
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ 
ÖRGÜTÜ İRAN’IN 
GÜVENLİK GARANTİSİ
OLABİLİR Mİ?
Sabir ASKEROĞLU

Oğuzlar Mh. 1397. Sk. No: 14   06520 Çankaya / Balgat - Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 284 55 02 - 03   Faks: +90 312 284 55 04 
e-mail: info@iramcenter.org   www.iramcenter.org

"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezi'ne (İRAM) aittir"

İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle 
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve 
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe 
sahip,  Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke 
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hede� kamuo-
yunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili 
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları 
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış 
politikaları,  ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki 
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'da-
ki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya 
sahiptir. 

Perspektif Nisan 2018



Telif Hakkı 

Copyright © 2018 İran Araştırmaları Merkezi (İRAM). Bu eserin bütün hakları saklıdır.

Bu eser İRAM’dan yazılı izin alınmadan elektronik veya mekanik yollarla çoğaltılamaz. Metnin dijital 
versiyonu için www.iramcenter.org adresini ziyaret ediniz. Dijital kopya bu siteye aktif link verilerek 
kısmi olarak paylaşılabilir.

Burada ortaya konulan görüşler öncelikli olarak yazara aittir ve İRAM’ın kurumsal görüşlerini 
yansıtmak zorunda değildir.

Editör:  Umut Başar
Grafik Tasarım:  Hüseyin Kurt

İran Araştırmaları Merkezi
Oğuzlar, 1397. Sk., 06520, Çankaya Ankara / Türkiye Tel: +90 (312) 284 55 02-03 | Faks: +90 (312) 284 55 04  
e-posta : info@iramcenter.org | www.iramcenter.org
ISBN :   978-605-67931-0-3



Şanghay İşbirliği Örgütü İran’ın Güvenlik Garantisi Olabilir Mi?
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ÖZET
• Uluslararası güç dengesinde yaşanan değişimler bölgesel bir güç olan İran’ın hem güvenlik hem de dış 

politikasını etkilemiştir.
• Soğuk Savaş’tan sonra etki alanını genişleten ABD’yi dengelemek ve sınırlamak için kurulan Şanghay 

İşbirliği Örgütü, zaman içerisinde küresel nitelikte bir güvenlik örgütüne dönüşmüştür. ABD’nin Orta 
Doğu’da başlattığı savaşlar ve İran’a yönelik baskı politikaları, Tahran’ın kendi güvenliğini sağlamak 
için çıkış yolları aramasına neden olmuştur. 

• Şanghay İşbirliği Örgütü 2000’lerden itibaren İran’ın dış politikasında önemli bir yer tutmaya başlamış-
tır. Ticari-ekonomik, siyasi ve jeopolitik sorunlarının üstesinden gelmek için Şanghay İşbirliği Örgütüne 
üye olmaya çalışan İran, bu amacına ulaşmak için birçok engelle karşı karşıyadır. 

• Bu çalışma, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüyle ilgili stratejinin ne olduğunu, İran’ın örgüte üye olması 
durumunda ne gibi kazanımlar elde edeceğini analiz etmektedir. Ayrıca İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü-
ne üyeliğinin önündeki engellerin neler olduğunu da incelemeye ve çözümlemeye çalışmaktadır.

 Anahtar Kelimeler: Şangay İşbirliği Örgütü, İran, Rusya, Çin, Orta Asya.

SUMMARY
• The changes in the international balance of power have affected both Iran’s security and foreign policy 

as a regional power. 
• The Shanghai Cooperation Organization, established to balance and limit US influence, which has wi-

dened after the Cold War, has gradually become a global security organization. The wars the US has 
launched in the Middle East and its repressive policies against Iran have caused Tehran to search for a 
way out to establish its own security. 

• Since 2000, the Shanghai Cooperation Organization has started to take an important place in the foreign 
policy of Iran. Iran is trying to become a member of the Shanghai Cooperation Organization to overcome 
its commercial-economic, political, and geopolitical problems and faces many barriers towards achieving 
this goal. 

• This study analyzes the Iranian Strategy regarding the Shanghai Cooperation Organization and what ga-
ins will be made if Iran is a member of the organization. Additionally, it will try to examine and analyze 
the obstacles of Iran’s membership in the Shanghai Cooperation Organization.

 Keywords: The Shanghai Cooperation Organization, Iran, Russia, China, Central Asia.

     چكیده
• تغییرات به وجود آمده در توازن قدرت در صحنۀ بین المللی، سیاست و امنیت خارجی ایران را به عنوان 	

یك قدرت منطقه ای تحت تأثیر قرار داده است.
• متحده جهت 	 ایاالت  تالشهای  و محدود كردن  توازن  ایجاد  برای  ابتدا  در  كه  شانگهای  سازمان همكاری 

گسترش حوزۀ نفوذ این كشور پس از جنگ سرد بنا نهاده شده بود، در طی زمان تبدیل به یك سازمان امنیتی 
با ماهیت جهانی شده است. جنگهایی كه ایاالت متحده در منطقۀ خاور میانه به راه انداخته و نیز سیاستهای 
این كشور در جهت اعمال فشار بر ایران، تهران را بر آن داشته تا به دنبال یافتن راههایی برای تأمین 

امنیت خود باشد.
• سازمان همكاری شانگهای پس از سال ٢٠٠٠ میالدی جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران پیدا كرده 	

است . ایران تالش داشته تا برای حل مشكالت تجاری-اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتك خود به عضویت این 
سازمان در آید. با وجود این، ایران در این مسیر با موانع زیادی مواجه شده است. 

• دستاوردهای 	 و  بپردازد  سازمان  این  دربارۀ  ایران  استراتژی  بررسی  به  تا  است  در صدد  پژوهش  این 
احتمالی این كشور در صورت عضویت در سازمان مذكور را مورد بررسی قرار دهد. از طرف دیگر به 

شناسایی و بررسی موانع موجود در مسیر ایران برای عضویت در این سازمان خواهد پرداخت.
      كلید واژه ها: سازمان همكاری شانگهای، ایران، روسیه، چین، آسیای میانه.
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Şanghay İşbirliği Örgütü İran’ın Güvenlik Garantisi Olabilir Mi?

Giriş 
Rusya, Çin ve Çin’e sınırdaş eski Sovyetler 

Birliği ülkeleri arasında sınır güvenliğini sağ-
lamak amacıyla bir “diyalog platformu” olarak 
kurulan “Şanghay Beşlisi”, daha sonra Şanghay 
İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) dönüştürülerek dün-
yanın en önemli uluslararası güvenlik örgütle-
rinden biri hâline geldi. Şanghay İşbirliği Ör-
gütünün 2001’de uluslararası bir örgüt kimliği 
kazandıktan sonra Batılı örgütlere karşı alter-
natif bir yapı hâline geldiği ve hatta NATO’ya 
denge teşkil edebilecek bir güvenlik örgütü 
olma yolunda ilerlediğine dair görüşler dile ge-
tirildi.

Rusya ve Çin gibi kurucu üyelerle birlikte 
Güney Asya’nın en büyük devleti Hindistan’ın 
da tam üye olması, Şanghay İşbirliği Örgütüne 
farklı bir boyut kazandırmıştır. Büyük Avras-
ya kıtasının diğer ülkeleri tarafından da çekim 
merkezi olarak görülmeye başlanan Şanghay 
İşbirliği Örgütü, şimdiden gözlemci ve diyalog 
ortağı statüsüne sahip birçok katılımcı ülkeye 
sahiptir. Bunlardan biri de 2005’te Hindistan 
ve Pakistan’la birlikte üyelik başvurusunda bu-
lunan ancak bu iki ülkenin tam üye olmalarına 
rağmen hâlâ gözlemci statüsüyle ŞİÖ ile ilişki-
sini sürdüren İran’dır. İran için Şanghay İşbirli-
ği Örgütü üyeliği önemli dış politika hedeflerin-
den biri hâline gelmiştir. Ancak İran’ın üyeliği 
önünde birçok engel mevcuttur. 

Dünden Bugüne Şanghay 
İşbirliği Örgütünün Dönüşümü

Şanghay İşbirliği Örgütünün hukuki temel-
leri 1990’ların ortalarında atılmaya başlandı. 
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Sov-
yet-Çin sınır sorunlarını çözmek zorunda kalan 
Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikis-

tan, “Şanghay Beşlisi”ni kurmaya karar verdi. 
‘Şanghay Beşlisi’ söz konusu taraflar arasında 
var olan sınır sorunlarını çözmek amacıyla ku-
rulmuş mekanizmalardan sadece biriydi. Gerek 
Bağımsız Devletler Topluluğunun dış sınırları-
nın korunmasıyla ilgili anlaşma1 gerekse Rus-
ya-Çin, Kazakistan-Çin, Kırgızistan-Çin, Taci-
kistan-Çin arasında imzalanan ikili anlaşmalar 
da bu amaçla yapılmış girişimlerdi. Ancak ‘Şan-
ghay Beşlisi’ diğer anlaşmalardan farklı olarak 
sınır sorunlarına taraf ülkelerin tamamının tek 
çatı altında toplayacak işleve sahip tek meka-
nizmaydı. Taraflar arasında sınır bölgelerinde 
güven ve ortaklığın tesis edilme mekanizmasını 
üstlenecek ‘Şanghay Beşlisi’, 1996’da “ortak 
sınırlarda askerî alanda güven artırıcı önlemlere 
ilişkin anlaşma”2 ve 1997’de “sınır bölgelerinde 
silahlı kuvvetlerin karşılıklı azaltılmasına ilişkin 
anlaşma”3 gibi iki temel belgeye dayanmaktaydı. 

“Çin’e sınırdaş eski Sovyetler Birliği 
ülkeleri arasında sınır güvenliğini 
sağlamak amacıyla bir “diyalog 
platformu” olarak kurulan “Şanghay 
Beşlisi”, zaman içerisinde stratejik ve 
jeopolitik niteliğe sahip küresel bir 
örgüt hâline dönüşmüştür.” 

14 Haziran 2001’de Özbekistan’ın da katılı-
mıyla Şanghay’da gerçekleşen zirvede taraflar 
uluslararası antlaşma niteliğinde ‘Şanghay İş-
birliği Örgütünün Kurulmasına Dair Deklaras-
yon’u imzaladılar.4 2002 yılında yapılan zirvede 
söz konusu deklarasyon, Şanghay İşbirliği Ör-
gütü Anlaşması olarak değiştirildi.  Deklaras-
yonla Şanghay İşbirliği Örgütü; terörizm, ayrı-
lıkçılık ve aşırıcılık gibi üç temel ve geleneksel 
olmayan güvenlik tehditleriyle mücadele etmek 
şeklinde kendisine bir alan belirledi. Terörle 
mücadeledeki iş birliğinin kurumsallaşması için 
6 Haziran 2002’de Bölgesel Anti-terör Karargâ-
1 “Memorandum o Sotrudniçestve Po Ohrane Vneşnih Gosudarstvennıh 
Granits” < https://www.lawmix.ru/abro/8626 > (20 Ağustos 2017). 
2 Anlaşma metni için bkz: “Soglaşeniye Mejdu Respublikoy Kazahstan, 
Kırgıskoy Respublikoy, Rossiyskoy Federatsiyei, Respublikoy Tadji-
kistan i Kitayskoy Narodnoy Respublioy ob Ukreplenii Doveriya v Vo-
yennoy Oblasti v Rayone Granits”, < http://base.spinform.ru/show_doc.
fwx?rgn=3879 >  (20 Ağustos 2017). 
3 Anlaşma metni için bkz: “Soglaşeniye Mejdu Rossiyskoy Federatsiyei, 
Respublikoy Kazahstan, Kırgıskoy Respublikoy, Respublikoy Tadjikistan 
i Kitayskoy Narodnoy Respublioy O Vzaimnom Sokraşenii Voorujonnıh 
Sil v Rayone Granits”, < http://docs.cntd.ru/document/901779315> (20 
Ağustos 2017). 
4 Belge için bkz: “Deklaratsiya o Sozdanii Şanhayskoy Organizatsii Sot-
rudniçestva”, < http://www.kremlin.ru/supplement/3406 > (15 Ağustos 
2017).

https://www.lawmix.ru/abro/8626
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3879
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3879
http://docs.cntd.ru/document/901779315
http://www.kremlin.ru/supplement/3406
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hı kuruldu. Bölgesel Anti-terör Karargâhı, taraf 
ülkeler arasında terörle mücadele konusunda 
koordinasyonu sağlamak, terör örgütlerinin, te-
röristlerin ve teröre bulaşmış kişilerin faaliyet-
leriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak gibi 
işlevler görmektedir.5 

Adı geçen kurucu üye devletler açısından 
Şanghay İşbirliği Örgütü, belirlenen tehditlerle 
mücadele konusunda iki amaca hizmet edecek-
tir. Birincisi terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılık 
gibi sorunlar yaşayan kurucu devletlere bu teh-
ditlerle mücadelelerinde uluslararası meşruiyet 
kazandıracaktı. Böylece Rusya Çeçenistan’da 
başlattığı savaşta Çin, Uygur bölgesinde yü-
rüttüğü faaliyetlerinde, Özbekistan ülke içinde 
mücadele etmek zorunda kaldığı radikal dinî ör-
gütlere karşı olduğu kadar muhalefetin bastırıl-
masında da daha rahat hareket edebilecekti. Ay-
rıca Tacikistan ve Kırgızistan gibi daha küçük 
ülkeler, bu tehditlerle mücadelede Rusya ve Çin 
gibi büyük devletlerin desteğini sağlayacaklar-
dı. İkincisi örgütün kurucu güçleri, Şanghay 
İşbirliği Örgütü çerçevesinde yürüttükleri iş bir-
liği mekanizmasıyla Amerikan modeli uluslara-
rası terörizmle mücadeleye alternatif bir model 
üretmeye çalışmıştır. Bölge içi sorunların çözü-
münde, bölge dışı müdahalelerin engellenmesi 
ve çözümün bölgesel iş birliği çerçevesinde ya-
pılması amaçlanmıştır.6

1. Ticari Yapısı
Şanghay İşbirliği Örgütünün önemli işlevle-

rinden biri, Şanghay İşbirliği Örgütü coğrafya-
sında ticari-ekonomik iş birliğini geliştirmek ve 
uyumlu kalkınmayı sağlamaktır. Bu bağlamda 
Eylül 2003’te Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri 
arasında, örgüt çerçevesinde 20 yıl geçerli ve 
ileriki yıllarda Şanghay İşbirliği Örgütü coğ-
rafyasını kapsayan “serbest ekonomik alanın” 
kurulmasını hedefleyen çok taraflı Ticari-Eko-
nomik İşbirliği Programı imzalanmıştır.7 Tica-
ri-Ekonomik İşbirliği Programı; enerji, ulaşım, 
tarım, iletişim gibi birçok ekonomik alanı kap-
samaktadır. 2015’te kabul edilen Şanghay İş-
birliği Örgütünün 2025 Kalkınma Stratejisi’nde 
5 Belge için bkz: “Soglaşeniye Mejdu Gosudarstvami-Çlenami Şanhayskoy 
Organizatsii Sotrudniçestva o Regionalnoy Antiterroristiçeskoy Strukture”, 
md. 6-7,  < http://kremlin.ru/supplement/3864 > (16 Ağustos 2017).
6 Konstantin Kosaçyov, “ŞOS Kak Alternativa Amerikanskomu Vliyaniyu 
v TsA”, Nezavisimaya Gazeta, 29 Eylül 2003.  
7 Belge için bkz: “O Programme Mnogostoronnego Torgovo-Ekonomi-
çeskogo Sotrudniçestva Gosudarst-Çlenov Şanhayskoy Organizatsii Sot-
rudniçestvo”, < http://www.sco-ec.gov.cn/crweb/scor/info/Article.jsp?a_
no=721&col_no=67 > (17 Ağustos 2017). 

ticari-ekonomik iş birliği, örgüt için istikrarın 
temel bileşenlerinden biri olarak kabul edilmiş, 
bunu sağlamak için de örgüt üyeleri arasında 
bölgesel ulaşım ve transit koridorun oluşturul-
ması, altyapı ve taşımacılığın modernizasyonu 
öngörülmüştür.8 

2. Jeopolitik
Şanghay İşbirliği Örgütünün aynı zamanda 

stratejik ve jeopolitik yönü de söz konusudur. 
İlk kuruluşunda ABD’nin Orta Asya’daki etki-
sini sınırlamak için önemli bir mekanizma işlevi 
görmüştür. 2001’de ABD, Afganistan’a müda-
halesi sonrasında Orta Asya ülkelerinin tama-
mıyla güvenlik alanında başlattığı iş birliğini 
güçlendirmiş ve bölgede kurduğu askerî üslerle 
önemli etki kazanmıştır. Rusya’nın etkisi ise 
zayıflamıştır. Ardından 2003’te Gürcistan’da 
başlayan ve ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA ta-
rafından finanse ve organize edildiği öne sürü-
len “renkli devrimler” dalgasının Orta Asya’ya 
kadar uzanması9 bir tarafta Rusya ve Çin, diğer 
tarafta ABD arasında bölge üzerindeki jeopoli-
tik mücadeleyi kızıştırmıştır. Bu mücadeleden 
başarıyla çıkmak amacıyla Şanghay İşbirliği 
Örgütü üyeleri, bölge içi istikrarın sağlanması 
için örgüt çerçevesinde daha yoğun iş birliğine 
gitmiştir. Bu da Şanghay İşbirliği Örgütünün 
güçlenmesine sebep olmuştur. 

“ABD’nin Avrasya üzerinde başlattığı 
jeopolitik mücadele ve tek kutuplu 
hâkimiyeti sürdürme çabası, Rusya 
ile Çin’i harekete geçirerek Şanghay 
İşbirliği Örgütünü kurmalarına ve 
güçlendirmelerine yol açmıştır.” 

2005’te ABD tarafından öne sürülen Büyük 
Orta Asya Projesi, bu mücadelenin farklı yön-
temlerle devamı niteliğindedir. Bu projeye göre 
merkezinde Afganistan olmak üzere Orta Asya 
ülkelerinin, ABD’yle kuracakları yoğun iş bir-
liği sonrasında, Rusya’dan koparılarak Rusya 
liderliğindeki Bağımsız Devletler Topluluğuna 
alternatif görülen Güney Asya Ekonomik Böl-
gesine dâhil edilmesi beklenmekteydi.10 Bu 
8 “Strategiya Razvitiya ŞOS do 2025 Goda. Klyuçevıye Tezisı” < http://
tass.ru/politika/2110040 > (17 Ağustos 2017).
9 İrina Komissina, “Razmışleniya Posle Sammita ŞOS: Nonıye Realii, No-
vıye Perspektivı”, Problemı Natsionalnoy Strategii”, Sayı 1 (34), 2016, s. 69. 
10 Frederik Starr, “Partnyorstvo Dlya Tsentral’noy Azii” < http://www.
globalaffairs.ru/number/n_5459 > (21 Ağustos 2017).

http://kremlin.ru/supplement/3864
http://www.sco-ec.gov.cn/crweb/scor/info/Article.jsp?a_no=721&col_no=67
http://www.sco-ec.gov.cn/crweb/scor/info/Article.jsp?a_no=721&col_no=67
http://tass.ru/politika/2110040
http://tass.ru/politika/2110040
http://www.globalaffairs.ru/number/n_5459
http://www.globalaffairs.ru/number/n_5459
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projeyle ABD, kendi stratejik çıkarlarına hiz-
met edecek şekilde Afganistan ve Orta Asya’yı 
askerî-stratejik ve jeopolitik yapıda bütünleştir-
meyi hedeflenmekteydi.11 

ABD’nin Avrasya üzerinde başlattığı je-
opolitik mücadele ve tek kutuplu hâkimiyeti 
sürdürme çabası, Rusya ile Çin’i harekete ge-
çirmiştir. Şanghay İşbirliği Örgütü, ABD’nin 
hâkimiyetine karşı bir dengeleyici unsur olarak 
görülmeye başlanmıştır. Rusya ile Çin, Şanghay 
İşbirliği Örgütünün kapsamlı bir askerî ittifaka 
dönüşmesinden yana olmasalar da ve Şanghay 
İşbirliği Örgütü, NATO’nun 5. maddesinde ya 
da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü 4. 
maddesinde olduğu gibi kolektif savunma me-
kanizmasından yoksun olsa da örgüt anlaşma-
sının temel ilkesinde belirtildiği gibi üye dev-
letler, örgüte üye diğer devletlerin çıkarlarını 
savunmak için her türlü karşı önlem almaya da 
hazırdır.12 2015’te kabul edilen 2025 Kalkınma 
Stratejisi’nde açık bir şekilde Şanghay İşbirli-
ği Örgütünün faaliyetlerinin üçüncü taraflara 
ve onların birliklerine yönelik olmadığı, buna 
rağmen üye devletlerin çıkarlarına yönelik her 
türlü faaliyetlere de karşı önlem almaya hazır 
olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.13 

Şanghay İşbirliği Örgütünün kuruluşundan 
itibaren yaşadığı en önemli dönüşümlerden 
biri, yürütülen uzun pazarlıklar sonucu 9 Ha-
ziran 2017 tarihinde Hindistan ve Pakistan’ın 
örgüte tam üye kabul edilmeleriydi. Özellik-
le dünyanın yükselen güçlerinden biri sayılan 
Hindistan’ın, Rusya ve Çin’le aynı safta yer 
almak istemesi ve bu kurucu iki gücün Hindis-
tan’ı örgüt bünyesine alma kararı, hem örgüt 
içi, hem de uluslararası sistemdeki güç denge-
sini etkilemiştir. Örgüt içi ilişkiler ve bölgesel 
gelişmeler açısından Hindistan ve Pakistan’ın 
Şanghay İşbirliği Örgütüne üyelikleri, birkaç 
amaca hizmet edecekti. Hindistan’ın üyeliğiy-
le birlikte örgüt, fiilen üç büyük güç tarafından 
yönetileceği için Moskova açısından Hindistan, 
Çin’in örgüt içindeki hâkimiyetini sınırlaması 
ve dengelemesi anlamına gelmekteydi. Pekin 
açısından Hindistan’ın üyeliği birkaç sebepten 

11 Viktoriya Panfilova, “Opasnosti Şyolkovogo Puti”, Nezavisimaya Ga-
zeta, 10 Aralık 2007.   
12 Sergey Lavrov, “Sekret ŞOS”, Rossiyskaya Gazeta, 10 Eylül 2014.   
13 “Strategiya Razvitiya ŞOS do 2025 Goda. Klyuçevıye Tezisı” < http://
tass.ru/politika/2110040 > (17 Ağustos 2017). 

ötürü istenmiştir. Birincisi aralarındaki rekabeti 
azaltmak, ikincisi ise % 20’si Çin’in kontrolün-
de olan ancak Hindistan tarafından kendi topra-
ğı olarak görülen Keşmir meselesidir. Çin, Hin-
distan’la olan toprak sorununu barışçıl bir yolla 
çözmeye çalışmak istemiştir. Pakistan’ın üye-
liği ise Çin açısından Hindistan’ı dengelemek 
ve Pakistan’ı ABD etkisinden uzaklaştırmak 
amaçlarını taşımaktaydı. Moskova ve Pekin için 
Hindistan ve Pakistan’ın üyeliklerinin bir diğer 
önemi, Afganistan sorunun çözümüyle ilgiliy-
di. Hindistan’ın Kabil yönetimi, Pakistan’ın da 
Taliban yönetimi üzerinde etkili olması beklen-
mekteydi. 

Uluslararası güç dengesi açısından Hindis-
tan’ın katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü, 
Rusya ve Çin’in askerî, ekonomik ve demogra-
fik kapasiteleri hesaba katıldığında “Batı kutbu-
nu” dengeleyen bir yapı hâline gelmiştir. Dola-
yısıyla Şanghay İşbirliği Örgütünün, katı askerî 
ittifak kategorisine girmese de ABD’nin “tek 
kutuplu dünya düzenine” alternatif ‘çok kutup-
lu dünya düzenine’ geçiş için kayda değer bir 
devletler koalisyonu olduğu söylenebilir.

İran’ın ŞİÖ Stratejisi
İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne ilgisi bir 

dizi ekonomik ve siyasi faktörlere dayanmak-
tadır. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra 
Orta Asya bölgesi, İran’ın ideolojisini yaymak 
için öncelikli dış politika alanı olarak görülmüş-
tür. Mamafih İran’ın yaşadığı ekonomik kalkın-
ma sorunları bu hedeflerinden vazgeçmesine ve 
bunun yerine, öncelikli olarak büyük güçlerle 
yakınlaşmayı tercih etmesine neden olmuştur. 
Bu süreçte İran’ın Orta Asya’ya ilgisi, enerji 
projeleriyle sınırlı kalmıştır. 

“ABD’den güvenlik tehdidi algılayan 
İran,  ABD’ye karşı güvenliğini 
Şanghay İşbirliği Örgütüne üye olmakla 
sağlayacağını düşünmüştür” 

2000’li yılların başlarında Afganistan ve 
Irak’ın işgali bölgedeki güç dengesini ABD 
lehine değiştirmekle kalmamış, İran’ın kendi-
si, ABD’nin hedefi hâline gelmiştir. ABD’den 
güvenlik tehdidi algılayan Tahran’ın, Şanghay 
İşbirliği Örgütüne üye olma isteği bu nedenle 
daha da artmıştır.14 
14 N.M. Mamedova, “İran i ŞOS”, ŞOS i Stranı Blijnego i Srednego Vos-
toka (k 10-letiyu Obrazovaniya ŞOS), der. M.R. Arunova, İBV RAN, Mos-

http://tass.ru/politika/2110040
http://tass.ru/politika/2110040
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Başlangıçta İran’ın Şanghay İşbirliği Ör-
gütüne ilgisi, reformist Cumhurbaşkanı Hate-
mi’nin “medeniyetler arası diyalog” konsepti-
ni hayata geçirmek amacıyla başlasa da, daha 
sonra İran’ın örgüte üyelik hedefinde güvenlik, 
önemli bir boyut kazanmaya başlamıştır. Böy-
lelikle 2005’te Hindistan ve Pakistan’la birlikte 
İran Şanghay İşbirliği Örgütünde gözlemci sta-
tüsünü elde etmiş, tam üyelik için ise çabalarını 
sürdürmüştür. 

1. İç Güvenlik Meselesi
İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye 

olmakla pek çok kazanım elde edeceğini dü-
şünmektedir. Öncelikli olarak Şanghay İşbirliği 
Örgütüne üyeliğiyle iç güvenlik meselelerinin 
üstesinden gelmeyi hedeflemektedir. 2001’de 
kabul edilen ve Şanghay İşbirliği Örgütünün 
kurucu ilkeleri olan terörizm, ayrılıkçılık ve 
aşırıcılıkla mücadele, İran’ın ülke içindeki 
güvenlik politikalarıyla örtüşmekteydi. Örgü-
te tam üyeliği, çok etnisiteli, çok mezhepli ve 
sosyo-ekonomik farklılıklara sahip İran’a, ülke 
içinde meydana gelen “ayrılıkçılık” tehdidiyle 
mücadele etmesinde uluslararası bir meşruiyet 
boyutu kazandıracaktı. 2000’ler boyunca dış 
müdahale riskleri, ülke içinde ayrılıkçı hareket-
leri tetiklediği gibi, ayrılıkçı hareketler de dış 
müdahalelerin önünü açmaktaydı. Bu da İran’ın 
parçalanma riskini artırmaktaydı. İran’ın Şan-
ghay İşbirliği Örgütüne üyeliği bu riskleri bir 
miktar azaltacaktı.15  
kova, 2011, s.31. 
15 Mamedova, s. 33.  

2. Ekonomik Çıkarlar
İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne tam 

üyelik amaçlarından bir diğeri de, uluslararası 
ekonomik izolasyondan kurtulmaktır. Nükleer 
programından dolayı yaptırımlara uğrayan ve 
zengin enerji kaynaklarına sahip İran, öncelikle 
uluslararası enerji projeleri dâhil olmak üzere 
sınırlamaların önüne geçmeye çalışmaktadır. 
2006’da Şanghay Zirvesi’nde Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Ör-
gütü Enerji Kulübünün kurulmasının gerektiği 
fikrini öne sürmesi,16 İran için bir fırsat olmuş-
tur. Ancak bu projede yer almak için büyük çaba 
gösteren İran, uygulanan uluslararası yaptırım-
lar nedeniyle Şanghay İşbirliği Örgütüne üye 
olamadığı için söz konusu projelerde de yer ala-
mamıştır.17 Putin’in öne sürdüğü Enerji Kulübü 
fikri yeterince rağbet görmeyerek gündemden 
düşmüştür. Ancak İran’ın çeşitli uluslararası 
enerji projelerinde yer alarak bundan stratejik 
çıkar elde etme beklentisi canlılığını korumak-
tadır. 

“İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne 
tam üyeliğini, uluslararası ekonomik 
izolasyondan kurtulma aracı olarak 
görürken, Şanghay İşbirliği Örgütü de 
İran’ı Orta Doğu’ya açılan “kapı” olarak 
görmektedir.” 

Enerji projelerinde yer alarak İran, iki şeye 
ulaşmayı hedeflemektedir. Birincisi Çin ve Hin-
distan gibi enerji tüketicisi ülkelerin iç pazarına 
ulaşarak bölgenin önemli enerji üretici ülkesi 
konumuna gelmek. İkincisi Hazar havzası ülke-
leriyle geliştireceği iş birliği sayesinde bölgenin 
enerji kaynaklarını, ülkesi üzerinden güneye 
ulaştırarak transit ülke konumuna gelmek. Bu 
durumda İran, Hazar havzası enerji kaynakları-
nın akışını kontrol etme fırsatı yakalayacaktır. 
Her iki durumda da stratejik konumunu yükselt-
miş ve uluslararası izolasyonların etkisini hafif-
letmiş olacaktır. 

İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeliği-
nin sağlayacağı ekonomik-ticari olanaklardan 
16 “Putin Predlojil Sozdat’ Energetiçeskiy Klub ŞOS”, Vedomosti, 15 
Haziran 2006. 
17 Andreaz Hofbauer, “İran Stremitsya v Rossiyskiy Energetiçeskiy Klub”, 
< https://www.inopressa.ru/article/16Jun2006/handelsblatt/club.html > (21 
Ağustos 2017).

https://www.inopressa.ru/article/16Jun2006/handelsblatt/club.html
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bir diğeri de Şanghay İşbirliği Örgütü çerçeve-
sinde kurulmaya çalışılan ulaşım ağlarıdır. İran, 
Şanghay İşbirliği Örgütüne dâhil olmasıyla ül-
kesinin potansiyelini örgüt çerçevesinde daha 
etkin kullanabilir. İran; Şanghay İşbirliği Örgü-
tünün, özellikle de Çin’in Orta Doğu’ya açılan 
“ticari kapısı” olarak görülebilir. Diğer taraf-
tan kapsamlı ulaşım altyapısı yatırımları, İran 
ekonomisine önemli ivme kazandıracağı gibi, 
rekabet mallarının Orta Asya pazarına kolayca 
ve güvenilir bir şekilde ulaşması için de olanak 
sağlayacaktır.18 

3. Askerî-Teknik İş Birliği 
Özellikle Rusya ve Çin gibi örgütün önde ge-

len güçleri için İran’ın silah pazarı kayda değer 
bir öneme sahiptir. İran için bu yöndeki işbirli-
ği, kendi askerî-sanayi komplekslerinin yetersiz 
kaldığı silahlı kuvvetlerinin modernizasyonun-
da ve yeniden yapılandırılmasında önemli katkı 
sağlayacaktır. Rusya ve Çin’le aynı örgüt içe-
risinde yer alması, bu ülkelerin İran’ın ihtiyaç 
duyduğu silah ve silah teknolojisi alımlarında 
ve bunların fiyatları konusunda daha makul 
davranacakları beklentisini yaratmaktadır.

4. Stratejik Çıkarlar
İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeli-

ğindeki en önemli hedefi siyasi ve stratejiktir. 
Şanghay İşbirliği Örgütü İran’a yönelik olası 
dış müdahalelere karşı kalkan rolü görecektir. 
Şanghay İşbirliği Örgütü, NATO ve Kolektif 
Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi bir 
kolektif savunma örgütü değildir ancak üyele-
rinin çıkarlarını ve güvenliğini savunacaklarını 
belirtmiştir. Dolayısıyla da Rusya ve Çin’in, 
artık Hindistan’ın da dâhil olduğu bir güvenlik 
18 Yuliya Kudryaşova, “Perspektivı Ekonomiçeskogo i Politiçeskogo 
Vzaimodeystviya Gosudarstv-Çlenov ŞOS s İranom”, < https://mgimo.ru/
about/news/experts/189530/ > (21 Ağustos 2017). 

yapılanması içinde bulunan bir İran’a karşı her 
hangi bir devlet kolay kolay güç kullanamaya-
caktır. Diğer bir deyişle İran’ın Şanghay İşbir-
liği Örgütü üyeliği, herhangi bir dış saldırıya 
karşı caydırıcı bir rol oynayacaktır.

İran’ın ŞİÖ Üyeliğinin 
Önündeki Engeller
Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği İran’a si-

yasi, ekonomik, askerî-teknik ve güvenlik ala-
nında birçok fırsat sunmaktadır. Ancak aynı 
zamanda İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne 
tam üye olabilmesinin önünde çok sayıda engel 
bulunmaktadır. Bu engellerden bazıları, İran’ın 
kendi politikalarının bir sonucudur. Bir bölümü 
ise İran’la kötü ilişkiler içerisindeki devletlerin 
politikalarından ve Şanghay İşbirliği Örgütü 
üyesi devletlerin bu ilişkilere ve İran’a yakla-
şımlarından kaynaklanmaktadır. 

1. İran’ın Nükleer Programı 
İran’ın örgüte üyeliğinin önündeki birinci 

engel, yürüttüğü nükleer program ve bu neden-
le İran’a karşı alınan BM Güvenlik Konseyinin 
yaptırım kararlarıdır. Başlattığı nükleer prog-
ram, daha önce olduğu gibi bundan sonra da tar-
tışmalı niteliğinden dolayı İran’ın Şanghay İş-
birliği Örgütüne üyeliği için ayak bağı olacaktır. 
İran’ın nükleer silah elde etme yönündeki faali-
yetleri, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlen-
mesi Antlaşması’na (NPT) aykırıdır. Şanghay 
İşbirliği Örgütü üyesi ve BM Güvenlik Konse-
yinin daimi üyelerinden Rusya ve Çin, Nükleer 
Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşma-
sı’nın uygulanmasından sorumlu ve anlaşmanın 
ihlâl edilmesi durumunda da ihlâl eden tarafı 
cezalandırmakla yükümlüdür. Bu durum BM 
Şartı’na göre böyledir. Bunun yanında özellikle 
de Rusya, kendi güney sınırlarında nükleer sila-
ha sahip bir devletin ortaya çıkmasına da olum-
lu bakmamaktadır. Bu nedenle Rusya,  P5+1 ile 
İran arasındaki nükleer programının sınırlan-
dırılması için görüşmelerin başlatılmasında ve 
2015’te nihai anlaşma metninin imzalanmasın-
da aktif rol oynamıştır.19 

19 “Obama Poblagodoril Putin Za Vklad v Reşeniye İranskoy Yadernoy 
Programı”, Rossiyskaya Gazeta, 15 Haziran 2015. 

https://mgimo.ru/about/news/experts/189530/
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İran’ın nükleer programı ile Şanghay İşbir-
liği Örgütüne üyeliğini ilgilendiren bir diğer 
gelişme, 2010’da Şanghay İşbirliği Örgütünün 
Taşkent Zirvesi’nde aldığı karardır. Alınan ka-
rar, Şanghay İşbirliği Örgütüne yeni üye kabu-
lüne ilişkin şartları belirlemektedir. Buna göre 
Şanghay İşbirliği Örgütüne üye olmak isteyen 
ülkelerin Avro-Asya bölgesinde bulunması, ŞİÖ 
üyesi tüm ülkelerle diplomatik ilişkilere sahip 
olması, gözlemci ya da diyalog ortaklığı statü-
sünde olması, herhangi bir uluslararası yaptırı-
ma tabi olmaması ve herhangi bir devlet ya da 
devlet grubuyla savaş hâlinde olmaması gere-
kir.20 Şartlar arasında İran’ın Şanghay İşbirliği 
Örgütüne üye olabilmesi için Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumunun beklentilerinin tamamına 
cevap vermesi gerektiği belirtilmektedir.21 

P5+1 ile İran arasında imzalanan nükleer an-
laşma, İran’ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandı-
rılması ve nükleer tesislerini denetime açması 
karşılığında İran’a karşı uygulanan tüm ulusla-
rarası yaptırımların ortadan kalkmasını öngörü-
yordu. Dolayısıyla da bu anlaşmayla Şanghay 
İşbirliği Örgütüne üyeliğinin önündeki engel-
leri de hukuken kaldırılmış oldu. Rusya Dışiş-
leri Bakanı Sergey Lavrov, 21 Nisan 2017’de 
Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgü-
tü Dışişleri Bakanları toplantısında “İran, BM 
GK yaptırımlarıyla ilgili sorununu çözdü. Şimdi 
Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği için tüm kriter-
lere sahiptir.” açıklamasında bulunmuştur.22

Ancak İran’ın nükleer sorunu hukuki kriter-
lerle sınırlı değildir. Nükleer anlaşmayla ilgili 
20 “Takih ne Berut v ŞOS”, 11 Haziran 2010, < https://www.gazeta.ru/po-
litics/2010/06/10_a_3383379.shtml > .
21 “V ŞOSe Navedut Poryadok Priyoma”, Rossiyskaya Gazeta, 14 Mayıs 2010.
22 “Lavrov: İran Teper’ Polnostyu Sootvetstvuyet Kriteriyam Çlenstva v 
ŞİS”, 21 Nisan 2017, TASS, < http://tass.ru/politika/4200292 >. 

sorunlar devam etmektedir. İran’la yapılan nük-
leer anlaşmanın “kötü bir anlaşma” olduğunu23 
ve İran’ın nükleer anlaşma ruhuna uygun dav-
ranmadığını ileri süren ABD Başkanı Trump, 
bir taraftan İran’ı nükleer anlaşmaya uymaya 
zorlamak amacıyla yaptırımlar üzerinden si-
yasi ve ekonomik baskılar uygulamakta, diğer 
taraftan yapılan nükleer anlaşmanın ABD çıkar-
larıyla örtüşüp örtüşmediğini tespit etmek için 
inceleme yapılması talimatını verdiğini açıkla-
maktadır.24 Tahran, ABD’nin yaptırımlar üzerin-
den baskılara devam etmesi durumunda nükleer 
anlaşmadan çekileceğini ve nükleer programını 
tekrar başlatabileceğini dile getirmektedir.25

2. İran’ın Bölgedeki Politikaları 
İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeli-

ğine engel teşkil eden diğer bir konu, İran’ın 
bölgedeki faaliyetleridir. ABD’nin İran’a yöne-
lik yaptırım kararlarının nedenlerinden biri de 
budur. Tahran’ın bölgedeki politikaları sadece 
ABD’nin değil, İsrail ve ABD’nin diğer Arap 
müttefiklerinin çıkarlarıyla da ters düşmektedir. 
Bu nedenle söz konusu ülkeler, İran’ı terör ör-
gütlerini destekleyen ve bölgeyi istikrarsızlaştı-
ran ülke olarak görmekte ayrıca İran’ın bölgede 
hegemonya arayışından endişe duyduklarını 
dile getirmektedir.26

“İran’ın bölgedeki faaliyetleri Şanghay 
İşbirliği Örgütüne üyeliğinin önündeki 
önemli engellerden biridir.” 

İran’ın hem ABD, hem de bölgedeki diğer 
ülkelerle arasındaki ilişkilerinde artan gergin-
lik Şanghay İşbirliği Örgütü üyelerini yakından 
ilgilendirmektedir. Böyle bir ortamda İran’ın 
Şanghay İşbirliği Örgütüne kabul edilmesi, ilk 
olarak ABD’nin tepkisine neden olacaktır. 

Daha önce de belirtildiği gibi İran’ın örgü-
te üyeliği, ABD’nin İran’ı cezalandırmak için 
uygulamaya çalıştığı politikaların işlevselliğini 
23 “Tramp Nazval Soglaşeniye Po İranskoy Yadernoy Programme ‘Ujasnım’”, 
20 Nisan 2017, İnterfax, < http://www.interfax.ru/world/559344 >. 
24 “Tramp Poruçil Sovetu Natsbezopasnpsti Provesti Otsenku Soglaşeniya 
Po Yadernoy Programme İrana”, TASS, 19 Nisan 2017, < http://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/4192756 >. 
25  “İran Prigrozil ABD Yadernoy Programoy”, Kommersant, 15 Ağustos 
2017.
26 Glava MİD Saudovskoy Aravii Obvinil İran v Poputke Ustanovit’ 
Gegemoniyu v Regione” < http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panora-
ma/2599075 > (22 Ağustos 2017).

https://www.gazeta.ru/politics/2010/06/10_a_3383379.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2010/06/10_a_3383379.shtml
http://tass.ru/politika/4200292
http://www.interfax.ru/world/559344
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4192756
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4192756
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2599075
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2599075


10 www.iramcenter.org

Şanghay İşbirliği Örgütü İran’ın Güvenlik Garantisi Olabilir Mi?

zayıflatacaktır. Sözünü geçiremeyen ABD’nin 
daha da sert politikalara başvurma olasılığını ar-
tıracaktır. İran’ı Şanghay İşbirliği Örgütüne ka-
bul ettikleriyle İran’ı daha da cesaretlendirecek 
olan Rusya ve Çin, Washington tarafından suç-
lanacağı gibi bu ülkelerin zaten hassas durum-
daki ikili ilişkileri daha da kötüleşecektir. Örgüt 
İran’ın çıkarlarını savunmak zorunda kalacağı 
için bu da ABD ile Şanghay İşbirliği Örgütü 
arasında cepheleşme ve kutuplaşma riskini be-
raberinde getirecektir. Böylelikle İran’ın ABD 
ve Orta Doğu ülkeleriyle problemi otomatik 
olarak Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin 
problemi hâline geleceği için İran’ın üyeliği ko-
nusunda daha temkinli davranılacaktır. 

İran’ın örgüte üyeliği hem Rusya’nın, hem 
de Çin’in Orta Doğu’daki ilişkilerini de etki-
leyeceği için bu ülkeler söz konusu ülkeler ka-
rar aşamasında hassas davranacaktır. Rusya ve 
Çin’in Orta Doğu politikası İran’la sınırlı olma-
dığından, diğer bölge ülkelerinin çıkarlarını göz 
önünde bulundurmak zorundalar. 

Sovyetler Birliği’nden farklı olarak Rusya 
ideolojik cepheleşme dönemine geri dönül-
mesinin ne gücünde ne de niyetindedir. Rusya 
bölge ülkelerinin tamamıyla “aktif diyaloğu 
sürdürme” stratejisini izlemektedir. Bölgede 
İran’ın faaliyetlerinden  dolayı meydana gelen 
gerginliklerin tarafı olmaktan uzak durmaktadır. 
Rusya için İran’la olduğu kadar Körfez ülkele-
riyle, Suudi Arabistan ve İsrail’le iş birliğini 
sürdürmek aynı derecede önemlidir. Bu durum 
Çin için de geçerlidir. Çin geleneksel olarak 
Orta Doğu sorunlarından uzak durmaya çalış-
maktadır. Ayrıca Suudi Arabistan, Çin’in petrol 
ithal ettiği en önemli ülkelerden biridir. Pekin 

de Moskova gibi İran-Suudi Arabistan cephe-
leşmesinden uzak kalmayı tercih etmektedir.

İran’ın örgüte tam üyeliği ve İran’ın Şanghay 
İşbirliği Örgütünü kendi çıkarları doğrultusun-
da kullanmaya çalışması durumunda Şanghay 
İşbirliği Örgütünü otomatik olarak Orta Doğu 
sorunlarının içine çekme riski vardır. Kurulu-
şundan itibaren öncelikli sorumluluk alanı Orta 
Asya olmasına rağmen, Afganistan sorununa 
doğrudan müdahil olmaktan kaçınan Şanghay 
İşbirliği Örgütü, İran’ın bölgedeki sorunlu iliş-
kilerinden dolayı Orta Doğu’ya müdahil olmak 
istemeyecektir. 

Diğer yandan ne Rusya ne de Çin, İran’ın 
kendilerinden tamamen uzak kalmasını da is-
tememektedir. Bu devletlerin İran’ın Şanghay 
İşbirliği Örgütü üyeliğini kendi çıkarları için 
bazen pazarlık konusu yaptıkları da söylenebi-
lir. Çin İran’ı, Yeni İpek Yolu Projesi’nde Orta 
Doğu’ya açılan kapısı olarak görmektedir. Şan-
ghay İşbirliği Örgütü üyeliğine desteği karşılı-
lığında Yeni İpek Yolu Projesi’nin kendi bek-
lentileri doğrultusunda hayata geçirilmesinde 
İran’ın desteğini sağlamaya çalışmaktadır. 

Moskova’nın İran’ın Şanghay İşbirliği Ör-
gütü üyeliğine ilişkin pazarlığı daha çok Batı’y-
la ilişkileriyle ilgilidir. Rusya, İran’ın Şanghay 
İşbirliği Örgütü üyeliğine verdiği destek üzerin-
den Batı’yla kapalı bir pazarlık yürütmektedir. 
Batı’nın İran’a karşı yürüttüğü siyasi ve ekono-
mik baskılar, Tahran’ı Moskova’ya yakınlaştır-
maktadır. Bu Moskova’nın çıkarınadır. Ancak 
Batı’nın Rusya’ya karşı baskıları Moskova’nın 
Tahran’a desteğini daha da artırmaktadır. İran; 
Moskova’nın desteğini alması ve Şanghay İş-
birliği Örgütüne tam üye olması durumunda 
kendisini daha güvende hissedeceğinden Ba-
tı’nın ekonomik ve siyasi yaptırımlar üzerinden 
uyguladığı baskılarına karşı daha dirençli hâle 
gelecektir. Bu da Batı’nın İran’a yönelik baskı 
politikasını başarısız kılabilir. 

Ayrıca İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne 
tam üye olup olmaması Moskova için başka bir 
öneme de sahiptir. Birincisi örgüt üyeliği İran’a,   
Rusya’nın geleneksel olarak kendi etki alanı 
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saydığı Orta Asya’daki nufüzunu artırma fırsatı 
tanıyacaktır. Rusya’nın buna ne derecede istekli 
olacağı tartışılır. İkincisi İran’ı örgüte tam üye 
kabul etmesiyle Moskova, kendisine alterna-
tif Tahran-Pekin hattının güçlenmesinin önü-
nü açmış olacaktır. Böyle bir durumda Tahran 
Moskova’ya olan bağımlılığını azaltma yoluna 
gidebilir. Bu Moskova’nın Tahran üzerindeki et-
kisinin zayıflaması anlamına gelmektedir. Mos-
kova’nın böyle bir gelişmeye rıza göstermesi, 
Rusya’nın bunun karşılığında ne elde edeceğine 
bağlı olacaktır. 

Sonuç
Şanghay İşbirliği Örgütü kuruluşundan iti-

baren üyeleri arasındaki güvenlik sorunlarını 
ortak bir çatı altında başarılı bir şekilde çözmüş, 
günümüze kadar büyük bir dönüşüm yaşamış, 
küresel alanda Batılı örgütlere alternatif bir iliş-
ki biçimi geliştirerek birçok Asya ülkesi için 
çekim merkezi hâline gelmiştir. 2005 yılında 
gözlemci statüsüyle başlayan İran’ın Şanghay 
İşbirliği Örgütüne tam üyelik çabaları, İran’a 
siyasi ve stratejik açılardan birçok avantaj sağ-
layacağı ve birçok güvenlik sorununun üstesin-
den gelebileceği gerekçesiyle Tahran’ın önemli 
dış politika hedeflerinden biri olmaya devam 
etmektedir. İran’ın bölge politikalarını değiş-
tirmemesi durumunda ABD’nin İran’ı hedef 
olarak görmeye devam etmesi muhtemeldir. 
Dolayısıyla Rusya ve Çin, İran’dan kaynaklı 
Batı’yla kutuplaşmadan kaçınacağına ve bölge 
ülkeleriyle ilişkilerini bozmak istemeyeceğine 
göre İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne tam 
üyeliği yakın gelecekte mümkün gözükmemek-
tedir. 



Notlar
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Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle 
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve 
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe 
sahip,  Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke 
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hede� kamuo-
yunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili 
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları 
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış 
politikaları,  ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki 
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'da-
ki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya 
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