlenebilmektedir. Yüksek yoksulluk ve işsizlik oranlarına sahip olan şehirlerin aynı zamanda kulberlik
faaliyetlerinin de merkezleri olmaları, bu ilişkiyi
açıklamaktadır. Urmiye, Bane, Serdeşt ve Piranşehr
şehirleri bu bağlamda öne çıkan örneklerdir (Soleimani ve Mohammedpour, 2020, s. 6).
Görsel 1: Yük Taşıyan Kulberler

İnsan gücüne dayanan sınır hattı kaçakçılığı olarak kulberlik, ekonomik boyutta önemli etkilere sahiptir. Günlük yaklaşık 10 dolara yakın bir ücret ile
sınır hattında kaçak taşımacılık gerçekleştiren kulberler, bu durumun temel bir ekonomik faaliyet ve
geçim kaynağı olarak meşrulaşmasına zemin hazırlamaktadır (Fotuhi ve Fazeli, 2019). Zira kulberlik
faaliyetlerinin yoğun biçimde gözlemlendiği Batı
Azerbaycan ve Kürdistan illerinde işsizlik ve yoksulluğun temel sorunlar olarak belirmesi, bu bölgelerde kulberlik faaliyetlerine yönelimi artırmaktadır
(Soleimani ve Mohammedpour, 2020, s. 14).
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Şekil 1: İran’da Kulberlik ve Suç Ekonomisinin Oluşumu

İşsizlik ve
Yoksulluk

+

Kulberliğin
Alternatif
Geçim Kaynağı
Olarak
Algılanması

+

Bugün itibarıyla İran’daki kaçak mal girişinin büyük bir bölümünü kulberlik faaliyetlerinin
oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bu durum, İran
ekonomisi üzerinde kayıt dışılık sorununun yarattığı olumsuz etkinin boyutu hakkında bir görünüm
sunmakta; kulberlik, kayıt dışı ekonomi yaratarak
İran ekonomisinde ciddi zarara yol açmaktadır. Bununla birlikte kulberlik, Batı Azerbaycan ve Kürdistan illerinde yaşayan Kürtler arasında işsizliğin ve
yoksulluğun aşılmasında bir alternatif olarak algılanmaktadır (UK Home Office, 2019, s. 28). Buna
karşılık kulberler aracılığıyla vergiden bağışık kalan
tüccarlar da bu durumu bir avantaj olarak değerlendirmektedir. Bunun sonucunda bölgede ciddi bir
suç ekonomisi oluşmakta ve bu durum, bir döngü
hâlini almaktadır (Castlereagh Association, 2019,
s. 4). Kulberlerin dayanıklı ev eşyaları, elektronik
aletler, uyuşturucu, sigara ve silaha kadar uzanan
geniş bir kapsamda gerçekleştirdikleri kaçakçılık faaliyetleri, söz konusu suç ekonomisinin kapsamını
ve ölçeğini de genişletmektedir (UK Home Office,
2019, s. 8). Kulberliğin yarattığı kayıt dışılık ve suç
ekonomisinin kontrol altına alınması adına, İran’da
bu faaliyetlere resmiyet kazandırma girişimleri
mevcuttur. Geride bıraktığımız yıllarda kulberlere
kimlik kartı tahsis edilerek bu duruma resmî bir nitelik kazandırmaya çalışılmıştır. Fakat bu uygulamalar, öngörülen resmî denetim ve kontrol amacından
uzak kalmıştır. Bugün itibarıyla pek çok kulber hâlâ
kayıt dışı biçimde faaliyet göstermekte ve taşınılan
malların nitelikleri ve mal tedarikinde bulunan kişi

Tüccarların
Vergiden
İllegal Olarak
Muaf Olması

=

Kayıt Dışılık
ve
Suç Ekonomisi

veya gruplar tam olarak tespit edilememektedir
(Abdollahi ve Mohammadaminpoor, 2019).

2. Sosyolojik Boyut: Etnik Gruplar Arası
Dengeleme Stratejisi
Çok kültürlü ve çok etnikli bir toplumsal yapıya sahip olan ülkelerde, etnik grup-devlet ilişkisi
ve etnik gruplar arası ilişkiler, birbirinden bağımsız
değerlendirilemeyecek süreçler olarak karşımıza
çıkmaktadır (Daly, 2014). Bir ülkeyi oluşturan farklı etnik grupların devletin varlığı ve işlevine yönelik
algıları ile devlete yönelik sadakat, memnuniyet,
ayrımcılık ve muhalif tutumları doğal biçimde etnik
grupların kendi aralarında kurduğu ilişkilerin niteliklerinden etkilenmektedir. Etnik grupların devlete yönelik tutumlarının belirlenmesinde, devletin
kendilerine yönelik politikalarından çıkarsadıkları sembolik ve reel sonuçlar önem taşımaktadır.
Buna göre bir etnik grubun kimlik ögelerine (dil,
din, mezhep, kültür vb.) ve sosyoekonomik alanına (temel geçim kaynakları ve ekonomik faaliyetler, yoksulluk ve işsizlik oranları, eğitim olanakları,
seviyesi vb.) yönelik politikalar, söz konusu etnik
grubun devlete yönelik sadakat-muhalefet tercihini belirlediği gibi aynı zamanda bir kıyaslamaya
zemin oluşturmaktadır. Bu kıyaslama, diğer etnik
grupların kimlik ögeleri ve sosyoekonomik alanları
temelinde gerçekleşmektedir (Saleh, 2013). Etnik
gruplar arasında söz konusu düzeyde kendisini gösterebilecek ciddi bir farklılığın bulunması hâlinde
kendisini daha düşük bir konumda algılayan etnik
5
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Görsel 2: Yük Taşıyan Bir Kulber

grup; karşıtlık tutumunu ve sorumluluk atfını diğer
etnik gruba yöneltebilmektedir (Henderson, 2008,
s. 748-749).
Etnik gruplar arasında belirtilen biçimiyle ortaya çıkan bir kıyaslama ve ardından gelişen eşitsizlik
ve yoksunluk algılamaları, devletler açısından kimi
durumlarda stratejik bir alan ve imkân yaratabilmektedir. Özellikle kimliksel ve sosyoekonomik
düzey bakımından daha yüksek bir seviyeye sahip
olan etnik gruplarda gelişebilecek olan siyasal bilinç
ve milliyetçi eğilimin devlet tarafından bir tehlike olarak algılandığı durumlarda, bu stratejik alan
daha fazla önem kazanmaktadır. Bu tabloda devletler; ayrımcılık, eşitsizlik ve yoksunluk algılarıyla
kendisine yönelik muhalefet tutumu benimseyen
etnik grup, siyasal bilinç ve milliyetçi eğilime sahip
olan etnik grup arasında bir dengeleme stratejisi
izleyebilmektedir (Henderson, 2008, s. 755). Bu
stratejide devlet, daha düşük bir sosyoekonomik
düzeye sahip olan ve mevcut düzene yönelik olarak muhalif bir tutum benimseyen etnik grubun
gelişimini dolaylı yollardan destekleyebilmektedir.
Göç ve kayıt dışı ekonomik faaliyetler gibi bir dizi
6

gelişmeye göz yuman devlet, bu şekilde milliyetçi
eğilime sahip olan diğer etnik grup açısından bir
tehdit algısı yaratmaktadır. Bu durumda devlet,
düşük sosyoekonomik düzeye sahip olan etnik grubun hoşnutsuzluğunu ve muhalefet düzeyini sınırlandırmakla birlikte diğer etnik grubun, tehditten
korunmak adına yönetime zorunlu bir sadakat tesis
etmesini hedeflemektedir.
Devletler ve etnik gruplar bağlamında bu ilişki
biçimi ve stratejik yönelimler, İran’da kulberlik faaliyetleri özelinde somutlaşmaktadır. Farklı etnik
grupların büyük ölçüde belirli jeokültürel sınırlar
içerisinde yaşadığı İran’da, bazı bölgeler iki veya
daha fazla etnik grubu ihtiva eden toplumsal yapılarıyla öne çıkmaktadır. Örneğin İran’ın Huzistan
ilinin büyük bölümü Arap; Sistan ve Beluçistan
ili ise büyük oranda Beluç nüfustan oluşmaktadır.
Buna karşın Batı ve Doğu Azerbaycan ile Kürdistan
illerinde; Türk, Kürt, kısmen Arap nüfus ile diğer
küçük nüfusa sahip etnik gruplar bir arada bulunmaktadır. Özellikle bu niteliğe sahip bölgelerin, İran
devlet yapısına yönelik etnik muhalif hareketlerin
güç merkezi konumlarında bulunması, İran’ın bu
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alanlara yönelik stratejik bakışını önemli hâle getirmektedir. Bu bağlamda Batı Azerbaycan ve Kürdistan illeri, söz konusu stratejik bakışın odak noktalarının başında gelmektedir.
Türk ve Kürt nüfusun farklı yoğunluk oranları
ile bir arada yaşadığı Batı Azerbaycan ve Kürdistan
illerinde, yoksulluk ve bölgesel kalkınma oranlarının Kürt nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde daha
yüksek, Türk nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde
ise nispi olarak daha düşük olduğu önemli bir gerçekliktir. Bu gerçeklik İran’ın, kulberlik faaliyetlerine ilişkin olarak net bir çözüm yöntemi uygulayamamasına ve bu durumun, Batı Azerbaycan ve
Kürdistan illerindeki sosyoekonomik bağlam ile
ilişkisine aydınlatıcı bir çerçeve oluşturmaktadır.
Nüfusunun büyük bir çoğunluğu Türkler ve Kürtlerden oluşan Batı Azerbaycan ilinde Türk nüfus,
ticaret alanında ön plana çıkmaktadır. Türklerin
ticaret alanında önemli bir konumda olması, Türk
nüfusun daha yüksek bir sosyoekonomik düzeye
sahip olmasını ve aynı oranda siyasal bilinç düzeyini geliştirmesini sağlamaktadır. İran açısından, Türk
nüfus arasında siyasal bilincin ve milliyetçi eğilimin
gelişmesi, etnik ayrılıkçılık potansiyel bağlamında
büyük bir tehdit olarak algılanmaktadır. Zira Türk
nüfusun siyasal bilinç ve milliyetçi eğilimindeki
artış, bu etnik grubun diğer etnik gruplardan farklı
olarak şiddet dışı muhalefet yolunu izlemesi ve sosyoekonomik düzeydeki gelişme; İran Devleti’nin
Türk nüfusun siyasal siteme yönelik muhalefetini
temel tehdit alanlarından bir tanesi olarak görmesine yol açmaktadır. Bu durum İran’ı, bölgedeki Türk
nüfusun siyasal bilinç ve milliyetçi eğilim gelişimini
dengeleme yönünde bir strateji arayışına itmektedir.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre bölgedeki diğer etnik grup olan Kürt nüfus, söz konusu
strateji arayışının ana öznesi olarak görülmekte; bu
özne, kulberlik faaliyetleri ve etnik ayrılıkçı Kürt

örgütler düzleminde işlevsel kılınmaktadır. Kulberlik faaliyetlerinin Batı Azerbaycan bölgesindeki
Kürt nüfusun sosyoekonomik düzeyinde yarattığı
gelişim, bu stratejinin ilk noktasını oluşturmaktadır
( Jalaeipour ve Bayangani, 2016, s. 548). Özellikle
bu bölgelerde kayıt dışı ticari faaliyette bulunan
orta ve büyük ölçekli Kürt tüccarların kulberlik faaliyetlerinden yararlanmaları ve bu noktada yaratılan
ekonomik imkânlar ile kırdan şehre göçler hızlanmaktadır ( Jalaeipour ve Bayangani, 2016, s. 548).
Bununla birlikte Kürt nüfusun bir bölümünün,
tüccarların ve kulberlerin, bölgede faaliyet gösteren
etnik ayrılıkçı Kürt örgütlerle ilişkisi, bu bağlamda
ikinci boyutu teşkil etmektedir. Bu ilişki ağı, bölgede yaşayan Türk nüfus üzerinde güvenlik bağlamında kaygı ve endişe yaratmaktadır. Yerel kaynaklar
bu durumun, Türk nüfusun bölgede istikrarın ve
güvenliğin sağlanabilmesi ve korunması adına İran
Devleti’ne yönelik muhalif tutumunu geri plana
atmasını sağlayabildiğini vurgulamaktadır. Bunun
sonucunda İran, Kürt nüfusun sosyoekonomik gelişimine kayıt dışılık alternatifi ile alan açarken aynı
zamanda Türk nüfusun muhalif tutumunu denetleyebilmektedir. Bunun ötesinde söz konusu strateji,
Kürt ve Türk nüfusun İran Devleti’ne yönelik muhalif tutumlarının yön değiştirmesine ve iki etnik
gurubun özellikle siyasal düzlemde birbirlerine
yönelik karşıt tutum almalarına yol açabilmektedir.
İran’ın uygulamakta olduğu söz konusu etnik
gruplararası dengeleme stratejisinin sınırları ise
etnik ayrılıkçı Kürt örgütlerin faaliyet ve eylemselliklerinde sergiledikleri çizgi ile belirlenmektedir.
Buna göre İran, Kürt nüfus içinde gelişen ekonomik kaynakların Kürt örgütlere daha fazla aktarılmaya başlandığı ve etnik ayrılıkçı Kürt örgütlerin
yoğun şiddet eylemleri gerçekleştirdiği dönemlerde
hem bu örgütlere hem de kulberlere yönelik silahlı
müdahalelerini artırmaktadır. Bu durum İran’ın, et7
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nik gruplara yönelik stratejisinin, güvenlik alanında
kendisini gösteren ciddi bir tehdide dönüşmesini
engelleme ve bir anlamda “kontrol edilebilir tehdit”
yaratma anlayışını da ortaya koymaktadır.

3. Terörizm Boyutu: Finansman ve
Propaganda
Terörizm ve kaçakçılık ilişkisi genellikle terörizmin finansmanı veya terörizm-organize suç bağlantısı çerçevelerinde ele alınmaktadır. Bu bağlamlarda
terörizm ve kaçakçılık ilişkisi daha çok terör örgütlerinin gelir kaynakları ve finansman araçları açısından kaçakçılık faaliyetlerinin rolü ve terör örgütleri
ile organize suç örgütleri arasındaki pragmatik ilişki
biçimlerinde değerlendirilmektedir. Fakat İran’da,
kulberlik faaliyetleri ve ayrılıkçı Kürt örgütler arasındaki ilişkinin bu durumun ötesine geçtiği görülmektedir.
Kulberlik ve ayrılıkçı örgütler arasındaki ilişkinin ilk düzeyi, klasik anlamda bir finansman ilişkisi
biçiminde kendisini göstermektedir. İran’da hâlihazırda İKDP, PJAK, PAK, Komele ve KDP-İ olmak
üzere beş etnik ayrılıkçı Kürt grup faaliyet göstermekte ve farklı ölçeklerde silahlı eylemler gerçekleştirmektedir. Bunlar arasında özellikle İKDP ve
PJAK, etnik ayrılıkçı Kürt hareketine öncülük eden
iki ana aktör konumundadır. İran’ın, Batı Azerbaycan ve Kürdistan illerindeki farklı bölgelerde faaliyet
gösteren bu örgütler, söz konusu bölgelerdeki sınır
hatlarını eylem ve faaliyet alanı olarak görmektedir.
Bununla birlikte bu bölgeler, bahsedilen örgütler
açısından bir finansman faaliyeti alanıdır. Bu faaliyetler çerçevesinde kulberler önemli bir yer tutmaktadır. İran’daki etnik ayrılıkçı Kürt örgütler kulberler
aracılığıyla iki farklı şekilde finansman sağlamaktadır. Bunlardan ilki, örgütlerin kulberler aracılığıyla
uyuşturucu ve silah kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunmasıdır. Örgütler, kulberler aracılığıyla uyuşturucu ve silah temin edebilmekte veya bunları sevk
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edebilmektedir. İkinci olarak ise bu örgütler, sınır
hatlarında oluşturdukları kontrol alanlarından geçiş
yapan kulberlerden haraç alabilmektedir. Böylelikle
hem terörizmin finansmanı hem de suç ekonomisi
birbirini besleyen iki olgu olarak işlerlik göstermeye devam etmektedir. Bununla birlikte bu örgütler,
ihtiyaç duydukları araç ve malzemeleri de kulberler
aracılığıyla tedarik edebilmektedir.
Kulberlik ve İran’daki etnik ayrılıkçı Kürt örgütler arasında ilişki bağlamında iki farklı parametre,
aydınlatıcı bir perspektif sunmaktadır. Bunlardan
ilki, 2016 yılından itibaren Kürt örgütlerin faaliyetleri ve kulber ölümleri arasındaki korelasyondur.
2016 yılında, uzun bir süredir silahlı mücadele aşamasından ateşkes aşamasına geçmiş olan etnik ayrılıkçı Kürt örgütler, PJAK ve İKDP’nin öncü nitelikli
kararları ve eylemleri ile yeniden silahlı eylemlerine başlama kararı almıştır. Bu kararlar, İran’ın Batı
Azerbaycan ve Kürdistan illerinde silahlı eylemlerin
ve çatışmaların yoğunlaşmasına yol açmış; bu süreç,
2017 ve 2018 yıllarında da devam etmiştir. Aynı dönemde kulberlerin İran sınır muhafızları tarafından
açılan ateş sonucu hayalarını kaybetmelerinde de
ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Ayrıca ikinci korelasyon parametresi olarak kulberlerin öldürüldüğü
alanlar incelendiğinde Urmiye, Piranşehr, Merivan,
Serdeşt ve Bane şehirleri yoğunluk açısından öne
çıkmaktadır. Bu şehirler aynı zamanda İKDP ve
PJAK başta olmak üzere Kürt örgütlerin eylem ve
faaliyet alanlarıdır.
Bu veriler bütünsel biçimde değerlendirildiğinde şu çıkarımlara varmak mümkündür: 1) Kürt
örgütlerin eylemlerini artırmaları ile İran sınır muhafızlarının müdahalelerini artırmaları, kulberlerin
daha fazla hedef hâline gelmesine yol açmaktadır. 2)
Kürt örgütlerin silahlı eylemlere yeniden dönmesi,
kulberlere olan ihtiyacı artırarak onların örgütlerle
birlikte hareket etmesine ve hedef hâline gelmesine
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neden olmaktadır. 3) Kürt örgütlerin militanları,
kendilerini kamufle edebilmek adına kulber görüntüsüne bürünebilmekte ve bu durum, İran sınır
muhafızlarının kulberleri potansiyel militan olarak
görmesine ve kulber-militan ayrımı yapmamasına
sebep olmaktadır. 2020 yılı itibarıyla Kürt örgütlerin eylemlerindeki ve faaliyetlerindeki nispi düşüş
ve kulber ölümlerinin önceki yıllara kıyasla daha az
olması, söz konusu korelasyonun önemini bir kez
daha göstermektedir.
Harita 1: Kulberlik Faaliyetlerinin ve Ölümlerinin
En Yoğun Yaşandığı Şehirler

faaliyete mecbur edildiği algısını inşa etmeye çalışmaktadır (Saleh, 2013, s. 114).
Şekil 2: İran’daki Etnik Ayrılıkçı Kürt Örgütlerin
Kulberliğe Dair Propaganda Zeminleri

Yoksulluk,
Ayrımcılık ve
Eşitsizliğin
Göstergesi

Kulberlik

Kürtlere
Yönelik
Fiziki Kıyım

İran’daki Kürt örgütler, kulberlerle propaganda
üzerinden de bir ilişki kurmaktadır. Buna göre etnik
ayrılıkçı Kürt örgütler, kulberleri iki farklı şekilde
propaganda argümanına dönüştürebilmektedir. Bu
bağlamda kulberlik ilk olarak İran’da yaşayan Kürtlerin; yoksulluk, mahrumiyet ve çaresizlik imajları
ile imgelenmesi yönünde araçsallaştırılmaktadır.
Etnik ayrılıkçı Kürt örgütler bu yolla Kürtlerin, İran
Devleti tarafından bilinçli bir biçimde yoksul ve
yoksun bırakılarak kulberlik gibi ilkel bir ekonomik

İkinci olarak etnik ayrılıkçı Kürt örgütler, kulberlerin İran sınır muhafızları tarafından öldürülmelerini “Kürtlere yönelik fiziki kıyım” olarak
tanımlamakta ve sunmaktadır. Bu bağlamda söz
konusu örgütler, Kürt halkının yaşam hakkının
İran Devleti tarafından tehdit edildiği söylemini
temel alarak kendilerine “Kürt halkının koruyuculuğu” kimliğini atfetmektedir. Etnik ayrılıkçı Kürt
örgütlerin kulberliğe yönelik söz konusu iki farklı
propaganda zemininde ortaya koydukları tutum, bu
örgütlerin İran Devleti’ne yönelik ithamları ve kendilerine dair örgütsel kimlik iddialarına uyumlu bir
şekilde gerçekleşmektedir. Buna göre bu örgütler,
kulberlik olgusu çerçevesinde İran’da yaşayan Kürtlerin; fiziki, ekonomik ve kültürel düzeylerde tehdit
altında olduklarını ve bu tehdidin yalnızca kendileri
tarafından silahlı mücadele ve savunma yoluyla ortadan kaldırılabileceğine dair bir iddia sunmaktadır.
9
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Şekil 3: İran’da Kulberlik ve Kaotik Döngü
İşsizlik ve
Yoksulluk

Güvenlik
Sorunları

Terörizm
Finansmanı ve
Propagandası

Kulberlik

Suç
Ekonomisi

Sonuç
İran’da sınır güvenliği sorunları içerisinde en
güncel sorun olarak beliren kulberlik, yerel ve bölgesel dinamiklerin ortak biçimde etkin olduğu bir
olgu olarak mevcudiyetini sürdürmektedir. Gerek
İran içerisindeki sosyoekonomik faktörler gerekse İran’ın sınır komşularındaki güvenlik ve istikrar
durumu, kulberliğin önemli bir unsur olarak sınır
güvenliğindeki etkisini belirlemektedir. Bu durum,
İran’ı sınır güvenliği stratejisi bağlamında bir tercih
zorunluluğuna yönlendirmektedir.
İran’ın söz konusu tercih zorunluluğu; kayıt dışılık ve suç ekonomisi ile ekonomik faaliyet alternatifi
ve kalkınma; etnik gruplar arası dengeleme stratejisi ile terörizm hatlarında belirginleşmektedir. İran,
kulberliğin yarattığı kayıt dışılık ve suç ekonomisini
engelleyebilmek adına bölgesel kalkınmaya yatırım
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yapmak zorundadır. Kalkınma yatırımlarının maliyetleri ve uzun vadeli sonuç üreten doğası ise İran’ı,
kulberliği alternatif bir ekonomik faaliyet olarak
örtülü biçimde serbest bırakmaya sevk etmektedir.
Bunun sonucunda kaçınılmaz bir biçimde kayıt dışılık ve suç ekonomisi gelişmekte, yoksulluk ve kalkınma sorunu ise devam etmektedir.
Diğer yandan kulberliğin sosyoekonomik düzeyde yarattığı Türk ve Kürt nüfusu dengeleme
imkânı ve terörizmin gelişimi de İran açısından bir
ikilem yaratmaktadır. İran’ın, Türk milliyetçiliğinin
ve siyasal bilincinin dengelenmesi adına Kürt nüfusun kayıt dışı ekonomik gelişimine imkân tanıması,
nihai olarak etnik ayrılıkçı Kürt örgütlerin güç kazanması sonucunu doğurmaktadır. Etnik ayrılıkçı
Kürt örgütlerin kulberliği bir propaganda argümanı olarak kullanmasının en güncel örneği, Ağustos
2020’de sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen
kampanya olmuştur. “Kulber Nekoşid” (Kulber Öldürmeyin) hashtagi ile sosyal medya organlarında
gerçekleştirilen propaganda çalışmaları, kısa zaman
içerisinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Bu durum İran’ın, kulberliğe bağlı olarak gelişen tehditlerin, ulusal güvenlik bağlamında daha
büyük bir tehdide ne şekilde dönüşebileceğini göstermektedir. Bu bağlamda İran’ın bu konuda göstereceği reflekslerin ve alacağı pozisyonların, spesifik
olarak kulberliğin, genel ölçekte ise sınır güvenliği
ve ulusal güvenliğin seyrini belirleyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin
2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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