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ÖZET
• 2013 yılında Hasan Ruhani’nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından İran, Batılı ülkeler ve 

komşularıyla ilişkilerini geliştirmek için bir açılım gerçekleştirmiştir.
• İran, geride kalan beş yıl boyunca İskandinav ülkeleriyle ilişkilerinin düzeyini ilerletmeye ça-

lışmış ve bu doğrultuda karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
• 2015’te imzalanan nükleer anlaşma, İran-İskandinavya ilişkilerinde canlanmaya vesile olmuş-

tur. 
• İskandinav ülkeleriyle ilişkilerini İslam Devrimi öncesindeki yüksek düzeye ulaştırmak ve İran 

üzerindeki uluslararası yaptırımların baskısını hafifletmek için bu ülkelerle ticari anlaşmalar 
yapmak Ruhani’nin dış politika yaklaşımında önemli bir yer tutmaktadır. 

  Anahtar Kelimeler: İran, İskandinavya, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya. 

SUMMARY
• With the electoral victory of Hassan Ruhani in 2013, Iran made a breakthrough in its foreign 

politics with the aim of establishing good relations with its neighbors and Western states.
• During the past five years, Iran tried to improve its relations with the Scandinavian countries 

which led to mutual high-level visits. 
• The nuclear deal of 2015 brought about a visible revival in Iran-Scandinavia relations. 
• The restoration of the pre-Revolutionary good relations between Iran and the Scandinavian 

countries and developing further commercial relations with them in order to decrease the pres-
sure of the international sanctions were among the significant components of Rouhani’s foreign 
policy approach.  

 Keywords: Iran, Sweden, Norway, Denmark, Finland.

     چكیده
برای 	  به تالش  اقدام  ایران  انتخابات ریاست جمهوری سال 13٩٢،  در  پیروزی حسن روحانی  از   پس 

گسترش روابط خود با غرب و نیز با همسایگانش نمود.
ایران در طی پنج سال گذشته تالش داشته تا سطح روابط خود با كشورهای اسكاندیناوی را ارتقا ببخشد. از 	 

این روی شاهد سفرهای متقابل مقامات ایران و این كشورها بوده ایم.
یكی از دست آوردهای امضای توافقنامه هسته ای در سال 13٩۴ فراهم آمدن زمینه تقویت روابط ایران و 	 

كشورهای اسكاندیناوی بوده است.
به منظور رساندن سطح روابط ایران با كشورهای اسكاندیناوی به سطحی كه پیش از انقالب اسالمی وجود 	 

داشت و نیز به جهت كاستن از فشارهای ناشی از تحریمهای بین المللی، امضای معاهدات تجاری با این 
كشورها جایگاه مهمی در رویكرد سیاست خارجی روحانی داشته است.

كلید واژه ها: ایران، كشورهای اسكاندیناوی، سوئد، نروژ، دانمارك، فنالند.
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İran ve İskandinav Ülkeleri İlişkileri

Giriş 
İran; jeostratejik konumu, nüfusu, sahip oldu-

ğu enerji kaynakları ve bölgede Şiiler üzerindeki 
nüfuzu itibarıyla Orta Doğu’nun önemli bölgesel 
güçlerinden biridir. İran ve İskandinav ülkeleri1, 
tarihî süreç içerisinde farklı yönetim biçimlerine 
ve dış politika eğilimlerine rağmen ekonomik çı-
karlar doğrultusunda ikili ilişkiler geliştirmiştir. 
İskandinav ülkeleri; siyasi, kültürel, ekonomik 
ve askerî yapı farklılıklarına hatta zıt politikala-
ra rağmen İran ile ilişki geliştirme arzusunda ol-
muştur. İran’ın Orta Doğu coğrafyasında önemli 
bir güç olması, sahip olduğu nüfus dolayısıyla 
yatırımlar için avantajlı konumu ve enerji kay-
nakları Batılı devletler açısından bir çekim mer-
kezi olmasını sağlamıştır. İran ise yaptırımlardan 
kurtulmak, bankacılık sektörünü iyileştirmek ve 
teknoloji transferi yapmak için İskandinav ülke-
leriyle ilişkilerini geliştirmek istemektedir. Ay-
rıca İran, İslam Devrimi’nden önce olduğu gibi 
İskandinav ülkeleri ile daha aktif ticari ilişkiler 
içerisine girmeyi hedeflemektedir.

İskandinav ülkeleri ve İran, realist çerçevede 
birbirinden oldukça zıt politikalar izleyen farklı 
önceliklere sahip ülkeler olmasına rağmen eko-
nomik ilişkilerde ortak zeminde hareket edebi-
len devletlerdir.  İran’ın İskandinav ülkeleri ile 
ilişkileri tarihî olarak 17. yüzyıla kadar uzan-
maktadır. 

1 İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç ve Danimarka olarak kabul edilmektedir. 
Nordik ülkeleri ise İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya şeklin-
de tanımlanmaktadır. Çalışmada ise İsveç, Norveç ve Danimarka ele alınmış 
fakat Finlandiya da İran ile önemli ilişkiler içerisinde yer aldığı için Finlandi-
ya-İran ilişkilerine de yer verilmiştir. 

İlişkilerin Tarihî Arka Planı
İran’ın İskandinav ülkeleriyle ilişkileri, 17. 

yüzyıldan itibaren Danimarka ile başlamış ve 
zamanla diğer ülkelerle de gelişme kaydetmiştir. 
1687 yılında Danimarka Doğu Asya Şirketi (Det 
Istasiatisk Kompagni), İran’a ait bir gemiyi ele 
geçirip Hindistan’ın güneydoğu kıyısında ken-
disine ait bir koloni olan Trankebar Limanı’na 
götürmüştür. Danimarkalıların, yük gemisini 
Kopenhag’a göndermesinden dört yıl sonra bir 
İran elçisi, malların tazmini için Danimarka’ya 
gitmiştir. 11 Aralık 1691’de Kral V. Christian’a 
(1670-99) itimatnamesini ve Safevi Şahı Sü-
leyman’ın (1666-94) eski kral III. Christian’a 
(1534-59) yazmış olduğu söz konusu malların 
ve Ermeni tacirlerin isimlerinin kapsamlı envan-
terini içeren mektubu sunmuştur. Elçinin her ne 
kadar malları tazmin edemese de itimatnameyi 
ve mektubu Danimarkalı yetkililere sunması, 
İran-Danimarka ilişkilerinin başlamasını sağla-
mıştır.2 Fakat coğrafi uzaklık, ülkeler arasındaki 
ticaretin sınırlılığı, her iki ülkenin iç sorunları, 
Avrupa ve doğudaki savaşlar, İran-Danimarka 
ilişkilerinin gelişmesini önlemiştir. 

19. yüzyılın sonundan itibaren Danimar-
ka’nın St. Petersburg Büyükelçisi aynı zaman-
da İran ve bölgedeki diğer ülkelerde de akredite 
edilmiştir. Danimarka’nın Tahran’da ilk konso-
losluğunun kurulduğu 1933 yılına kadar iki ülke 
arasında önemli bir diplomatik ilişki gerçekleş-
memiştir. Danimarka Elçiliği, Tahran’da 1934 
yılından itibaren faaliyet göstermeye başlamış, 
Kopenhag’daki İran Konsolosluğu ise 1958’de 
Muhammed Rıza Şah’ın (1941-79) ziyaretiyle 
büyükelçiliğe yükseltilmiştir. Danimarka Kralı 
IX. Frederick, 1962’de İran’a resmî ziyarette bu-
lunmuştur.3 Şah döneminde İran-Danimarka iliş-
kileri siyasi, askerî ve diplomatik açıdan yoğun 
olmamakla birlikte genelde ticari ilişkiler gelişti-
rilmiştir. İskandinav ülkeleri, İran İslam Devrimi 
sonrasında diğer Avrupa ülkeleri gibi İran’a karşı 
temkinli bir politika izlemiştir. 
2 Encyclopædıa Iranıca, http://www.iranicaonline.org/articles/denmark , 
[Erişim Tarihi 7.11.2017].
3 Iran Front Page, “Iran, Denmark to Increase Technical, Engineering Coo-
peration”, http://ifpnews.com/news/business/industries/iran-denmark-increa-
se-technical-engineering-cooperation/ , [Erişim Tarihi 18.11.2017]; Fereydun 
Vahman, “Denmark”, Encyclopædia Iranica,  http://www.iranicaonline.org/
articles/denmark , [Erişim Tarihi 7.11.2017]. 

http://www.iranicaonline.org/articles/denmark
http://ifpnews.com/news/business/industries/iran-denmark-increase-technical-engineering-cooperation/
http://ifpnews.com/news/business/industries/iran-denmark-increase-technical-engineering-cooperation/
http://www.iranicaonline.org/articles/denmark
http://www.iranicaonline.org/articles/denmark
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Danimarka, devrimden önce olduğu gibi 
sonra da İran’la ekonomik ilişkiler geliştirmiş 
ayrıca bu durum diplomatik ve siyasi ilişkilere 
de yansımıştır. Danimarka, İslam Devrimi’nden 
bu yana İran ile ilişkilerini genel olarak iyi tut-
makta fakat insan hakları konusunda temkinli 
bir tutum sergilemektedir. Danimarkalı diplo-
matlar, insan hakları konusunda İran aleyhinde 
kararlar alınırken İran’ın insan hakları ihlalle-
rini kınamıştır. Ancak Danimarka hükûmeti, 
Salman Rüşti örneğindeki gibi ulusal basının da 
yoğun eleştirilerine rağmen İran’a karşı kına-
ma yayımlamamıştır.4 Danimarka’nın liberal ve 
muhafazakâr hükûmetlerinin, özellikle 2001-
2009 yıllarını kapsayan dönemde ABD ve İsra-
il ile ilişki geliştirme eğilimi göstermeleri, söz 
konusu ülkenin İran ile ilişkilerini gölgelemiş-
tir.5 Ancak Danimarka’nın kınamalara katılma-
ması ve İran aleyhindeki yaptırımlara olumsuz 
bakması İran-Danimarka ilişkilerinin tamamen 
kopmasını engellemiştir. 

İskandinavya coğrafyasında önemli bir güç 
ve bölgenin adeta lokomotifi olan İsveç’in 
İran’la ikili ilişkileri ise 19. yüzyılda gelişme 
kaydetmiştir. İran, 1896’da Rusya’daki elçisini 
İsveç’e akredite olarak atamış böylece İran-İs-
veç diplomatik ilişkileri açısından önemli bir 
adım atılmıştır. Ardından 1920’de Stockholm’de 
İran Büyükelçiliğinin resmî açılışı ile iki ülke 
arasındaki diplomatik ilişkiler en üst seviyeye 
çıkmıştır. I. Dünya Savaşı öncesinde İsveçli su-
bayların, İran jandarma teşkilatının kurulması 
ve geliştirilmesinde aktif rol alması, İran-İsveç 
ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 
İsveçli uzmanların bölgede etkin olması İs-
veç’in Orta Doğu’ya açılmasını sağlamıştır.6 

İran ve İsveç’in 1968’de vize uygulamasını kar-
şılıklı olarak kaldırması, siyasi ilişkilerin yanı 
sıra iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini de 
geliştirmiştir. İsveç, İran İslam Cumhuriyeti’ni 
4 İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Humeyni, Salman Rüşdi’nin “Şeytan 
Ayetleri” kitabı nedeniyle 1989 yılında ölüm fetvası vermişti. İranlı yetkili-
ler ise Humeyni’nin Rüşdi hakkında verdiği ölüm fetvasını yerine getirene 
para ödülü vereceklerini açıklamıştı. http://www.dw.com/en/the-rushdie-
fatwa-25-years-on/a-17425932 , [Erişim Tarihi 7.11.2017].
5 Embassy of Iran in Copenhagen, http://copenhagen.mfa.ir/index.aspx?site-
id=260&pageid=23146 , [Erişim Tarihi 18.11.2017]; Encyclopædıa Iranıca,  
http://www.iranicaonline.org/ articles/denmark , [Erişim Tarihi 7.11.2017].
6 Evren Küçük, “Expansion Of Sweden Towards Middle East: Swedish 
Offıcers in Iran (1911-1921)”, IRAM, International Symposium on Con-
tinuity & Change in North Africa, Turkey and Iran, Ankara, (April 20-
22, 2017), 2018, s.9-23.

tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur.7 İran’a kar-
şı ABD’nin 1979’da BM Güvenlik Konseyinin 
de 2006’daki yaptırımlarına rağmen İran-İsveç 
ekonomik ilişkileri diğer İskandinav ülkele-
rinde olduğu gibi sürdürülmüştür. İlaç ve gıda 
ürünlerinin yaptırımlar içerisinde yer almaması 
ilişkilerin devamlılığını sağlamıştır. 

İskandinavya coğrafyasında endüstriyel bir 
güç olan Finlandiya, 1917 yılında bağımsız-
lığını kazanmıştır. İran, 1918 yılında Finlan-
diya Cumhuriyeti’ni tanımış ve 1934 yılında 
Fin hükûmeti, Ankara’daki Büyükelçisi Aarno 
Yrjö-Koskinen’i Tahran’a akredite olarak ata-
mıştır. 1970 yılında M. Rıza Şah, Finlandiya’yı 
ziyaret eden ilk İran devlet başkanı olmuştur. 
Finlandiya Cumhurbaşkanı Urho Kekkonen 
da 1971 yılında Pers İmparatorluğu’nun 2500. 
kuruluş yılı kutlamalarına katılmak üzere Tah-
ran’da bulunmuştur. 1974 yılında Tahran’daki 
Finlandiya Başkonsolosluğu, büyükelçilik se-
viyesine çıkartılarak Kurt Uggeldahl ilk daimî 
büyükelçi olarak atanmıştır. İslam Devrimi ile 
birlikte kesilen ilişkiler, 1984’te İran’ın Helsin-
ki’deki elçiliğini aktif hâle getirmesiyle yeniden 
tesis edilmiştir.8 

İskandinav ülkelerinde her ne kadar monar-
şi yönetimi söz konusu olsa da demokratik de-
ğerler ilk sırada yer almaktadır. İnsan hakları, 
hukuk ve özgürlük gibi kavramlar bu ülkeler 
için vazgeçilmez unsurlardır. İskandinav ülke-
leri, hemen hemen her siyasi düşüncenin temsil 
edildiği koalisyon hükûmetleriyle yönetilmiştir. 
İran İslam Devrimi ile birlikte İskandinav hükû-
metlerinde yer alan siyasi partilerin hassasiyet-
lerinden ötürü İran-İskandinavya ilişkileri insan 
hakları, hukuk, özgürlükler gibi konuların göl-
gesinde kalmıştır. 

İskandinav ülkeleri, Orta Doğu’daki gelişme-
lerde taraf olmak yerine tarafsız kalmayı tercih 
etmiştir ve çözüm için barışçıl yollara başvurul-
ması gerektiği konusunda hemfikirdir. Uluslara-
rası örgütlerde aktif rol alan İskandinavyalı dip-
lomatlar, Orta Doğu’daki sorunlarda müzakere 
ve diplomasi yoluyla etkin rol oynamışlardır. 

7 Embassy of Iran in Stockholm, http://stockholm.mfa.ir/index.aspx?fke-
yid=&siteid=88&pageid=25323 , [Erişim Tarihi 9.11.2017].
8 Embassy of Finland in Tehran, http://www.finland.org.ir/public/default.
aspx?nodeid=39991&contentlan=2&culture=en-US , [Erişim Tarihi 7.11.2017].

http://www.dw.com/en/the-rushdie-fatwa-25-years-on/a-17425932
http://www.dw.com/en/the-rushdie-fatwa-25-years-on/a-17425932
http://www.iranicaonline.org/%20articles/denmark
http://stockholm.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=88&pageid=25323
http://stockholm.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=88&pageid=25323
http://www.finland.org.ir/public/default.aspx?nodeid=39991&contentlan=2&culture=en-US
http://www.finland.org.ir/public/default.aspx?nodeid=39991&contentlan=2&culture=en-US
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İlişkilerin Vazgeçilmezi: Ekonomi
İskandinav ülkelerinin serbest piyasa ekono-

misine sahip olması ve küresel özgürlük stan-
dartlarında ilk sıralarda yer alması söz konusu 
ülkelere önemli bir saygınlık kazandırmıştır. 
Sanayi ve teknoloji konusunda gelişen İskan-
dinav ülkeleri, İran için önem arz etmektedir. 
İskandinav ülkeleri hegemonik politikalar izle-
mediğinden İran, yabancı yatırımcılar arasında 
bu ülkelere öncelik tanımıştır.   

M. Rıza Şah döneminde izlenen liberal po-
litikalar, İsveç-İran arasındaki ekonomik iliş-
kilerin gelişmesini sağlamış bu da yeni yatı-
rımların yapılmasına kapı aralamıştır. Örneğin 
İsveçli sanayi şirketi AB Motala Verkstad, 1936 
Ağustos’unda Ahvaz’da metal bir köprü inşa 
etmiştir. SKF Rulman A.Ş.Global, 1964’te bir 
sözleşme imzalayarak İran’da bir yatak fabrika-
sı kurmuştur.9  İsveç, İran İslam Devrimi’nden 
sonra da İran pazarında etkili olmaya devam et-
miştir. 1983 yılında İsveç’in İran’a ihracatı 256 
milyon dolar iken ithalatı ise 128 milyon dolar 
olmuştur. 1980’li yıllarda İran, İsveç’in Orta 
Doğu’daki en büyük ikinci ihracat ülkesi hâline 
gelmiştir. Ayrıca İsveç firmaları, Kirman’da-
ki demir madenlerinin çıkarılmasında da etki-
li olmuştur.10 İran’ın enerji kaynaklarına sahip 
oluşu, önemli bir nüfusu barındırması, bölgede 
stratejik bir konumda bulunması, İskandinav ül-
keleri açısından bir cazibe merkezine dönüşme-
sini sağlamıştır. 

İsveç-İran ekonomik ilişkileri, BM ve AB 
yaptırımlarından ciddi anlamda etkilenmiştir. 
Ambargolar öncesinde İsveç’in Orta Doğu’daki 
en büyük ortaklarından biri İran’dı. Dolayısıyla 
İsveç şirketleri için İran, önemli bir pazar potan-
siyeline sahipti. 2003’te imzalanan mutabakata 
göre İran’ın Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) 
üye olması durumunda İsveç, İran’da endüstri, 
madencilik ve telekomünikasyon projelerini ar-
tıracaktı.11 Fakat BM Güvenlik Konseyi ve Av-
rupa Birliği yeni yaptırımlar devreye sokunca 
İsveç-İran ikili ticaretinde gerileme yaşanmıştır. 
9 Embassy of Iran in Stockholm, http://stockholm.mfa.ir/index.aspx?fke-
yid=&siteid=88&pageid=25323 , [Erişim Tarihi 9.11.2017].
10 MERI report: Iran, Middle East Research Institute, 1985. 
11 IRNA, “Iran, Sweden Sign Memorandum of Understanding”, December 
16, 2003. http://www.irna.ir/tr/News/3472184 , [Erişim Tarihi 15.11.2017]. 

Örneğin 2005 yılında İsveç’in İran’a yapmış 
olduğu ihracat 913 milyon dolar iken yaptırım-
ların uygulanmasından bir yıl sonra bu rakam 
416 milyon dolara düşmüştür. 2014 yılına ge-
lindiğinde ise İran’a yapılan ihracat 242 milyon 
dolar seviyesine gerilemiş ve bu miktarın yarı-
sından fazlasını yaptırımlardan muaf tutulan te-
lekomünikasyon sektörü oluşturmuştur.12

İskandinav ülkeleri, her ne kadar İran ile 
ilişkilerini geliştirmek istese de uluslararası 
kuruluşların aldığı kararlardan doğrudan etki-
lenmektedir. Örneğin FATF (Kara Paranın Ak-
lanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma 
Grubu), Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan son-
ra (KEOP) İran’da bankacılık ve finans alanın-
da yapılan reformlara rağmen yayımladığı bir 
bildiriyle İran’a uygulanan kısıtlamaları mevcut 
eksiklikler giderilinceye kadar bir sene daha 
uzattığını açıklamıştı.13 İsveç, Danimarka, Nor-
veç ve Finlandiya, FATF’ye üye ülkeler arasında 
yer almalarına rağmen söz konusu kararın çık-
masına engel ol(a)mamışlardır. İran’ın bankacı-
lık sektöründeki sıkıntıları en üst düzeyde dile 
getirilmiş ve bu durum İskandinav yetkilileriyle 
de paylaşılmıştır. BM Genel Kurul çalışmaları 
için Eylül 2017’de New York’ta bulunan Ruha-
ni, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile yaptığı 
görüşmede Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın iki 
ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için iyi bir 
fırsat yarattığını ve bu durumdan yararlanmanın 
iki ülkenin de menfaatine olduğunu vurgulamış-
tır. İlişkilerin gelişmesi için mevcut anlaşmala-
rın uygulanması gerektiğini vurgulayan Ruhani, 
“Ekonomik ilişkilerin gelişmesi için bankacılık 
ilişkilerine ihtiyaç duymaktayız ve ekonomik 
ilişkilerin gelişmesi ile diğer alanlardaki bütün 
ilişkiler gelişecektir.” demiş ve Löfven da iki 
ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını is-
teyerek ülkesinin İran’daki bankacılık sorunla-
rının giderilmesini desteklediğini açıklamıştır.14

İsveç şirketleri, İran’ın nükleer anlaşma sü-
recini yakından takip etmekte ve İran’a yönelik 
yaptırımların hafifletilmesi veya kaldırılması ile 
birlikte bu ülkeye ihracatın ciddi oranda arta-
12 The Local, https://www.thelocal.se/20150719/swedish-ceos-see-big-po-
tential-in-iran , [Erişim Tarihi 14.11.2017].
13 IRNA, http://www.irna.ir/tr/News/3472179 , [Erişim Tarihi 14.11.2017].
14 IRNA, http://www.irna.ir/tr/News/3525656 , [Erişim Tarihi 15.11.2017].
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cağını düşünmektedir. Yaptırımların kalkması 
ile birlikte önemli bir potansiyele sahip olacak 
İran pazarı için uluslararası firmalar arasında 
ciddi bir rekabetin yaşanması da beklenmek-
tedir. Örneğin uzun yıllardan beri haberleşme 
alanında faaliyet gösteren İsveç firması Erics-
son Türkiye’de olduğu gibi İran’da da önemli 
yatırımlara imza atmaktadır. Nitekim İsveç’in 
İran’a ihracatı, 2014 yılında 2.1 milyar SEK 
(İsveç kronu) iken bu tutarın 1.5 milyar SEK’i 
telekomünikasyon sektöründe gerçekleşmiştir.15 
Telekomünikasyon sektörünün yaptırımlar kap-
samında olmaması İskandinav şirketlerinin işini 
kolaylaştırdığı gibi söz konusu alana daha fazla 
yatırım yapılmasını sağlamıştır. 

Danimarka, teknoloji ve enerji sektörlerinde 
kaydettiği gelişmelerle İskandinavya’nın önde 
gelen ülkelerinden biridir. Petrol ihraç eden bir 
ülke olan İran ise teknolojik gelişmeden ziya-
de sahip olduğu enerji sayesinde Danimarka 
ile uzun yıllar dengeli bir ticaret yapmaya ça-
lışmıştır. Fakat 1970’lerin ortalarında Kuzey 
Denizi’nde petrol ve gaz keşfi, Danimarka’nın 
kendine yeter bir ülke olmasına ve petrol itha-
latının oldukça düşük bir seviyeye çekilmesi-
ne sebebiyet vermiştir. Bu durumun yansıması 
olarak Danimarka’nın İran’a yaptığı ihracatta 
sanayi malları, ticaretin önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. 1990 yılı ticari istatistiklerine 
göre Danimarka’nın tarımsal ihracatının 446 
milyon kron, sanayi ihracatının 419 milyon 
kron ve diğer emtia sayısının 17 milyon kron 
olduğu belirtilmiştir. İran’ın Danimarka’ya yap-
tığı ihracat ise ağırlıklı olarak halı, kurutulmuş 
meyveler, ham ve yarı işlenmiş malzemelerdir.16 

İranlı şirketler, İran’a finansal yaptırımlar 
uygulandığı için mali işlemlerde büyük zor-
luklarla karşılaşmaktadır. İran Kopenhag Bü-
yükelçisi Morteza Damanpak Jami, Tahran 
uluslararası yaptırımlar altına girdiğinde dahi 
Danimarkalı şirketlerin İran’la iş birliği içinde 
olduğunu vurgulamıştır. Örneğin Danimarkalı 
bir ilaç şirketi İran’a ilaç satmış fakat ödeme-
yi yaptırımlar kalktıktan sonra tahsil edeceği-

15 The Local,  https://www.thelocal.se/20150719/swedish-c-os-see-big-
potential-in-iran,  [Erişim Tarihi 16.11.2017].
16 Encyclopædıa Iranıca, http://www.iranicaonline.org/articles/denmark , 
[Erişim Tarihi 15.11.2017].

ni açıklamıştır.17 Danimarka ilaç şirketi Novo 
Nordisk, yaptırımların kaldırılmasına dair bir 
anlaşma imzalanmadan İran’a 80 milyon dolar 
tutarında bir fabrika kurmaya karar vermiş ve 
İranlı  yetkililerle anlaşma imzalamıştır. Novo 
Nordisk, 2002 yılından itibaren İran’da yerel bir 
ortakla üretim yapmaktadır. Fakat yaptırımların 
kaldırılmasıyla birlikte kendi fabrikasını kura-
cak olan Novo Nordisk, İran’da bir üretim tesisi 
kuran ilk Batılı ilaç firması olma özelliğine sa-
hip olacaktır.18 

Danimarka’nın Tahran Büyükelçisi Danny 
Annan’ın verdiği bilgilere göre ilaç ihracatı son 
yıllarda ikili ilişkilerde önemli bir yer tutmakta-
dır. 2016 verilerine göre Danimarka’dan İran’a 
yapılan ihracatın yaklaşık % 48’i ilaç sektöründe 
gerçekleşmiştir. Yine aynı yılın verilerine göre 
ilk 9 ayda İran’a yapılan ihracatta % 68’lik bir 
artış gerçekleşmiş ve yıl sonu itibarıyla ihraca-
tın 270 milyon euroya ulaşması hedeflenmiştir. 
Büyükelçi Annan’a göre İran-Danimarka tica-
retinin “omurgası”nı ilaç sektörü oluşturmakta-
dır.19 Danimarka’nın İran’a yaptığı ihracatta ilaç 
sektörünün önemli bir yer tutmasının en büyük 
nedenlerinden biri bu sektörün yaptırımlara dâ-
hil olmamasıdır. Bu da Danimarka ilaç şirketleri 
için önemli bir avantajdır. 

Danimarka şirketleri, İran’da özellikle ma-
dencilik, çimento ve süt sektörlerinde önem-
li yatırımlar yapabilecek düzeydedir. 2014 ve 
2015 yıllarında küresel madencilik konusunda 
dünyaca ünlü Danimarka menşeli FLSmidth 
şirketi ile İran arasında mühendislik, çimento 
üretimi ve teknik alanlarda iş birliği anlaşmaları 
imzalanmıştır. Danimarka’nın İran’la iş birliği 
yapmak istediği alanlardan biri de yenilenebilir 
enerji kaynaklarıdır.20 Fakat İran’ın yenilene-
bilir enerji kaynakları konusunda önemli yatı-
rımlar yapan İskandinav ülkeleri ile ne kadar 
17 Iran Front Page, http://ifpnews.com/selected/denmark-ready-to-pro-
mote-ties-with-iran-in-post-sanctions-era , [Erişim Tarihi 16.11.2017].
18 Financial Times, https://www.ft.com/content/444a81d4-6114-11e5-
9846-de406ccb37f2 , [Erişim Tarihi 18.11. 2017].
19 Tehran Times, http://www.tehrantimes.com/news/409189/Pharmaceutical-sec-
tor-is-backbone-of-Iran-Denmark-trade-Danish , [Erişim Tarihi 18.11.2017].
20 Tehran Times, http://www.tehrantimes.com/news/406002/Sancti-
ons-removal-offers-huge-untapped-potential-for-Denmark-Iran , [Erişim 
Tarihi 18.11.2017]; Financial Tribune, https://financialtribune.com/artic-
les/economy-business-and-markets/27508/danish-cement-giant-to-trans-
fer-technology , [Erişim Tarihi 18.11.2017]; http://ifpnews.com/news/bu-
siness/industries/iran-denmark-increase-technical-engineering-cooperation , 
[Erişim Tarihi 18.11.2017].
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iş birliği yapacağı belirsizliğini korumaktadır. 
Çünkü İran ekonomisi için petrol ve doğalgaz 
hâlen önemini korumaktadır. 

İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması 
gündeme gelince Batılı şirketler gibi İskandi-
navya şirketleri de söz konusu ülkeye yatırım 
yapmak için girişimlerde bulunmuştur. Örneğin 
Danimarka hükûmeti, 2017 yılında sürdürülebi-
lir kentsel gelişim ve patent konurlarında İran 
ile iş birliğini genişletme kararı almıştır.21 

Norveç, yenilenebilir enerji alanında dün-
yanın önde gelen ülkelerinden biri olup diğer 
İskandinav ülkeleri gibi İran’la ticaret hacmini 
artırmak istemektedir. Norveç Ulaştırma Ba-
kanlığı İran’a direkt uçuş gerçekleştirilmesi için 
İran ile anlaşma yapacağını 2017 yılı başında 
İskandinav ülkeleri adına açıklamıştır.22 Üç İs-
kandinav ülkesinin (İsveç, Danimarka ve Nor-
veç) ortak hava yolu şirketi olan SAS’ın İran’a 
uçuş gerçekleştirmesi durumunda İskandinav-İran 
ilişkileri her yönüyle önemli bir ivme kazana-
caktır. Ayrıca ambargonun tamamen kalkması, 
diğer Batılı ülkelere nispeten daha avantajlı 
olan İskandinav ülkeleri için ticaret, yatırım ve 
teknoloji alanlarında yeni fırsatlar yaratacaktır. 
21 Tehran Times, http://www.tehrantimes.com/news/411746/Den-
mark-steps-up-co-operation-with-Iran , [Erişim Tarihi 18.11.2017].
22 Reuters, http://www.reuters.com/article/us-iran-nordics-airlines/scan-
dinavian-countries-seek-to-liberalize-iran-air-travel-idUSKBN18M0RR , 
[Erişim Tarihi 15.11.2017].

Finlandiya, orman endüstrisinde dünyanın 
önde gelen ülkelerinden biri olduğu gibi tek-
noloji alanında da ilk sıralarda yer almaktadır. 
Yaptırımların hafifletilmesiyle birlikte İran ve 
Finlandiya arasındaki ticaret hacmi 2014 yılında 
% 96, 2015 yılında ise % 106 büyüme göster-
miştir. Yaptırımlarla birlikte İran’la ilişkilerini 
azaltan veya bitirme noktasına getiren Fin şir-
ketleri, yaptırımların hafifletilmesiyle tekrar İran 
pazarında yer almaya başlamıştır. İran’ın küresel 
piyasalara dönmesi Finlandiya’yı da memnun 
etmiştir.23 Fakat İran’a yaptırımların devamını 
isteyen ve buna göre bir politika izleyen İsrail, 
İskandinav ülkeleri ile İran arasındaki ilişkilerin 
gelişmesinden rahatsızlık duymaktadır. Örneğin 
İsrail basını, yaptırımların hafifletilmesi veya 
kaldırılması daha gündemde değilken 2012’de 
İsveç’in İran’daki kazançlarını kaybetmekten 
korktuğu için AB’nin yaptırım uygulamasını ön-
lemeye çalıştığını iddia etmiştir.24 25

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi İskan-
dinav ülkeleri ve İran arasında gayrisafi millî 
hasıla oranları arasında adeta bir uçurum söz 
konusudur. Teknoloji ve sanayi alanında önemli 
şirketlere sahip olan İskandinav ülkeleri, dünya-
23 IRNA,  http://www.irna.ir/en/News/82567526, [Erişim Tarihi 18.11.2017].
24 Haaretz Newspaper, https://www.haaretz.com/israel-news/fea-
ring-loss-of-lucrative-deal-sweden-opposes-new-iran-sanctions.premi-
um-1.469789 , [Erişim Tarihi 16.11.2017].
25 World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD , 
[Erişim Tarihi 27.11.2017] 
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nın çeşitli bölgelerinde faaliyet göstermektedir. 
Fakat aynı durumu İran için söylemek oldukça 
güçtür. Bu da İskandinav ülkeleri ve İran arasın-
daki ticaret hacminde ciddi bir açığın çıkmasına 
yol açmaktadır. İran-İskandinavya ekonomik 
ilişkilerinde 1979 ve 2006 yaptırımlarından do-
layı ciddi bir düşüş yaşanmış fakat ithalat ve ih-
racat devam etmiştir.   

Üst Düzey Ziyaretlerin Ekonomik 
İlişkilere Yansıması 
İran’a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi 

veya kaldırılması gündeme gelince İskandinav 
ülkelerinin İran’a yönelik ilgisi artmıştır. Ticari 
ilişkileri geliştirmek için İran’a üst düzey ziya-
retler gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, bu ziyaretlerin gerçekleşmesi ve ikili 
ilişkilerin önemli bir ivme kazanması için İskan-
dinav ülkeleri liderlerini bizzat davet etmiştir. 
İran, ziyaretler sırasında ve öncesinde imzala-
nan anlaşmaların, bir an önce yürürlüğe girmesi 
için diplomatik girişimlerde bulunurken ilgili 
ülkeler yaptırımların kalkmasını beklemektedir. 
Bu durum ilişkilerin gelişimi açısından önemli 
bir sorun teşkil etmektedir.   

1. Finlandiya Cumhurbaşkanı 
Sauli Niinistö’nün İran Ziyareti
Finlandiya-İran ilişkileri genelde diplomatik 

ve ekonomik ilişkiler düzeyinde gelişme göster-
miş fakat İran’a çeşitli yaptırımlar uygulanma-
sıyla ikili ilişkiler zayıflamıştır. Cumhurbaşkanı 
Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Hasan Ruha-
ni’nin daveti üzerine ilişkiler geliştirmek ve yeni 
anlaşmalar imzalamak için 25-26 Ekim 2016 
tarihlerinde İran’ı ziyaret etmiştir. Ruhani, “Bu 
ziyaret iki ülke arasında bölgesel ve küresel iş 
birliğini daha ileriye taşıyacaktır. İmzalanan an-
laşmalardan sonra iki ülkenin ilişkilerinin daha 
da gelişeceğine şahit olacağız. Enerji, taşımacı-
lık, sanayi, teknoloji, çevre, maden ve ormancılık 
gibi alanlar iki ülkenin ilişkilerini geliştirmede 
önemli başlıklardır.” şeklinde konuşmuştur. Ni-
inistö da turizm konusunda da önemli aşamalar 
kaydedildiğini belirterek, “Gelecekte Finlandi-
ya’dan İran’a ve İran’dan da Finlandiya’ya se-
yahatler daha kolay olacak.” şeklinde açıklama-
larda bulunmuştur. Ziyaret kapsamında; enerji, 

iletişim, teknoloji, çevre ve karşılıklı yatırımlar 
konusunda iş birliğine yönelik anlaşmalar imza-
lanmıştır. İran ve Finlandiya arasında yenilene-
bilir enerji geliştirme ve teknoloji transferi ala-
nında bir iş birliği protokolü de imzalanmıştır.26 
İmzalanan bu anlaşmalar ve devlet başkanı dü-
zeyindeki ziyaret, İran-Finlandiya ilişkilerinin 
sürdürülebilirliğine katkıda bulunmuştur. 

      Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Hasan Ruhani, Tahran.27

Cumhurbaşkanı Ruhani, ticari ilişkilerin am-
bargolardan dolayı askıya alındığını buna rağ-
men iki ülke arasındaki dostluğunun devam et-
tiğini ve son aylarda İran ve Finlandiya arasında 
ticaret hacminin artığını dile getirmiş, devamın-
da Finlandiya Cumhurbaşkanının Tahran’a ger-
çekleştirdiği bu ziyaretten sonra ikili ilişkilerin 
daha da artacağını belirtmiştir. Ruhani, ambar-
golardan dolayı İran’ın yaşadığı sıkıntıların ba-
şında gelen uluslararası bankacılık işlemlerine 
de değinerek Finlandiya Cumhurbaşkanı’nın 
ziyaretinin bu yönde önemli olduğunu vurgula-
mıştır. Hasan Ruhani, turizm konusunun da ele 
alındığı bu görüşmede ileriki süreçte İran-Fin-
landiya arasında direk uçuşların gerçekleşmesi 
için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtmiştir.28 
Ruhani, Finlandiya Cumhurbaşkanının ziyareti-
ni ilişkilerin gelişmesi için iyi bir başlangıç ola-
rak değerlendirmiştir.29 

İran Devrim Rehberi Ayetullah Hamenei, 
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ve bera-
berindeki heyeti kabulünde ilişkileri geliştirme 

26 Pars Today,  http://parstoday.com/tr/radio/programs-i45928-%C4%B-
0ran%E2%80%99da_ekonomik_geli%C5%9Fmeler , [Erişim Tarihi 
22.11.2017].
27 President of the Republic of Finland, http://tpk.fi/public/default.
aspx?contentid=353521&nodeid=44809&contentlan=2&culture=en-US , 
[Erişim Tarihi 26.11.2017].
28 Mehr News Agency, https://tr.mehrnews.com/news/1861643/%-
C4%B0ran -F in l and iya -g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmele -
ri-s%C4%B1cak-ge%C3%A7ti , [Erişim Tarihi 25.11.2017].
29 IRNA, http://www.irna.ir/tr/News/3334347, [Erişim Tarihi 26.11.2017]. 

http://parstoday.com/tr/radio/programs-i45928-%C4%B0ran%E2%80%99da_ekonomik_geli%C5%9Fmeler
http://parstoday.com/tr/radio/programs-i45928-%C4%B0ran%E2%80%99da_ekonomik_geli%C5%9Fmeler
http://tpk.fi/public/default.aspx?contentid=353521&nodeid=44809&contentlan=2&culture=en-US
http://tpk.fi/public/default.aspx?contentid=353521&nodeid=44809&contentlan=2&culture=en-US
https://tr.mehrnews.com/news/1861643/%C4%B0ran-Finlandiya-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeleri-s%C4%B1cak-ge%C3%A7ti
https://tr.mehrnews.com/news/1861643/%C4%B0ran-Finlandiya-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeleri-s%C4%B1cak-ge%C3%A7ti
https://tr.mehrnews.com/news/1861643/%C4%B0ran-Finlandiya-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeleri-s%C4%B1cak-ge%C3%A7ti
http://www.irna.ir/tr/News/3334347
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yönündeki müzakerelere işaret ederek Finlandi-
ya ile iş birliği geliştirmeyi olumlu karşıladığı-
nı vurgulamıştır. Ayetullah Hamenei, iki devlet 
arasında imzalanan anlaşmaların uygulanması 
gerektiğini aksi takdirde mevcut durumun İran 
kamuoyunda olumsuz iz bırakacağını ifade et-
miştir.30 İran tarafı hem müesses nizamın bekası 
hem de yaptırımların ülkeye verdiği zararı mini-
mum seviyede tutmak için anlaşmaların ambar-
gonun tamamen kaldırılmasını beklemeden bir 
an önce hayata geçirilmesini istemektedir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Ayetullah 
Hamenei, Tahran.31

Finlandiya Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi 
Keijo Norvanto’nun güven mektubunu alan İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: “Günümüzde 
İran’da yatırım yapmak için iyi bir ortamın 
oluştuğunu söyleyebiliriz. Böylece Finlandiyalı 
yatırımcılar da bu alanlarda aktif olarak faali-
yet gösterebilir. İki ülke ilaveten tarih ve kültür 
turizmi alanlarında da iş birliğini geliştirmeli-
dir.”32 ifadelerini kullanarak ilişkilerin ekono-
mik boyutuna da dikkat çekmiştir. 

İran, diğer İskandinav ülkeleriyle olduğu 
gibi Finlandiya’yla da uzun vadeli ve stratejik 
ilişkiler içinde olmak istemektedir. Söz konusu 
ülkeler bankacılık, enerji, maden, ulaşım ve or-
man sanayisi gibi alanlarda önemli gelişmeler 
kaydettiği için İran, iş birliğini sürekli ve kalıcı 
hâle getirmeyi planlamaktadır. 

30 Pars Today, http://parstoday.com/tr/radio/programs-i45928-%C4%B0ran% 
E2%80%99da_ekonomik_geli%C5%9Fmeler, [Erişim Tarihi 24.11.2017].
31 Khamenei,  http://english.khamenei.ir/photo/4628/Swedish-Prime-Mi-
nister-met-with-Ayatollah-Khamenei , [Erişim Tarihi 24.11.2017].
32 Mehr News Agency, https://tr.mehrnews.com/news/1867429/%C4%B-
0ran-ile-Finlandiya-aras%C4%B1ndaki-m%C3%BCnasebetler-geli%-
C5%9Fiyor , [Erişim Tarihi 22.11.2017].

2. İsveç Başbakanı Stefan 
Löfven’in İran Ziyareti 
 Stefan Löfven, İran Cumhurbaşkanı Hasan 

Ruhani’nin davetiyle 11-12 Şubat 2017 tarih-
lerinde uzun yıllar sonra İran’ı ziyaret eden ilk 
İsveç Başbakanı olmuştur. Görüşmelerde Orta 
Doğu’daki gelişmeler, insan hakları ve ticari ko-
nular ele alınmıştır. İsveç’in BM Güvenlik Kon-
seyi üyesi olması, söz konusu başlıkların öne-
mini bir kat daha artırmıştır. İsveç heyeti İran’ın 
insan hakları konusundaki tutumu, idam cezası, 
basın özgürlüğü, kadın ve azınlık hakları konu-
larındaki kaygılarını vurgulamıştır. Görüşmeler 
sonunda yükseköğrenim, araştırma, ulaştırma, 
teknoloji, inovasyon ve ticaret alanlarında iki-
li anlaşmalar imzalanmıştır. Ayrıca Başbakan 
Löfven, İsveç şirketlerinden Scania’nın İran 
ile ortak fabrikası Mammut’u ziyaret etmiştir.33 
Başbakan ve heyetinin İran ziyareti, İsveç ve 
diğer ülkelerde tartışmalara yol açmıştır. Gö-
rüşmede ekonomik konular ele alınacağı için 
heyette bulunan İsveç Ticaret Bakanı Ann Lin-
de’nin İran’da başörtüsü takması tartışmaları 
da beraberinde getirmiştir. İsveç’in kendisini 
“dünyanın ilk feminist hükûmeti” olarak tanım-
lanmasına karşın kadın bakanın ziyarette başör-
tüsü takması çelişki olarak değerlendirilmiştir. 
İsveç hükûmeti ise başörtüsü takmanın İran ya-
saları gereği olduğunu açıklamıştır. Bazı İsveç 
siyasi partileri de başörtü konusunu ele alarak 
hükûmetin dış politika söylemini eleştirmiştir.  
Örneğin Liberal Parti lideri Jan Bjorklund, “Bu, 
feminist dış politika iddiasının sonu oldu.” ifa-
desini kullanmıştır. Bjorklund, açıklamalarının 
devamında ise heyetteki kadınların başörtüsü 
takmamalarını aksi takdirde anlaşmaların İs-
veç’te veya başka bir ülkede imzalanması ge-
rektiğini belirtmiştir. İsveç hükûmetine göre ka-
dın-erkek eşitliği İsveç dış politikasının temel 
hedeflerindendir.34 Bütün bu tartışmalara rağ-
men İsveç’in feminist dış politikasının İran’a ne 
kadar etkide bulunacağını veya dünyada nasıl 
bir başarı elde edeceğini önümüzdeki günlerde 
görmek mümkün olacaktır.

33 The Government Officies of Sweden, http://www.government.se/artic-
les/2017/02/prime-minister-stefan-lofven-visited-iran , [Erişim Tarihi 17.11.2017].
34 BBC, 13 Şubat 2017, http://www.bbc.com/news/world-europe-38956212 
, [Erişim Tarihi 24.11.2017].

http://parstoday.com/tr/radio/programs-i45928-%C4%B0ran%E2%80%99da_ekonomik_geli%C5%9Fmeler
http://parstoday.com/tr/radio/programs-i45928-%C4%B0ran%E2%80%99da_ekonomik_geli%C5%9Fmeler
http://english.khamenei.ir/photo/4628/Swedish-Prime-Minister-met-with-Ayatollah-Khamenei
http://english.khamenei.ir/photo/4628/Swedish-Prime-Minister-met-with-Ayatollah-Khamenei
https://tr.mehrnews.com/news/1867429/%C4%B0ran-ile-Finlandiya-aras%C4%B1ndaki-m%C3%BCnasebetler-geli%C5%9Fiyor
https://tr.mehrnews.com/news/1867429/%C4%B0ran-ile-Finlandiya-aras%C4%B1ndaki-m%C3%BCnasebetler-geli%C5%9Fiyor
https://tr.mehrnews.com/news/1867429/%C4%B0ran-ile-Finlandiya-aras%C4%B1ndaki-m%C3%BCnasebetler-geli%C5%9Fiyor
http://www.government.se/articles/2017/02/prime-minister-stefan-lofven-visited-iran
http://www.government.se/articles/2017/02/prime-minister-stefan-lofven-visited-iran
http://www.bbc.com/news/world-europe-38956212
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Ann Linde, İran Kadın ve Aile İşleri Bakan Yardımcısı 
Şahindokht Molaverdi ile imza töreninde, Tahran.35

Başbakan Löfven’ın İran’da temaslarda bu-
lunduğu kişilerden biri de Devrim Rehberi Aye-
tullah Hamenei olmuştur. Hamenei, İsveç’in 
İran ile maziye dayanan ilişkilerinden dolayı 
İran milletinin gözünde iyi bir devlet olduğunu 
ve iki milletin birbirine iyimser bakışının iş bir-
liğini geliştirmek için uygun bir zemin oluştu-
racağını vurgulamıştır. Ayrıca Hamenei, İran’ın 
eğitimli genç nüfusundan önemli bir kaynak 
olarak bahsetmiştir. Bunun üzerine İsveç Baş-
bakanı Löfven da İran’ın genç nüfusunun büyük 
bir sermaye olduğunu belirtmiştir. İran hükûme-
ti gibi Ayetullah Hamenei de İsveç’le karşılıklı 
ilişkilerin geliştirilmesini olumlu karşıladığını 
açıklamış ancak karşı tarafın beklentileri olduğu 
gibi İran’ın da bazı beklentilerinin bulunduğuna 
dikkat çekmiştir. Hamenei, ilişkileri geliştirmek 
için birçok elverişli alanın (özellikle nüfus) bu-
lunduğunu ancak son bir buçuk yılda bazı Avru-
pa ülkelerinin, İran ile müzakere ettikleri hâlde 
imzalanan anlaşmaların çoğunu uygulamadık-
larını ifade etmiştir. İsveç Başbakanı Löfven’a 
“Sizi bir icraat adamı olarak tanıdığımıza 
göre varılan anlaşmaların kâğıt üzerinde kal-
mayacak şekilde hareket etmenizi bekliyoruz.” 
diyerek düşüncesini dile getirmiştir.36 Devrim 
Rehberi Hamenei, İsveç’in finansal sektörünün 
desteğini ve iş birliğini talep etmiştir.

35 Foto: BBC, http://www.bbc.com/news/world-europe-38956212,  [Eri-
şim Tarihi 24.11.2017].
36 Pars Today, http://parstoday.com/tr/news/iran-i61272-reh-
ber%E2%80%99in_bak%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda_%C4%B0ran_%-
C4%B0sve%C3%A7_ili%C5%9Fkilerinin_ufku , [Erişim Tarihi 23.11.2017].

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsveç 
Başbakanı’yla gerçekleştirdiği ortak basın top-
lantısında iki ülkenin tarihî ilişkilerine değine-
rek, “İsveç hem gelişmiş bir Avrupa ülkesi hem 
de BMGK geçici üyesi olarak bizim için gayet 
değerli bir ülkedir.” sözleri ile İran’ın  İsveç’e 
atfettiği önemi vurgulamıştır.37 İsveç Başbaka-
nı Löfven’ın ziyareti olumlu geçmiş ve birçok 
alanda uzlaşılarak ilişkiler yeni anlaşmalarla 
taçlandırılmıştır. Böylelikle yükseköğrenim ve 
araştırma, teknoloji, ulaştırma, iletişim, bilişim 
teknolojileri ve kadınların iş gücüne katılımı 
konularında 5 iş birliği anlaşması imzalanmış-
tır. Ayrıca bu ziyaret sırasında İsveç, Tahran’da 
ticari bir temsilcilik açmıştır.38 Bu da ekonomik 
ilişkilerin kurumsal düzeyde yürütülmesi için 
önemli bir adım olmuştur. 

Ayetullah Hamenei’nin İsveç Başbakanı 
Stefan Löfven’i kabulü, Tahran.39

Sonuç olarak İskandinav ülkeleri, Orta Do-
ğu’da bölgesel bir güç olan İran’la ticari iliş-
kiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Gerek İran 
tarafı gerekse İskandinav ülkeleri çeşitli dü-
zeylerde karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmiştir. 
Bu da diplomatik ilişkilerin yanı sıra ekonomik 
ve siyasi ilişkilerin de gelişmesine katkıda bu-
lunmaktadır. Bu bağlamda İskandinav ülkeleri, 
İran ile yukarıda bahsi geçen alanlarda birçok 
anlaşma imzalanmıştır. Fakat imzalanan bu an-
laşmaların yürürlüğe gir(e)memesi ilişkilerin 
sekteye uğramasına sebep olmaktadır. 
37 http://www.ehlibeythaber.net/hasan-ruhani-isvecin-ilimli-politikalari-
ni-takdir-ediyoruz/ , [Erişim Tarihi 18.11.2017]. 
38 The Government Officies of Sweden, http://www.government.se/artic-
les/2017/02/prime-minister-stefan-lofven-visited-iran/ , [Erişim Tarihi 21.11.2017].
39 Foto: khamenei.ir.  http://english.khamenei.ir/photo/4261/Photos-Fin-
land-s-President-met-with-Ayatollah-Khamenei , [Erişim Tarihi 23.11.2017].
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Nükleer Programın İlişkilere Etkisi 
İran’da nükleer çalışmalar, M. Rıza Şah  

döneminde başlamış ve ilk nükleer çalışma, 
1957’de ABD’nin desteği ile gerçekleştirilmiş-
tir. Şah öncülüğünde 6 nükleer reaktör kurulmuş 
ve enerji çalışmalarının geliştirilmesinde ABD 
ve AB ülkelerinin önemli desteği olmuştur. Fa-
kat 1979 İran İslam Devrimi ile birlikte nükleer 
alandaki bütün anlaşmalar, Batılı ülkeler tara-
fından iptal edilmiştir. Nükleer sorun, Batı ve 
İran arasındaki güvensizlikten kaynaklanmakta-
dır. Bunun başlıca sebeplerini şu şekilde açıkla-
mak mümkündür: 

a) İran’ın dinî bir rejimle idare edilmesi, 
b) İran’ın ABD ve İsrail ile ilişkilerinin 

kötü olması,
c) İran’ın bölgede vekâlet savaşlarına 

girişmesi, 
d) İran’ın Irak, Yemen, Bahreyn vb. ülke-

lerdeki Şii silahlı grupları desteklemesi,
e) İran’ın radikal örgütlerle ilişki içinde 

bulunması.40

ABD, nükleer programını geliştirerek sürdü-
ren İran’a karşı 1999’da yeni yaptırımlar uygu-
lamaya başlamıştır. 2002’de İran’da rejim mu-
halifi Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından bazı 
gizli tesislerle ilgili bilgilerin açıklamasıyla İran 
nükleer krizi gündeme gelmiştir.41 Söz konusu 
kriz, diğer AB ülkelerini olduğu gibi İskandinav 
ülkelerini de ilgilendiren bir konudur. 

İskandinav ülkeleri, başta İsveç olmak üze-
re İran ile nükleer kriz konusunda diplomatik 
yolların tercih edilmesini istemektedir. Örneğin 
dönemin İsveç Parlamentosu Dış Politika Ko-
misyonu Başkanı Carl Bildt, 2008’de yılında 
İran’ın sivil nükleer teknoloji hakkına sahip ol-
duğunu söylemiştir. İsveç, diyalog kanallarının 
devamlı açık olması taraftarı olmuş ve yaptı-
rımlarla sorunun çözülemeyeceğini sık sık dile 
getirmiştir. İsveç Krallığı Tahran Büyükelçisi 
Christofer Gyllenstierna ise 2007’de İran’a uy-
40 Arif Keskin, “İran’ın Yeni Güvenlik Konsepti ve Değişen Küresel ve 
Bölgesel Konumu”, Hedef Neden İran?, haz. M.Tuncel, Etkileşim Yay., 
İstanbul, 2008, s.109-110.
41 İRAM,  https://iramcenter.org/iran-in-nukleer-programi-kure-
sel-ve-bolgesel-etkileri/#_ftn3 , [Erişim Tarihi 10.10.2017].

gulanan yaptırımlara rağmen İran-İsveç ekono-
mik ilişkilerinin etkilenmeyeceğini iddia etmiş-
tir. 2009’da İran’a yönelik daha sert yaptırımlar 
gündeme gelince bu Yunanistan, İspanya, Avus-
turya ve İsveç bu duruma karşı çıkmıştır. İsveç 
Dışişleri Bakanı Bildt, uranyum zenginleştirme 
konusunda diyalog yolunun tercih edilmesi ge-
rektiğini vurgulamıştır.42 İskandinav ülkeleri 
her ne kadar müzakere yollarının açık tutulması 
ve nükleer sorunun diyalog yoluyla çözülmesi 
gerektiğini dile getirseler de ABD ve AB ülke-
lerinin aldığı yaptırım kararlarını uygulamak 
durumunda kalmaktadır.

2012’de İran’a yeni yaptırımlar uygulanır-
ken İskandinav ülkeleri de diğer AB ülkeleri ile 
ortak hareket ederek söz konusu ambargoya ka-
tılmıştır. AB Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı 
ve Danimarka Dışişleri Bakanı Villy Soevndal, 
uygulanan yeni yaptırımların İran’ı zor duruma 
sokacağını ve İran siyasetinde değişikliklere 
(rejimin daha liberal politikalar izlemek zorun-
da kalacağını veya rejimin yıkılacağını) yol aça-
cağını iddia etmiştir. Soevndal, “Yaptırımların 
etkisini göstereceğine ve İran yönetimini zor 
duruma sokacağına kesinlikle inanıyorum.” ifa-
delerine yer vermiştir. İran Parlamentosu Ulusal 
Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Muham-
med İsmail Kuvsari de İran petrolünün satışıyla 
ilgili herhangi bir engellemeyle karşılaşmaları 
durumunda, Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını 
açıklamıştır. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, 
bu tehdidi ciddiye almayarak “İran’ın bu adımı 
atacağına inanmıyorum. Zira bu onların açısın-
dan tamamıyla yapıcılıktan uzak olur. İhracat-
ları Hürmüz Boğazı üzerinden dünyaya ulaşı-
yor. Bu onlara bizden daha fazla zarar verir.” 
şeklinde açıklama yapmıştır.43 Orta Doğu’daki 
gelişmeleri yakından takip eden ve olaylara va-
kıf olan Bildt, durumu reel politik açıdan değer-
lendirmiştir. Yeni yaptırımlara rağmen AB ile 
İran arasındaki diplomasi devam etmiş, 2015’te 
ilişkiler olumlu bir ivme kazanmıştır. 

42 Critical Threats, https://www.criticalthreats.org/analysis/sweden-i-
ran-foreign-relations , [Erişim Tarihi 9.10.2017].
43 Deutsche Welle, http://www.dw.com/tr/ab-irana-bask%C4%B1y%-
C4%B1-artt%C4%B1r%C4%B1yor/a-15686033 , [Erişim Tarihi 10.10.2017].  

https://www.criticalthreats.org/analysis/sweden-iran-foreign-relations
https://www.criticalthreats.org/analysis/sweden-iran-foreign-relations
http://www.dw.com/tr/ab-irana-bask%C4%B1y%C4%B1-artt%C4%B1r%C4%B1yor/a-15686033
http://www.dw.com/tr/ab-irana-bask%C4%B1y%C4%B1-artt%C4%B1r%C4%B1yor/a-15686033
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Dünyanın önemli enerji geçiş noktalarından biri olan 
Hürmüz Boğazı.44

BM Güvelik Konseyinin 5 daimî üyesi ve 
Almanya (P5+1) ile İran arasındaki müzakere-
ler neticesinde 14 Temmuz 2015’te bir anlaşma 
imzalanmıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Ku-
rumunun askerî üslere kontrollü girişine izin 
veren İran; petrol, doğal gaz, finans, havacılık 
ve deniz taşımacılığı alanlarında yaptırımla-
rın sona ermesini ve yurt dışında dondurulan 
milyarlarca dolarlık kaynağına ulaşmayı he-
deflemekteydi.45 Nitekim AB Dış İlişkiler ve 
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Fede-
rica Mogherini, Viyana’da 16 Ocak 2016’da 
“Bugün tarihî anlaşmanın imzalanmasının 
üzerinden tam altı ay geçti. Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı (UAEA) İran’ın ortak eylem pla-
nına sadık kalarak anlaşmanın şartlarını yerine 
getirdiğini onayladı. İran, taahhütlerini yerine 
getirdiği için İran’ın nükleer programıyla ilgi-
li çok taraflı ve ulusal, ekonomik ve mali yap-
tırımlar kaldırıldı.” şeklindeki açıklamasıyla 
İran’a uygulanan yaptırımların sona erdirildiği-

44 National Geographic, https://news.nationalgeographic.com/
news/energy/2012/02/120206-iran-strait-of-hormuz-oil-supply/?_
ga=2.70243152.1790037881.1523364476-1235908177.1523364476 , 
[Erişim Tarihi 28.11.2017].
45 BBC, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/07/150714_bes_soru-
da_iran_nukleer , [Erişim Tarihi 10.10.2017].

ni söylemişti.46 Fakat 2017’de göreve başlayan 
ABD yeni başkanı D. Trump’ın, İran ile yapılan 
bu anlaşmayı sürdürmek niyetinde olmadığını 
açıklaması İran’da sert tepkilere yol açtı. Nite-
kim ABD, 18 Temmuz 2017’de İran’ın balistik 
füze programı ve “terör örgütlerine yardımları” 
nedeniyle İran’a karşı yeni ekonomik yaptırım-
lar hayata geçirdi.47 

İskandinav ülkeleri, ABD Başkanı Trump’a 
rağmen diğer AB ülkeleri gibi İran ile ilişkileri-
ni geliştirmeyi amaçlamaktadır. İsveç Dışişleri 
Bakanı Margot Wallström, İran Dışişleri yet-
kilisi Mecid Tahtrevançi ile yaptığı görüşmede 
Avrupa’nın nükleer anlaşmanın uygulanmasın-
da kararlı ve birlik içinde olduğunu açıklamıştır. 
Nitekim Wallström, İran ile İsveç arasında de-
ğişik alanlarda iş birliği ve teamülün iyi düzey-
de olduğunu ve bunun ilerletilmesi gerektiğini 
ifade etmiştir.48 Benzer şekilde diğer İskandinav 
ülkeleri de İran ile ticari ilişkilerini geliştirmek 
için İran’a uygulanan yaptırımların bir an önce 
46 Euro News, http://tr.euronews.com/2016/01/16/iran-in-nukleer-an-
lasmaya-bagli-kaldigini-belirten-uaea-yaptirimlarin, [Erişim Tarihi 
27.11.2017].
47 BBC,  http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40647994 , [Erişim 
Tarihi 18.11.2017].
48 Pars Today,  http://parstoday.com/tr/news/iran-i68726-%C4%B0sve%-
C3%A7_d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri_bakan%C4%B1_avrupa_n%-
C3%BCkleer_anla%C5%9Fman%C4%B1n_korunmas%C4%B1_ve_y%-
C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde_kararl%C4%B-
1d%C4%B1r , [Erişim Tarihi 28.11.2017].

https://news.nationalgeographic.com/news/energy/2012/02/120206-iran-strait-of-hormuz-oil-supply/?_ga=2.70243152.1790037881.1523364476-1235908177.1523364476
https://news.nationalgeographic.com/news/energy/2012/02/120206-iran-strait-of-hormuz-oil-supply/?_ga=2.70243152.1790037881.1523364476-1235908177.1523364476
https://news.nationalgeographic.com/news/energy/2012/02/120206-iran-strait-of-hormuz-oil-supply/?_ga=2.70243152.1790037881.1523364476-1235908177.1523364476
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/07/150714_bes_soruda_iran_nukleer
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/07/150714_bes_soruda_iran_nukleer
http://tr.euronews.com/2016/01/16/iran-in-nukleer-anlasmaya-bagli-kaldigini-belirten-uaea-yaptirimlarin
http://tr.euronews.com/2016/01/16/iran-in-nukleer-anlasmaya-bagli-kaldigini-belirten-uaea-yaptirimlarin
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40647994
http://parstoday.com/tr/news/iran-i68726-%C4%B0sve%C3%A7_d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri_bakan%C4%B1_avrupa_n%C3%BCkleer_anla%C5%9Fman%C4%B1n_korunmas%C4%B1_ve_y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde_kararl%C4%B1d%C4%B1r
http://parstoday.com/tr/news/iran-i68726-%C4%B0sve%C3%A7_d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri_bakan%C4%B1_avrupa_n%C3%BCkleer_anla%C5%9Fman%C4%B1n_korunmas%C4%B1_ve_y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde_kararl%C4%B1d%C4%B1r
http://parstoday.com/tr/news/iran-i68726-%C4%B0sve%C3%A7_d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri_bakan%C4%B1_avrupa_n%C3%BCkleer_anla%C5%9Fman%C4%B1n_korunmas%C4%B1_ve_y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde_kararl%C4%B1d%C4%B1r
http://parstoday.com/tr/news/iran-i68726-%C4%B0sve%C3%A7_d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri_bakan%C4%B1_avrupa_n%C3%BCkleer_anla%C5%9Fman%C4%B1n_korunmas%C4%B1_ve_y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde_kararl%C4%B1d%C4%B1r
http://parstoday.com/tr/news/iran-i68726-%C4%B0sve%C3%A7_d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri_bakan%C4%B1_avrupa_n%C3%BCkleer_anla%C5%9Fman%C4%B1n_korunmas%C4%B1_ve_y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde_kararl%C4%B1d%C4%B1r
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İran ve İskandinav Ülkeleri İlişkileri

sona erdirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. İs-
kandinav ülkeleri, yaptırımların istenen sonucu 
vermediğini, bunun yerine müzakere yolunun 
tercih edilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

İskandinav ülkeleri, diğer AB ülkeleri gibi 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun rapor-
ları doğrultusunda ABD Başkanı Trump’ın 
aksine İran ile yaptıkları anlaşmayı devam et-
tirmek istemektedir. İran ise P5+1 ülkeleri ile 
yaptığı anlaşmayı sürdürmeyi ve bu anlaşmanın 
getireceği ekonomik-stratejik imkânlardan ya-
rarlanmayı arzulamaktadır. Bu anlaşma mevcut 
hâliyle hem İskandinav ülkeleri açısından hem 
İran açısından ekonomik ilişkiler bağlamında 
kazançlar sağlayacaktır. 

İlişkilerdeki Kırılganlık: 
Karikatür Krizi
Danimarka gazetesi Politiken, 17 Eylül 

2005’te “İslam’ın Derin Eleştiri Korkusu” adlı 
yazıda, yazar Kåre Bluitgen’in Hz. Muhammed 
ile ilgili yazdığı kitabı için bir illüstratör bul-
makta güçlük çektiğini belirtti. Bunun üzerine 
Danimarka’nın en çok satan gazetelerinden biri 
olan Jyllands-Posten, 30 Eylül’de Hz. Peygam-
bere ait 12 karikatür yayımladı. 12 Ekim’de 
11 Müslüman ülkenin diplomatik temsilcileri, 
karikatürlerin saldırganlık içerdiğini belirterek 
Başbakan Anders Fogh Rasmussen ile bir araya 
gelmeyi talep etti. Fakat Rasmussen, büyükelçi-
ler ile görüşmeyi reddederek rahatsız olanların 
mahkemeye başvurmaları gerektiğini açıkladı. 
Akabinde bazı Danimarkalı Müslümanlar, ga-
zeteye dava açtı. Ayrıca Danimarka’daki bazı 
Müslüman önderler, Orta Doğu’daki ülkeleri 
ziyaret ederek dinî ve siyasi liderlerden destek 
istedi. Başbakan Rasmussen, 1 Ocak 2006’da 
Danimarka’nın özgürlüğüne bir kez daha atıf-
ta bulunarak Hz. Muhammed’e hakaret içeren 
karikatürlerin bazı gazetelerde yayımlanması 
konusundaki görüşlerin BM’ye iletildiğini açık-
layarak “Hükûmet olarak basın üzerinde bir 
baskı kurmamızın söz konusu olmadığını ifade 
ettik. Demokrasinin hâkim olduğu bir toplumda 
ifade özgürlüğü sınırı oldukça geniştir.” ifade-
lerini kullandı. 25 Ocak’ta Suudi Arabistan’daki 

dinî liderler, özür dilenmesini ve Jyllands-Pos-
ten’un cezalandırılmasını istedi. Hemen ertesin-
de Suudi Arabistan’ın Kopenhag’daki büyükel-
çisi geri çağrıldı ve Danimarka malları boykot 
edildi. Ardından Orta Doğu’da protestolar ya-
yılmaya başladı. Jyllands-Posten, 30 Ocak’ta 
web sitesinden özür diledi fakat Danimarka 
kanunları uyarınca karikatürün basılmasında 
haklı olduğunu belirtti. Açıklamadan tatmin 
olmayan Danimarkalı Müslümanlar, gazete-
nin açık bir şekilde özür dilemesini talep ettti. 
Bu arada bir Norveç gazetesi olan Magazinet 
ve Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, ABD, 
İzlanda, İtalya, Belçika, Portekiz, İsviçre, Bul-
garistan, Macaristan medyası, karikatürleri ye-
niden yayımladı. Rasmussen, 70’ten fazla ülke-
nin diplomat ve temsilcileri ile bir araya geldi 
fakat görüşmenin ardından yaptığı açıklamada 
Danimarka hükûmetinin, özgür ve bağımsız bir 
gazete adına asla özür sunamayacağını açıkladı. 
Hemen ertesi gün 4 Şubat’ta Şam’daki protesto-
cular, Danimarka ve Norveç Büyükelçiliklerine 
saldırdı. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahme-
dinejad, söz konusu karikatürlerin gazetelerinde 
yayımlanmasına izin veren Avrupa ülkeleri ile 
yapılan sözleşmelerin gözden geçirilmesini is-
tedi. Beyrut’taki protestocular, Danimarka Bü-
yükelçiliğine saldırırken protestolar, Orta Do-
ğu’nun dört bir tarafına yayıldı. İran, Kopenhag 
Büyükelçisi’ni, Danimarka ve Norveç hükû-
meti de Şam’daki temsilcilerini geri çağırdı. 6 
Şubat’ta Lübnan, Danimarka’dan özür dilerken 
Tahran’da da Danimarka, Avusturya Elçilikleri 
ve Afganistan’daki Norveç Barış Gücü de sal-
dırıya uğradı. 7 Şubat’ta AB Ticaret Şefi Peter 
Mandelson, İran’ı Danimarka ile ticaretini askı-
ya almaması gerektiği konusunda uyardı. ABD, 
İran ve Suriye’yi karikatürleri bahane ederek 
Müslümanlar arasında şiddeti teşvik etmekle 
suçladı. Bu arada gösterilerde insanlar ölmeye 
devam etti. Danimarka, 11 Şubat’ta güvenlik 
endişesi ve gelen tehditler üzerine İran, Suri-
ye ve Endonezya’daki elçilik çalışanlarını geri 
çağırdı. 13 Şubat’ta BM Genel Sekreteri Kofi 
Annan, İran ve Suriye hükûmetlerinin yaban-
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cı elçilikleri göstericilere karşı koruyamadığı 
gerekçesiyle ilgili ülkelerin zararları ödemesi 
gerektiğini açıkladı. BM İnsan Hakları Yük-
sek Komiserliği, karikatürlerle ilgili hazırla-
dığı raporda, karikatürleri ilk yayımlayan Jyl-
lands-Posten gazetesinin yanı sıra Danimarka 
hükûmetini de sorumsuz davranmakla suçladı. 
Danimarka hükûmeti, özür dilememekte ısrar 
ederken Hz. Muhammed’in karikatürlerini ilk 
yayımlayan Danimarka’nın Jyllands-Posten 
gazetesi, tam sayfalık bir metinle özür diledi.49 
Norveç hükûmeti ise karikatürlerin, Magazinet 
dergisinde de yayımlanmasından dolayı Müs-
lüman ülkelerden özür diledi.50 Fakat Müslü-
man ülkelerden gelen tepkiler devam etti. İran 
basını, Danimarka ve Norveç basınına olduğu 
gibi Batı medyasına da tepki gösterdi. Karikatür 
krizine karşı bir misilleme başlatan Tahran’daki 
Hamshahri gazetesi, Yahudi soykırımı (Holo-
kost) karikatürü yarışması başlatarak kazanan-
ların altınla ödüllendireceğini açıkladı. Gelen 
tepkilere rağmen yarışma düzenlenerek ödüle 
layık görülen 12 kişi mükâfatlandırıldı.51 

Kriz devam ederken Danimarka Başbakanı 
Rasmussen; İran, Suriye ve Endonezya’daki 
büyükelçilik çalışanları için, güvenlik önlem-
lerinin yeterince alınmadığını ileri sürerek geri 
çekildiklerini belirtti. Ancak bu durumun adı 
geçen ülkelerle diplomatik ilişkileri kestikleri 
anlamına gelmeyeceğini açıkladı. Ayrıca Ras-
mussen, ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza 
Rice’ın sözlerine de destek vererek İran ile 
Suriye’yi kışkırtıcılıkla suçladı.52 Bu ifadeler, 
Danimarka-İran ilişkilerini iyice gerginleştirdi 
ve ekonomik ilişkiler de askıya alındı. Fakat 
karikatür krizinin sona ermesiyle Danimarka-İ-
ran ilişkileri de normalleşmeye başladı. 2006’da 

49 Financial Times, 21 Mart 2006; Ayın Tarihi, 25 Ocak 2006; Ayın Tarihi, 
3-4,19 Şubat 2006; Ayın Tarihi, 18 Mart 2006; Michael M.J. Fischer, “Iran 
and The Boomerangıng Cartoon Wars: Can Publıc Spheres at Risk Ally 
Wıth Public Spheres Yet to Be Achıeved?”Cultural Politics, Vol. 5, Issue 
1, s.43. İskandinav ülkelerinde yaklaşık 270.000 Müslüman yaşamakta-
dır. Danimarka’da Hıristiyanlıktan sonra en büyük ikinci din İslamiyet’tir. 
Özellikle İran, Irak ve Somali’den gelen mülteciler ülkedeki Müslüman 
nüfusun artmasını sağlamıştır. World Atlas, http://www.worldatlas.com/
articles/religion-in-modern-denmark.html , [Erişim Tarihi 3.10.2017].
50 Hürriyet, 28.1.2006.
51 Deutsche Welle, http://www.dw.com/tr/rasmussen-sorun-uluslararas%-
C4%B1-krize-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-2522454, 
[Erişim Tarihi 2.10.2017].; Hürriyet, 6.2. 2006.
52 Hürriyet, 13.2.2006. 

İran Büyükelçisi Kopenhag’a geri dönmüş ve 
Danimarka’nın Tahran Büyükelçiliği tekrar 
açılmıştı. 2007 ve 2009 yılında karşılıklı yapı-
lan ziyaretler Danimarka-İran ilişkilerinin geliş-
mesini sağlamış fakat bazı siyasi olaylar ilişki-
lerin seyrinde değişkenlik yaratmıştır. Örneğin 
2009 İran Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında, 
Danimarka basının tavrıyla ilişkiler soğumuş 
ardından 2013’te yapılan seçimlerde ise tek-
rar olumlu bir hava ortaya çıkmıştır. 2014’te 
İran-Danimarka ilişkilerinin 80. yılı kutlanmış 
ve 4 Ocak 2016 tarihinde de Danimarka Dışiş-
leri Bakanı Kristian Jensen, Danimarka şirket-
lerinin temsilcileriyle İran’ı ziyaret etmiştir.53 
Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular 
ele alınarak Danimarka-İran ilişkilerinin gelişti-
rilmesi için adımlar atılmıştır. 2017’de karşılıklı 
ziyaretler devam etmiş ve iş birlikleri için yeni 
anlaşmalar yapılmıştır. 

Karikatür krizinde İran’ın, Danimarka ve 
Norveç ile olan siyasi, diplomatik ve ekonomik 
ilişkileri yara almıştır. İsveç, karikatür krizine 
müdahil olmamak için özellikle dikkat etmiş 
fakat Dışişleri Bakanı Laila Freivalds’in basına 
müdahalesi, ülke kamuoyunda ciddi tartışmala-
ra yol açmıştır. İsveç’te Hz. Peygamber’in ka-
rikatürlerini yayınlamayı planlayan aşırı sağcı 
bir internet sitesi, İsveç Dışişleri Bakanı Laila 
Freivalds’ın müdahalesiyle kapatılmak isten-
miştir. Dışişleri Bakanı, web sitesinin kapa-
tılması konusunda baskı uyguladığı ve basına 
yalan söylediği gerekçesiyle yoğun eleştirilere 
maruz kalınca 21 Mart’ta istifa etmiştir. Bölge 
ülkelerinden İsveç ve Finlandiya’nın sağduyulu 
hareket etmesi, İran’la olan ilişkileri olumsuz 
etkilememiştir.54 

Karikatür krizi tartışma, boykot ve şiddet 
yolunu takip ederek uluslararası bir sorun hâ-
line gelmiştir. Bu durum Müslüman ülkelerde 
tepkiye yol açarken İran’ın Batı ülkeleriyle olan 
ilişkilerini gerginleştirmiştir. İlişkilerdeki nor-
malleşme ise sancılı bir süreçten sonra sağlana-
bilmiştir. 
53 Embassy of Iran in Copenhagen, http://copenhagen.mfa.ir/index.
aspx?siteid=260&pageid=23146 , [Erişim Tarihi 18.11.2017]. 
54 Deutsche Welle, http://www.dw.com/tr/isve%C3%A7-d%C4%B1%-
C5%9Fi%C5%9Fleri-bakan%C4%B1-istifa-etti/a-2522236 , [Erişim 
Tarihi 2.10.2017].

http://www.worldatlas.com/articles/religion-in-modern-denmark.html
http://www.worldatlas.com/articles/religion-in-modern-denmark.html
http://www.dw.com/tr/rasmussen-sorun-uluslararas%C4%B1-krize-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-2522454
http://www.dw.com/tr/rasmussen-sorun-uluslararas%C4%B1-krize-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-2522454
http://copenhagen.mfa.ir/index.aspx?siteid=260&pageid=23146
http://copenhagen.mfa.ir/index.aspx?siteid=260&pageid=23146
http://www.dw.com/tr/isve%C3%A7-d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-bakan%C4%B1-istifa-etti/a-2522236
http://www.dw.com/tr/isve%C3%A7-d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-bakan%C4%B1-istifa-etti/a-2522236
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İran Diasporasının İlişkilere Etkisi  
Herhangi bir ulusun veya inanç mensupları-

nın ana yurtları dışında azınlık olarak yaşayan 
mensupları diaspora olarak adlandırılmakta-
dır.55 Dünyadaki diasporalar birbirinden farklı 
veya benzer sebeplerle doğmuştur. İran diaspo-
rasının ortaya çıkışının sebebi ise İslam Devri-
mi ile birlikte artan rejim muhalefetidir.  

Ülkelerini terk eden İranlılar, dünyanın çe-
şitli bölgelerine dağılmıştır. Özellikle İskandi-
nav ülkelerinin tercih edilmesinin sebepleri ise 
insan hakları, basın özgürlüğü, inanç özgürlüğü 
vb. konularda söz konusu ülkelerin daha duyar-
lı olmalarıdır. Bu ülkelerden biri olan İsveç’te 
2016 resmî istatistiklerine göre İran kökenli 70 
bin birey ikamet etmektedir. İran asıllı İsveç va-
tandaşları birçok alanda faaliyet gösterdiği gibi 
siyasette de etkin rol oynamaktadır.56

İsveç’te 1976’da 1412 İranlı göçmen bulun-
maktaydı. Bunların çoğunluğu yükseköğrenim-
lerini sürdürmek için ülkeye gelen öğrenciler 
veya iş adamlarıydı. İslam Devrimi’nin patlak 
vermesi ile İran’dan İsveç’e göç akışı hız ka-
zanmıştır. Bununla birlikte İsveç’e gelen İranlı 
sayısı, 1984 yılına kadar yılda 500’ü aşmamıştır. 
Fakat 1984 yılı İran’dan İsveç’e göçün bir dö-
nüm noktası olmuştur. O yıl 1074 İranlı İsveç’e 
göç etmiştir. Bu tarihten itibaren İsveç’e gelen 
İranlıların sayısı katlanarak artmış ve 1988’de 
6203 göçmen ile zirveye ulaşmıştır. Bu akının 
sonucu olarak, beş yıl içinde (1985’ten 1990’a 
55 TDK Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.
php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5acd227b-
86c0e2.49661458 , [Erişim Tarihi 10.04.2018].
56 IRNA, http://www.irna.ir/tr/News/3472184 , [Erişim Tarihi 3.10.2017].

kadar) İsveç’teki İran vatandaşlarının sayısı 
7317’den 32.171’e yükselmiştir. İran diaspo-
rası, dışarıdan bakıldığında homojen bir yapıda 
görünse de birçok farklı küçük etnik gruptan 
meydana gelmektedir. Fakat kültür oluşumun-
da etnik yapılarından ziyade ideolojik farklı-
lıklar etkin rol almaktadır.57 İranlılar, İsveç’in 
büyük şehirlerinde yoğunlaşmış fakat göçmen 
gruplarla kıyaslandığında belirli mahalleler-
de yoğunlaşmamışlardır. İranlılar, Stockholm, 
Göteborg, Uppsala, Malmö, Linköping, Lund, 
Borås ve Västrås gibi şehirlerde yaşamaktadır. 
İskandinav ülkeleri diğer Avrupa ülkelerine 
nazaran entegrasyon konusunda daha başarılı 
politikalar izlemekte ve önemli projelere imza 
atmaktadır. Örneğin İsveç’in üçüncü büyük 
şehri olan Malmö’de nüfusun % 43’ü göçmen 
kökenlidir.58 İskandinav ülkelerinin nüfusunun 
düşük olması, her yıl belirli oranlarda göçmen-
lere vatandaşlık vermesi İran kökenli insanların 
bu ülkelere yerleşmesini sağlamıştır. 

İsveç’te yaşayan İranlılar üzerinde yapılan 
bir araştırmada, İranlıların söz konusu ülkede 
yaşadıkları süreyle paralel bir şekilde eğitim ve 
kültür düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir.59

60İslam Devrimi öncesinde Danimarka’da 
yaşayan İranlıların sayısı muhtemelen 150’yi 
geçmemekteydi. 1980’li yıllardan itibaren bin-
57 Hassan Hosseini-Kaladjahi, Iranians in Sweden: Economic, Cultural and 
Social Integration, Almqvist and Wiksell International, Stockholm, 1997, s.80
58 Deutsche Welle, http://www.dw.com/en/years-after-finding-refuge-i-
raqis-struggle-in-malm%C3%B6/a-18794886 , [Erişim Tarihi 29.11.2017]. 
59 Kaladjahi, age, s.97
60 Danmarks Statistik, www.statbank.dk/VAN8A , [Erişim Tarihi 
3.10.2017]; Statistics Sweden, http://www.scb.se/,  [Erişim Tarihi 
3.10.2017]; Statistics Finland, https://www.stat.fi/til/index_en.html , 
[Erişim Tarihi 29.11.2017].

 1990 2000 2010 2016 

İsveç’teki İranlılar  40084 51101 62120 70637 

Danimarka’daki İranlılar   8591 12980 15209 19382 

Norveç’teki İranlılar 5381 10354 16321 20461 

Finlandiya’daki İranlılar 516 2650 5164 7698 

Tablo-2. İskandinav Ülkelerinde İran Diasporası

Kaynak: Danmarks Statistik, Statistics Sweden, Statistics Finland.60

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5acd227b86c0e2.49661458
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5acd227b86c0e2.49661458
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5acd227b86c0e2.49661458
http://www.irna.ir/tr/News/3472184
http://www.dw.com/en/years-after-finding-refuge-iraqis-struggle-in-malm%C3%B6/a-18794886
http://www.dw.com/en/years-after-finding-refuge-iraqis-struggle-in-malm%C3%B6/a-18794886
http://www.statbank.dk/VAN8A
http://www.scb.se/
https://www.stat.fi/til/index_en.html
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lerce İranlı, ülkelerinden ayrılmak için Dani-
marka’nın liberal mülteci politikasından yarar-
lanmıştır. Danimarka’daki İranlılar, öğrencilerin 
yanı sıra yazarlar, şairler, film yapımcıları, sa-
natçılar ve müzisyenler olmak üzere 8800 ki-
şiydi. Danimarka istatistiklerine göre İranlılar, 
Danimarka’da yükseköğrenim gören en büyük 
mülteci grubunu oluşturmaktadır. Danca’nın 
öğrenme zorluğu ve Danimarka eğitim sistemi-
nin yüksek standartlarının yanı sıra Danimarka 
kültürüne olan yabancılık nedeniyle “kültür 
şoku” da asimilasyonu engelleyen faktörlerden 
biridir. Farsça yayın yapan kuruluşların (STK) 
faaliyetleri de asimilasyonun tam anlamıyla 
gerçekleşmesine engel olmaktadır.61

Norveç ve Finlandiya’da da önemli bir nü-
fusa sahip olan İranlıların sayısı, İslam Devri-
mi sonrasında artmıştır. Soldaki tabloda da gö-
rüldüğü gibi söz konusu ülkeler arasında en az 
İranlı mülteci bulunan ülke, en az nüfusa sahip 
olan Finlandiya’dır. 

İran’da insan hakları ve idam cezası konu-
sunda yapılan uygulamalar zaman zaman dün-
ya genelinde İran karşıtı bir eyleme veya kam-
panyaya dönüşebilmektedir. Örneğin Sakineh 
Mohammadi Ashtiani adında bir kadının zina  
işlediği gerekçesiyle hapsedilmesinin ardından 
recim cezasına çarptırılması dünya genelinde 
olduğu gibi İskandinav ülkelerinde de büyük 
bir tepkiye sebep olmuştur. Dışişleri Bakanlığı, 
İskandinavya Konseyinin yaptığı toplantının 
ardından ortak bir basın açıklaması yapmış ve 
Ashtiani’nin idamının durdurulmasını istemiş 
ve idam cezasının her türlüsüne karşı olduğu-
nu bildirmiştir. İran ise Batılıların, Ashtiani’nin 
davasını insan hakları davasına çevirerek küs-
tahlık yaptığını açıklamıştır. Gelen tepkiler üze-
rine idam cezası durdurulmuş ve 2006 yılından 
itibaren tutuklu olan Ashtiani, 2014 yılında ser-
best bırakılmıştır.62 Ashtiani’nin serbest bırakıl-
61 http://www.iranicaonline.org/articles/denmark#pt2 , [Erişim Tarihi 
3.12.2017].
62 Svenska Dagbladet, https://www.svd.se/domd-till-stening-erkan-
ner-i-tv , [Erişim Tarihi 22.11.2017]; http://iranfocus.com/en/index.
php?option=com_content&view=article&id=22151:nordic-countries-ma-
ke-joint-appeal-over-iran-execution&catid=6&Itemid=111 , [Erişim 
Tarihi 22.11.2017]; Radio Sweden, http://sverigesradio.se/sida/artikel.

masında veya recmedilmesinin önlenmesinde 
İskandinav ülkelerinde yaşayan İran diasporası 
da etkili olmuştur.

İran diasporasının büyük çoğunluğunun, 
İran’daki mevcut rejimine muhalif olması İs-
kandinavya-İran ilişkilerinde dolaylı da olsa 
olumsuz bir faktör olarak göze çarpmaktadır. 
İskandinavya’daki İran diasporası, yaşadıkları 
ülke ile ana vatanları arasındaki ilişkilerde aracı 
bir rol oynamaktan ziyade tenkit edici bir yak-
laşımı tercih etmektedir. Bu da ilgili ülkelerin 
kamuoyunda, İran’a karşı olumsuz bir algının 
oluşmasına sebep olmaktadır. 

aspx?programid=2054&artikel=4156381 , [Erişim Tarihi 22.11.2017];

https://www.svd.se/domd-till-stening-erkanner-i-tv
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Sonuç
Tarihî süreç göz önüne alındığında İran-İs-

kandinavya ilişkileri genel anlamda olumlu bir 
seyir izlemiştir. İskandinav ülkelerinin Şah reji-
minden itibaren İran’a yatırım yapması, uzman 
desteğinde bulunması ve özellikle hegemonik 
politikalar izlememesi İran kamuoyunda  söz 
konusu ülkelere yönelik olumlu bir imajın or-
taya çıkmasını sağlamıştır. Bu sebeple İran, 
tarihî süreçte yatırımlar üzerinden “emperyal 
politikalar” izleyen Batılı ülkelerden ziyade İs-
kandinav ülkelerini tercih etmiştir. İran ve P5+1 
ülkelerinin 2015’te nükleer müzakerelerde an-
laşmaya varması üzerine İran’a yaptırımların 
kaldırılması gündeme gelmiş, bu da İskandinav 
ülkeleri ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için 
önemli bir adım atılmasını sağlamıştır. İran, İs-
kandinav ülkelerinde en üst diplomatik makam 
sayılan büyükelçilikle temsil edilmektedir. İran 
ve İskandinav ülkeleri arasında eğitim, sağlık, 
teknoloji, ticaret, enerji, ulaşım alanlarında çok 
sayıda anlaşma imzalanmıştır. Fakat bu anlaş-
malar, uluslararası yaptırımlardan olumsuz et-
kilenmiş ve tam anlamıyla hayata geçirileme-
miştir. İran, imzalanan anlaşmaların bir an önce 
yürürlüğe girmesini talep etmektedir. 

İran’ın İskandinav ülkeleriyle ilişkilerini 
aşağıdaki maddelerle özetlemek mümkündür:       

• İran, sahip olduğu genç nüfus ve ekono-
mik durum göz önünde bulundurulduğun-
da İskandinav ülkelerinin iştahını kabartan 
bir pazar olma özelliğine sahip olmaya de-
vem edecektir.

• İran-İskandinavya ticareti, yaptırımlardan 
doğrudan etkilenmektedir. Yaptırımların 
hafifletilmesi veya kaldırılması durumun-
da İskandinav şirketleri; enerji, ilaç, tarım, 
gıda ürünleri ve hava yolu gibi sektörlerde 
ciddi yatırımlarda bulunacak potansiyele 
sahiptir. 

• İskandinav hükûmetleri ve kamuoyu, 
İran’daki insan hakları, kadın özgürlüğü 
ve idam cezası gibi konular gündemde ol-
duğu sürece ikili ilişkileri geliştirme konu-

suna şüpheyle yaklaşacaklardır. 
• İsveç, dünyada feminist bir dış politikanın 

temsilcisiyken İran için sıra dışı ve uygulan-
mayacak bir model olarak görünmektedir. 

• İskandinav ülkelerinde yaşayan İran di-
asporası, İran’daki mevcut rejim aleyhin-
de faaliyetler yürütmektedir. Bu da ikili 
ilişkilerde sorunlara yol açmaktadır. 

• İran dinî bir rejimle yönetildiğinden İran 
hükûmeti dinî konularda oldukça hassas 
davranmaktadır. Özgürlükler konusunda 
çoğu Avrupa ülkesinden önde olan İskan-
dinav ülkelerinde İslamiyet aleyhinde fa-
aliyetlerde bulunulması ilişkilerde önemli 
bir kırılganlığa yol açmaktadır. Karikatür 
krizi bunun bariz örneğidir. 

• İran’ın Orta Doğu’da önemli bir bölgesel 
güç olması bu ülkenin İskandinav ülkeleri 
açısından uygun bir yatırım sahası olması-
nı sağlamıştır. 

• İskandinav ülkelerinin zaman zaman BM 
Güvenlik Konseyi üyesi olmaları İran ile 
ilişkilerinin gelişmesinde anahtar bir rol 
oynamaktadır. 

• İran’a uygulanan yaptırımların tamamen 
kalkması durumunda sanayi alanında 
önemli gelişmeler kaydedecek olan İskan-
dinav ülkeleri, teknoloji transferi konu-
sunda da İran’a yardım edebilecektir. 

İran, İskandinav ülkelerinin özellikle Tahran 
ile AB arasındaki bağları güçlendirmede yapı-
cı bir rol oynayabileceğini düşünmektedir. Fa-
kat İsveç, AB’den bağımsız veya kendi başına 
bir girişimde bulunmak istememektedir. İsveç 
gerek kamuoyunun tepkisi gerekse izlediği dış 
politikanın getirisi olarak “temkinli” bir politi-
ka izlemektedir. İran, İskandinavya medyasında 
ve kamuoyunda genel olarak baskıya dayalı, 
güvensiz, kadın haklarına değer vermeyen, te-
röre destek veren bir ülke şeklinde algılanmak-
tadır. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda 
oldukça hassas olan İskandinav ülkelerinin, 
önümüzdeki günlerde İran ile ilişkilerinde nasıl 
bir evreye gireceği belirsizliğini korumaktadır. 
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Ayrıca “Dış politika konusunda tarafsız bir po-
litika izleyen, ticari konulara ağırlık veren bir 
ülke olan İsveç’in dünyaya ‘model’ olarak sun-
duğu feminist dış politika örneği, İran için ne 
kadar uygulanabilir?” sorusuna cevap bulmak 
da güç görünmektedir.  İzlenen dış politika ve 
gelir düzeyi bakımından büyük farklılıklara sa-
hip olan İskandinav ülkeleri ve İran arasındaki 
ilişkilerde, P5+1 ülkeleriyle varılan anlaşmanın 
uygulanması ve ABD Başkanı Trump’ın tutumu 
belirleyici faktör olacaktır.  



Notlar
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"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezi'ne (İRAM) aittir" Analiz Mayıs 2018

İRAN ve İSKANDİNAV 
ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ

Evren Küçük
Harun Koçak

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. 
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