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Özet

Bu çalışmada realist teori çerçevesinde iki bölgesel gücün (Rusya ve İran) ikili ilişkileri analiz edilerek Or-
tadoğu’da çatışma ve işbirliği alanları irdelenecektir. Bu araştırmada günümüze kadar olan tarihsel süreçte Rusya 
ve İran arasındaki ilişkiler analiz edilecektir. Araştırmanın temel çerçevesinde İran İslam Devrimi sonrasında 
yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin iki ülke ilişkilerine yansıması ele alınacaktır. Soğuk Savaş sonrası dönem-
den bugüne Rusya’nın Ortadoğu politikaları bağlamında İran ile olan ilişkiler dönemsel eştirilerek değerlendiri-
lecektir.

Anahtar Kelimeler: Rusya, İran, Ortadoğu, Çatışma, İşbirliği

Abstract

In this study, within the frame of realist theory, the bilateral relations between two regional powers (Russia 
and Iran) will be analyzed and discussed the fields of conflict and cooperation in the Middle East. In this re-
search, the relationship between Russia and Iran will be analyzed through historical process. Within the scope 
of research, the developments after the Iranian Islamic Revolution and the reflection of these developments in 
the relations between the two countries will be discussed. From the post-Cold War era to the present, relations 
with Iran in the context of Russia’s Middle East politics will be evalu ated periodically.

Keywords: Russia, Iran, Middle East, Conflict, Cooperation

خالصه
 در این پژوهش با بررسی روابط متقابل دو قدرت منطقه ای روسیه و ایران در چارچوب نظریه رئالیستی، حوزه های برخود و

 همكاری این دو قدرت در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق روابط میان روسیه و ایران در بستر تاریخی
 مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. چارچوب اصلی این پژوهش را بررسی تحوالت پدید آمده پس از انقالب اسالمی ایران و تاثیر این
 تحوالت بر روابط دو كشور تشكیل می دهد. روابط روسیه با ایران پس از پایان دوران جنگ سرد تا امروز در پیوند با سیاستهای

روسیه در قبال منطقه خاور میانه دوره بندی شده و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

كلمات كلیدی: روسیه، ایران، خاورمیانه، برخورد، همكاری

Ortadoğu’da İki Etkin Güç Rusya ve İran
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Giriş

Rusya, gerek Çarlık döneminde gerek Soğuk Savaş Döneminde gerekse de günümüzde yüzölçümü, 

coğrafi konumu, doğal kaynakları, uluslararası arenada dev ekonomisi, gelişmiş savunma sanayisi, 

nükleer gücü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olması gibi çeşitli sebeplerle dünya 

siyasetinde önemli ülkelerden biridir.

M.Ö. 4000’lere kadar uzanan tarihi ile dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan İran, Avrasya’daki 

merkezi konumuyla jeo-stratejik öneme sahip, enerji güvenliği ve dünya ekonomisinde zengin petrol ve 

doğal gaz kaynakları bulunan bir diğer önemli ülkedir. 

Ortadoğu siyasetine yön vermeye çalışan bu iki bölgesel güç, Rusya ve İran’ın ilişkileri tarihsel 

süreçte 16. yüzyıla kadar geri gidebilmektedir. Gülistan (1811) ve Türkmençay (1828) antlaşmalarının 

imzalanmasıyla birlikte günümüz Kuzey Azerbaycan’ı Rusya sınırları içinde Güney Azerbaycan ise İran 

sınırları içinde kalmıştır. Bir başka deyişle Azerbaycan’ın büyük bir kısmı İran sınırları içinde kalmıştır. 

Rusya ve İran, Bağımsız Devletler Topluluğu oluşumuna kadar rakip birer iki bölgesel ülke olmuş ve 

birbirlerini tehdit olarak görmüşlerdir. Rusya’nın Petro’nun vasiyeti olan Akdeniz’e açılma siyaseti İran’ı 

her daim huzursuz etmiştir. Gerek işgal korkusu gerekse komünizm korkusu ile İran Rusya’ya hep temkinli 

davranmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması, İran’ın bütün endişe ve kaygılarını 

gidermiş ve artık Rusya ile doğrudan karasal bir sınırı kalmamıştır. Bunun yanı sıra komünizm tehdidi de 

ortadan kalkmıştır. Bu dönemden sonra artık ilişkiler karşılıklı çıkar şekline dönüşmüştür.

Bu çalışmada realist teori çerçevesinde iki bölgesel gücün ikili ilişkileri analiz edilerek Ortadoğu’da 

çatışma ve iş birliği alanları irdelenecektir. Bu araştırmada günümüze kadar olan tarihsel süreçte Rusya ve 

İran arasındaki ilişkiler analiz edilecektir. Araştırmanın temel çerçevesinde İran İslam Devrimi sonrasında 

yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin iki ülke ilişkilerine yansıması ele alınacaktır. Soğuk Savaş sonrası 

dönemden bugüne Rusya’nın Ortadoğu politikaları bağlamında İran ile olan ilişkiler dönemselleştirilerek 

değerlendirilecektir.
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SSCB Dönemi Rusya-İran 

İlişkileri: 1979 İran İslam Devrimi 

Sonrası Dönem 

1979 Devrimi lideri Humeyni, temel amacının 

“İslami Dünya Düzeninin kurulmasına çalışmak” 

olduğunu ilan etmiştir. Bu devrimin ihracı 

politikası, İran’ın yeni dış politikasının temelini 

oluşturmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti’nin yeni 

anayasasına göre Humeyni hem iç politikada hem 

de dış politikada en önemli karar verici haline 

gelmiştir ve kendisini Veliyi Fakih olarak nitelemiştir. 

Buna göre tüm yetki ve güç Humeyni’nin ellerinde 

toplanmıştır. Humeyni başat güç olmanın 

avantajını da kullanarak yeni İran dış politikasını 

kolayca şekillendirmiştir. Humeyni’nin temel 

endişesi, Velayet-i Fakih teorisinin gelişmesinin 

önlenmesiydi.1 

İran’ın devrim sonrası dış politikasını 

şekillendiren temel unsurları; rejimin ideolojisi, 

ideolojinin dış politikaya etkisi, iç siyasi güç 

merkezleri, farklı cepheler arasındaki mücadele 

ve devrim kadrolarının kişisel özellikleridir. Devrim 

sonrası yeni dış politika çıktısının nedenleri iç 

siyasi düzlemde aranmaktadır. İç siyasetin dış 

politika yapımı üzerinde, devrim gibi önemli bir 

kırılmanın yaşandığı kriz dönemlerinde daha 

yoğun bir etkisinin olduğu bilinmekle beraber 
1 Aygül Muran ve Ahmet Gürkan Atay, “Humeyni ve Ahmedinejad 
Dönemi İran Dış Politikasının Karşılaştırmalı Analizi”, Stratejik 
Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic Studies 1 (4),2009,155.

temel faktörün yapısal düzlemde olduğunu ve 

İranlı politik elitlerin ve karar alıcıların uluslararası 

sistemin şartlarına göre rasyonel ve pragmatist 

hareket ettikleri gözlemlenmiştir. Nitekim İran, 

devrim sonrası dönemde yeni bir dış politika arayışı 

içerisine girmiştir. Bu bağlamda hedefe ulaştıracak 

stratejiler de değişmiştir.2 

Humeyni’nin “Ne Doğu ne Batı” sloganı ile 

hareket eden İran, 1979 İslam Devrimi ile Amerika’yı 

dünyanın kötülüğüne hizmet eden “Büyük 

Şeytan”, komünizmin merkezi konumundaki 

Rusya’yı ise “Küçük Şeytan” ilan etmiştir. Bu 

dönemde ABD ile ilişkilerini bitiren İran ve ABD 

ile olan anlaşmaları feshetmiş ve Amerika’nın, 

İran’daki askeri üslerini kapatmıştır. Aynı şekilde 

Rusya ile de yakın ilişki içine girmekten kaçınmış 

ve ikili ilişkilerini askıya almıştır. Özellikle İran-Irak 

Savaşı (1980-1988) sırasında iki ülke ilişkilerinde 

duraklama yaşanmıştır. Rusya savaşın başında 

İran’ı desteklemiş fakat daha sonra Irak’a silah 

satışı yapmıştır ve bu da ikili ilişkilerin bozulmasına 

sebep olmuştur.3 Ancak Rusya, 1987 yılında ani bir 

karar ile İran’dan yana tavır almıştır. 

 Bu tarihten sonra İran’ın uluslararası gerçekler 

ve ideolojik dış politika üretiminden yavaş yavaş 

uzaklaşıp daha realist dış politikalar izlemeye 

başlamasıyla birlikte pragmatist söylemde, İran 

hem bölgesel hem de uluslararası sistemde, 

2 İsmail Sarı, “1979 Devrimi Sonrası İran’ın Rejim Paradigması ve Dış 
Politika Yönelimleri”, Türkiye-Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt 2, 
Sayı 1, 2015, s101.
3 Murat Tekin, İran-Rusya İlişkilerinin Tarihi Seyri, Ortadoğu ve Afrika 
Araştırmacılar Derneği, 23 Nisan 2015, http://www.ordaf.org/iran-
rusya-iliskilerinin-tarihi-seyri/ erişim: 15.12.2016; M. Tuncel,(Ed.) 
Ortadoğu’da güç savaşları hedef neden İran?,   İstanbul: Etkileşim 
Yayınları,  2008.

“İç siyasetin dış politika yapımı 
üzerinde, devrim gibi önemli 
bir kırılmanın yaşandığı kriz 
dönemlerinde daha yoğun bir 
etkisinin olduğu bilinmekle beraber 
temel faktörün yapısal düzlemde 
olduğunu ve İranlı politik elitlerin 
ve karar alıcıların uluslararası 
sistemin şartlarına göre rasyonel 
ve pragmatist hareket ettikleri 
gözlemlenmiştir.”
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“Büyük Şeytan” olarak nitelendirdiği ABD’yi 

dengeleyen önemli bir güç olan Sovyetler Birliği 

ile yakın ilişkiler izlemeye başlamış ve dış politika 

tutumunu değiştirmiştir. İslam Devrimi sonrasında 

İran ile Rusya arasında kısa bir dönem karşılıklı 

tehdit algılamaları olmuşsa da iki ülke karşılıklı 

çıkarları ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde kısa 

sürede ilişkilerini düzeltmiş ve birçok konuda iş 

birliği yapmıştır.  

Bu çerçevede İran- Irak savaşı sonrasında ikili 

ilişkiler giderek düzelmeye başlamıştır. Bu dönemde 

ilişkiler, karşılıklı üst düzey ziyaretler ve anlaşmalarla 

pekiştirilmiştir. Dönemin SSCB Dışişleri Bakanı 

Eduard Sevardnadze’nin Şubat 1989’da Tahran’ı 

ziyaret ederek Humeyni ile görüşmesiyle doruğa 

çıkan Moskova-Tahran arasında güvenlik temelli 

ilişkiler, İran’ın kuzey komşusundan herhangi 

bir tehdit algılamadığını; Moskova’nın da İran’ın 

elindeki İslam kartından endişe etmediğini ortaya 

koymuştur.” 4 İki ülke ilişkileri, Haziran 1989’da İran 

Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin Moskova ziyareti 

ile imzalanan birçok önemli anlaşmanın yanı sıra 

askeri iş birliği anlaşması ile daha da pekişmiştir.5  

Bölgesel ve küresel aktörlerden (özellikle ABD) 

almış olduğu tehdit algısı ve rejimin varlığının 

sürdürülmesi için İran, silahlanmasını arttırmış 

ve birçok ülkeden silah alımı yapmıştır. Bu 

minvalde Sovyetler Birliği’nden silah alımı yapmış 

ve bu gelişme ülkeler arasında ekonomik ve 
4 İsmail, Yurdakurban,“Devrim Sonrası İran Dış Politikası(1979-2005)”, 
Selçuk Üniv. SBE, Yayınlanmamış YL Tezi, 2007, s.35.
5 Robert O. Freedman Russian-Iranian Relations in the 1990s, Middle 
East Review of International Affairs, Vol 4, No. 2, June 2000, s.14.

askeri yakınlaşmayı hızlandırmıştır.  1989 yılında 

taraflar MİG-29 ve Su-24 olmak üzere Rus askerî 

teknolojisinin İran’a satışı konusunda anlaşmaya 

varmışlardır. 12 adet Su-24MK savaş uçağı, 2 adet 

S-200 ve füze savunma sistemi ve “Varşavyanka” 

model denizaltılar satmayı; 1000 T-72S tankı ve 

1500 BMP-2 (zırhlı piyade aracı) üretimi için teknik 

yardım vermeyi kabul ediyordu.6 İran, 1989’da 

Gorbaçov yönetimi ile nükleer alanda iş birliği 

kararı almış ancak SSCB’nin dağılmasından dolayı 

bu karar ertelenmiştir. 

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde 

Rusya Federasyonu ve İran İlişkileri 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ile birlikte uluslararası sistemde 

dengeler tamamen değişmiştir. İki kutuplu sistemin 

tek kutuplu hale gelmesiyle birlikte ABD dünya 

siyasetine tek süper güç olarak çıkmıştır. Özellikle 

bu süreçte Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle ortaya 

çıkan sistem boşluğu, Ortadoğu’yu ABD ve Batılı 

devletlerin kolay manevra yapabilecekleri bir bölge 

haline gelmiştir. Bu dönemde, ekonomik ve siyasi 

olarak büyük sıkıntılar yaşayan Rusya, ekonomik 

ve siyasi yük getirecek dış politika pratiklerinden 

uzak durmaya çalışmış ve Yakın Çevre dışında 

kalan bölgelere dönük politika geliştirememiştir.  

Bu yeni sistem İran için önemli tehdit unsurlarını 

beraberinde getirmişti. Rejimi için en büyük 

tehlike olarak gördüğü ABD, yakın bölgesinin tek 

hegemon gücü haline gelmiş ve bu durum İran’ın 

varlığı için büyük bir tehdit kaynağı oluşturmuştur. 

Rusya’nın Ortadoğu politikasında başından 

beri dengeli ve temkinli siyaset izlediği İran ile 

olan ilişkileri, Sovyetleri Birliği’nin dağılmasının 

ardından değişmiştir.7 Buna temel sebep, Bağımsız 

6 L.S. Severtsev. Rossiya-İran:Drujba navek?. [Rusya-İran: Ebedi Dostluk 
mu?]. Nezavisimaya Gazeta (Dipkuryer NG). http://world.ng.ru/2001-
04-05/’Aktaran: Rusya Federasyonu-İran Askeri-Teknik İlişkileri, Türk 
Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, 14.12.2006, http://www.tasam.
org/tr-TR/Icerik/213/rusya_federasyonu-iran_askeri-%20teknik_iliskileri 
erişim:15.12.2016
7 Giray Saynur Derman, “Rusya Federasyonu’nun Orta Doğu Politikası”, 
Yeni Türkiye-Orta Doğu Özel Sayısı, 6(87), 2016, ss.236-257.

“Bölgesel ve küresel aktörlerden 
(özellikle ABD) almış olduğu tehdit al-
gısı ve rejimin varlığının sürdürülmesi 
için İran, silahlanmasını arttırmış ve 
birçok ülkeden silah alımı yapmıştır. 
Bu minvalde Sovyetler Birliği’nden 
silah alımı yapmış ve bu gelişme 
ülkeler arasında ekonomik ve askeri 
yakınlaşmayı hızlandırmıştır.” 

http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/213/rusya_federasyonu-iran_askeri- teknik_iliskileri
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/213/rusya_federasyonu-iran_askeri- teknik_iliskileri
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Devletler Topluluğu bünyesinde bağımsızlığını ilan 

eden Müslüman devletler olarak gösterilebilir. 

Özellikle Azerbaycan’ın bağımsız bir devlet olması 

ve Hazar havzasındaki enerji kaynakları, Hazar’ın 

statü sorunu ve bölgedeki petrol payı meselesi, 

İran’daki 30 milyon Şii Azerbaycan Türkünün varlığı 

ve diğer taraftan radikal İslam korkusu Rusya’nın 

İran’a yeşil ışık yakmasında temel etkenlerdendir 

ve böylece Rusya Ortadoğu politikasında İran’a 

öncelik tanımıştır.8 Tüm bunlara ek olarak Rusya’nın 

Ortadoğu politikasında kendi etkisini artırmanın 

yanı sıra, bölgedeki ABD etkisini kırmak, bölge 

ülkelerine sattığı askerî teknolojiden gelir elde 

etmek, dünya enerji piyasalarına hâkim olmak ve 

Rusya’nın dünyada tekrar söz sahibi olmak gibi 

çeşitli amaçları da bulunmuştur.

İran’ın Rusya ile ilişkileri Soğuk Savaş sonrasında 

yeni bir boyut kazanmıştır. SSCB’nin yıkılışının 

ardından nükleer enerji konusunda Rusya’nın 

İran’a destek vermesi ve İran’ın da Rusya’nın eski 

Sovyet coğrafyasındaki üstünlüğünü kabullenmesi 

şeklinde ortaya çıkan Rusya-İran ittifakı, ABD 

başta olmak üzere birçok ülkeyi tedirgin etmiş ve 

etmektedir. 9

Rusya’nın ABD ve Avrupa ile ilişkilerinin öncelik 

kazanması, bir süre İran-Rusya ilişkilerini olumsuz 

etkilese de 1993 yılının sonundan itibaren Rusya’nın 

ilgisinin tekrar bölgeye çevrilmesi ile ilişkiler yeniden 

hız kazanmaya başlamıştır. Rafsancani’nin Rusya ile 

yakınlaşma ve nükleer teknoloji satın alınması ile 

ilgili olarak 1995 yılında CNN’e verdiği demeçte 

‘’Şu ana kadar Rusya bizimle anlaşmasında ciddi. 

8 İlyas Kemaloğlu, “Rusya’nın Ortadoğu Politikası”, ORSAM Rapor 
No: 125, Temmuz 2012-The Black Sea International Rapor No: 23, 
s.7-23.
9 Suna M. Özel, “Rusya’nın İran Kaygısı mı Beklentisi mi?”, 
http://www.21yyte.org/tr/arastirma/rusya-slav-arastirmalari-
merkezi/2012/02/29/6510/rusyanin-iran-kaygisi-mi-beklentisi-mi

Rusların ABD’nin yakışık almayan görüşlerine 

teslim olmaları için bir sebep görmüyoruz’’ diyerek 

görüşlerini açıklamıştır.10

Ortadoğu ile olan sınırların ortadan 

kalkması da Rusya’nın bölgeye yönelik aktif 

politikalar üretmesini zorlaştırmıştır. Rusya, kısıtlı 

imkânlar, ideolojik kayma ve kapasite problemi 

çerçevesinde Ortadoğu’ya yönelememiştir. Ancak 

bu durum Rusya’nın Ortadoğu politikasını veya 

çıkar tanımlamalarını ortadan kaldırmamıştır.11 

Sovyetlerin dağılmasıyla bölgede meydana gelen 

jeopolitik değişim, İran ile Rusya ilişkileri için daha 

uygun bir siyasi zemin ve stratejik motivasyon 

sağlamıştır. Rusya’nın ekonomik krizi ve döviz ihtiyacı 

ile Orta Asya’da yeni kurulan Müslüman devletlerle 

iyi ilişkileri olan bir komşu arayışı; İran’ın ise Rus 

silahlarına, teknolojisine, bölgesel ve uluslararası 

alanda desteğine olan ihtiyacı ve Kafkasya ile Orta 

Asya’da Amerikan etkisinin sınırlanması arayışı, iki 

ülkeyi birbirine yakınlaştırmıştır.12

Yeltsin Dönemi: Rusya’nın 
Ortadoğu Politikası Bağlamında 
İran ile İlişkileri

25 Aralık 1991 tarihinde, Mihail Gorbaçov’un 

görevinden istifa etmesinden sonra Rusya’nın 

tek yöneticisi olarak Boris Yeltsin kalmıştır. Rusya 

Federasyonu’nun ilk Cumhurbaşkanı statüsüne 

sahip olan Boris Yeltsin, yönetimde iki dönem 

süreyle başkanlık yapmıştır. 
10  İsmail Yurdakurban, a.g.e ., s.32.
11 Pınar Cankara, Yavuz Cankara Özden,” Vladimir Putin Döneminde 
Rus Dıs Politikasında Yapılan Degisiklikler”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2007, Sayı: 15, s.194
12 Pınar Arıkan, “İran-Rusya Mutabakat Anlaşması : Stratejik Ortaklık 
mı?”, Ortadoğu Analiz, Eylül-Ekim Cilt: 6 Sayı: 64, s.59.

“Rusya’nın Ortadoğu politikasında 
başından beri dengeli ve temkinli 
siyaset izlediği İran ile olan ilişkileri, 
Sovyetleri Birliği’nin dağılmasının 
ardından değişmiştir.”
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Yeltsin dönemi Rus dış politikasını üç dönemde 

inceleyebiliriz. Bunlar Atlantikçi dış politika 

dönemi (1991-1993), Neo-emperyalist eğilimler 

ve yakın çevre dönemi (1993-1996) ve Avrasya 

süper gücü olarak Rusya Federasyonu’nun dış 

politikası dönemidir. 13 Yeltsin, Sovyetler Birliği’nin 

yıkılışının ilk yıllarında geçiş dönemi sorunlarından 

çıkış yolu olarak Batı dünyasını tercih etmiş, 

iç ve dış politikalarında Batı, özellikle de ABD 

yanlısı politika izlemiştir. Boris Yeltsin, gerek iç 

politika gerek de dış politikada “ABD’nin 200 

yıllık demokrasi tecrübesini göz ardı edemeyiz” 

diyerek haritaya adını yazdıran yeni ülke için Batı 

modelini seçmiş ve bu modeli hayata geçirmeye 

çalışmıştır. 14 Yeltsin ilk dönemlerde Batı ile iş birliği 

ve çatışmadan uzak bir politika izlemiştir. “1991-

1994 arası dönemde Rusya’nın milli menfaatleri 

tam olarak belirlenememiş, Batı yanlısı bir politika 

benimsenmiştir. 1994’ten itibaren ise barışçı 

diplomatik girişimler ve ortak ekonomik çıkarların 

geliştirilmesi vasıtasıyla eski Sovyetler Birliği’nin 

bazı bölgelerinde Rusya’ya özgü etki alanlarının 

pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Öncelikli tehdidin 

Batı’dan çok Rusya’nın çevresinden geldiğine 

inanılmıştır.”15

13 Caşın ve Derman, a.g.e., s.101. 
14 Mesut Hakkı Caşın ve Giray Saynur Derman, Rus Dış Politikasındaki 
Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni Ufuklar, SRT Yay. Ankara 
2016, s.94.
15 Pınar Özden Cankara,Yavuz Cankara, a.g.m, s.194.

Yeltsin dönemi dış politikasına bakıldığında, 

Rusya’nın içinde bulunduğu geçiş dönemi 

nedeniyle, ekonomik ve siyasi olumsuzluklardan 

dolayı küresel, hatta bölgesel politikalar 

oynamaktan ziyade, yaşam alanı olarak 

görülebilecek kendi yakın çevresi üzerine bir dış 

politikaya ağırlık verildiği görülmektedir. 1993’te 

ilan edilen “Yakın Çevre Doktrini” bu açıdan 

oldukça önemlidir. Bu politikaya göre Rusya Orta 

Asya’daki güvenlik boşluğunu doldurmalı ve Eski 

Sovyet devletleri üzerinde etki kurmalıydı.16 Yakın 

çevresi olan Orta Asya, Rusya için yaşamsal çıkar 

alanı olarak tanımlanmıştır. Bölgenin etnik çatışma 

alanlarından ayrıştırılması, siyasi ve ekonomik 

istikrarın sağlanması, bölgede Rusya’ya rakip 

üçüncü ülkelerin etkinliklerinin sınırlandırılması, 

bölgede yaşayan Slav halkın emniyete alınması, 

aşırı milliyetçilik ve radikal İslam’ın yayılmasının 

önlenmesi, enerji nakil güzergahlarının 

korunması, bölgede terörizm, uyuşturucu ve silah 

kaçakçılığının yayılmasının engellenmesi gibi temel 

faktörler Rusya’nın hedefleri arasında olmuştur. 

Bu dönemde yakın çevresine odaklanan Rusya 

Federasyonu, Ortadoğu’da büyük ölçüde etkisiz 

hale gelmiştir. Fakat İran ile olan ilişkilerini de bir 

şekilde sürdürmüştür. 

16 John W.R. Lepingwell, “The Russian Military and Security Policy in The 
Near Abroad”, Survival, Vol:36, No:3, Autumn 1994

“Yeltsin dönemi Rus dış politikasını 
üç dönemde inceleyebiliriz. Bunlar 
Atlantikçi dış politika dönemi (1991-
1993), Neo-emperyalist eğilimler ve 
yakın çevre dönemi (1993-1996) ve 
Avrasya süper gücü olarak Rusya 
Federasyonu’nun dış politikası 
dönemidir.”
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Ortadoğu’da İki Etkin Güç Rusya ve İran

İran, Rusya’nın Çeçenistan politikasına 
fazla müdahale etmediği gibi Tacikistan ile 
Afganistan’daki savaşlar sırasında da Rusya ile 
ortak hareket etmiş, her iki ülke de Tacikistan’da 
iç savaşın sona ermesini istemiş ve Afganistan’da 
Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesini engellemeye gayret 
etmişlerdir. Aynı şekilde İran’ın kuzeyindeki Azeri 
nüfusu nedeniyle Azerbaycan’ın güçlenmesine 
ve bölgedeki enerji hatların kontrolünün kendi 
ellerinde toplanması için Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattı projesine olumsuz yaklaşmışlardır.17 İran’ın 
Batı ile olan kötü ilişkileri ve stratejik önemi Rusya 
için önemliydi. Rusya için de İran’ı kendi tarafında 
tutmak yaşamsal çıkar alanı ilan edilen eski Sovyet 
coğrafyası olan Orta Asya’daki radikal akımları 
kontrol edebilmek açısından da önemli olmuştur. 
Ayrıca o dönemdeki Müslüman Çeçenlerin ayrılıkçı 
hareketleri, İran ile ilgili Rusya’da endişe yaratan 
bir unsur olmuştur. Her ne kadar Çeçen ayrılıkçılar 
Sünni, İran’ın çoğunluğu Şii mezhebe mensup 
olsalar da ortaya çıkan bu endişe, İran’ın 1994-96 
ve 1999 yıllarındaki iki Çeçen savaşında da düşük 
profilli politika izlemesi ile ortadan kalkmıştır.18 
Yeltsin döneminde İran ile ekonomik ilişkilerin 
büyük bir oranını silah anlaşmalarının oluşturduğu 
görülmektedir. Rusya bu dönemde aynı zamanda 
nükleer reaktörler ve diğer endüstriyel ekipmanlar 
konusunda da iş birliği yapmıştır. Rusya’nın silah 
ticaretinde en büyük partnerlerinden biri, İran 
olmuştur.19 1995 yılında Rusya, bir yıl içinde İran’a 
500 milyon dolar askeri ekipman satmıştır ve bu, 
İran’ın Rusya ile olan toplam ithalatının yüzde 
85’ini oluşturmaktaydı.20 Bu da Rusya ile İran’ın 
askeri ve ekonomik iş birliği zemininde ilişkileri 
geliştirdiğini açıkça göstermektedir. 1990-1991 
yıllarında İran’ın Rus askerî teknolojisine olan 

bağımlılığı artmıştır.21 

17 Kemaloğlu, a.g.m., s.8.
18 Sedide Kayrak, “Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu Politikası”, 
http://www.bilgesam.org/incele/103/-rusya-federasyonu’nun-
ortadogu-politikasi/#.VUhgFfntmko, (erişim tarihi: 02.11.2016).
19 Robert 0., Freedman, “Russian Policy Toward the Middle East: The 
Yeltsin Legacy and the Putin Challenge”, The Middle East Journal, 
Vol. 55, No. 1 (Winter, 2001), s. 66-68.
20 Stephen, Blank,  “Russia And The Gulf”, http://sam.gov.tr/tr/wp-
content/uploads/2012/01/1.-RUSSIA-AND   THE-GULF.pdf, (erişim 
tarihi: 03.11.2015).
21 Robert O. Freedman, “Russian-Iranian Relations Under Yeltsin”, The 
Soviet and Post-Soviet Review, vol. 25, No. 3, 2012,  ss. 265-284.

1995 yılında ise Boris Yeltsin yönetimi ile 

geniş kapsamlı bir nükleer iş birliğine gidilmiştir. 

Bu antlaşma çeşitli çevreler tarafından tereddütle 

karşılansa da, iki ülke nükleer araştırmalarda 

UAEA kurallarına uyacaklarını taahhüt etmiştir. 

Ayrıca aynı anlaşma ile Rusya ve İran uranyum 

zenginleştirme konusunda da anlaşmaya 

varmışlardır.22 Aynı yıl, Rusya’nın 200 nükleer 

bilim insanı İran’da çalışmaktaydı ve Rusya, İranlı 

bilim insanlarının nükleer teknoloji konusunda 

eğitimini üstlenmiştir.23 İran’ın nükleer enerji 

alanında yapılan çalışmalarının tamamen barışçıl 

ve enerji üretimine yönelik olduğu yönünde 

açıklamalar yapmışsa da, bu açıklama enerji fazlası 

veren bir ülke olarak diğer ülkeleri pek tatmin 

etmemiştir.24 Rusya bu anlaşmaya karşı oluşan 

tepkilerden çok, anlaşma sonrası kazanacağı bir 

milyar doları düşünmekteydi. Çünkü SSCB’nin 

dağılmasından dolayı Rus ekonomisi iyi durumda 

değildi. Diğer taraftan Rusya, İran’daki nükleer 

faaliyetleri de yakından takip etti ve İsrail, ABD 

ve diğer devletlerin taşıdığı endişeleri Rusya da 

fazlasıyla taşımaktaydı.25 Ayrıca bu dönemde 

iki ülke ilişkilerinde olumsuz gelişmeler de 

olmuştur. Bu gelişmelerden biri Hazar Denizi 

enerji kaynakları konusunda meydana gelmiştir. 

Paylaşım konusunda İran, yüzde 12’lik bir orana 
22 Murat Tekin, İran-Rusya İlişkilerinin Tarihi Seyri, Ortadoğu ve Afrika 
Araştırmacılar Derneği, 23 Nisan 2015,  http://www.ordaf.org/iran-
rusya-iliskilerinin-tarihi-seyri/ erişim 15.12.2016.
23 Pınar Arıkan, İran – Rusya Mutabakat Anlaşması: Stratejik Ortaklık 
mı?, Ortadoğu, Eylül-Ekim Cilt: 6 Sayı: 64,s.58. http://www.orsam.
org.tr/files/OA/64/16pinararikan.pdf,erişim 15.12.2016.
24 Tekin, a.g.m.
25 Murat Tekin, İran-Rusya İlişkilerinin Tarihi Seyri, Ortadoğu ve Afrika 
Araştırmacılar Derneği, 23 Nisan 2015,  http://www.ordaf.org/iran-
rusya-iliskilerinin-tarihi-seyri/ erişim 15.12.2016.

“İran, Rusya’nın Çeçenistan 
politikasına fazla müdahale etmediği 
gibi Tacikistan ile Afganistan’daki 
savaşlar sırasında da Rusya ile 
ortak hareket etmiş, her iki ülke 
de Tacikistan’da iç savaşın sona 
ermesini istemiş ve Afganistan’da 
Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesini 
engellemeye gayret etmişlerdir.”

http://www.bilgesam.org/incele/103/-rusya-federasyonu'nun-ortadogu-politikasi/#.VUhgFfntmko
http://www.bilgesam.org/incele/103/-rusya-federasyonu'nun-ortadogu-politikasi/#.VUhgFfntmko
http://sam.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2012/01/1.-RUSSIA-AND   THE-GULF.pdf
http://sam.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2012/01/1.-RUSSIA-AND   THE-GULF.pdf
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sahip olmasına rağmen, yüzde 20 oranında bir pay 

istemiştir. Aynı şekilde petrol ve doğalgazın Batı’ya 

akış güzergâhı üzerinde de anlaşmazlık söz konusu 

olmuştur. İran alternatif bir güzergâh önerisine 

karşılık, Rusya petrol ve doğalgazın kendi boru 

hatları üzerinden batıya aktarılmasını istemiştir.26 

1997 yılında GAZPROM, ABD’nin karşı çıkmasına 

rağmen, İran ile Basra Körfezi’nde gaz yatakları 

arama projelerini başlatmıştır. XX. yüzyılın sonunda 

İran ile Rusya arasındaki siyasi ilişkiler ise her iki 

tarafın menfaatlerini gözetmiştir.27 İran, Rusya ve 

Kazakistan arasında Temmuz 1998’de imzalanan 

ve Hazar’ı kısmen bölen anlaşmaya karşı olduğunu 

belirtmiş ve eşit paylaşım çağrısında bulunmuştur. 

Yine de ABD’nin Hazar Denizi kaynaklarının 

alternatif rotalarla Batı’ya akışını sağlamak 

adına Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Trans Caspian boru 

hatlarına destek vermesi Rusya ve İran’ı birbirlerine 

yaklaştırmıştır. 

Bu dönemde iki ülke arasındaki ilişkiler genel 

olarak iş birliği ve karşılıklı çıkar temelli olarak 

pozitif bir ilerleme göstermiş ve iki ülkenin de 

tarihsel korku ve tehdit algılarını büyük oranda bir 

kenara bıraktıkları görülmektedir. 

26 Robert O, Freedman, “Russia and the Middle East Under Putin”, 
Ortadoğu Etütleri, Volume 2, No 3, July 2010, s.12
27  Kemaloğlu, a.g.m.

Putin Dönemi: Rusya’nın 
Ortadoğu Politikası Bağlamında 
İran ile İlişkileri

2000 yılında Devlet Başkanlığı’na seçilen 

Vladimir Putin, iktidara gelir gelmez Rusya’nın iç 

ve dış politikasında çok önemli gelişmelere imza 

atmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 

oluşan boşluğun doldurulmasında ve Rusya’nın 

eskisi gibi güçlü bir küresel aktör olarak dünya 

siyasetinde yer  almasında Putin’in büyük bir rol 

oynadığı savunulabilir. Putin, Rusya için öncelikle 

siyasal istikrarı simgelemiştir. Yeltsin’den son ra 

Putin Rusya Federasyonu’nda istikrar sağlamıştır. 

Putin, Çeçenistan’daki direnişi “aşırı güç” 

kullanarak da olsa çözmüş ve güvenlik açısından 

da istikrarın sembolü haline gelmiştir. Putin, izlediği 

aktif dış politika ve uluslararası kamuoyunda 

edindiği izlenim ile Rusya Federasyonu halklarının 

prestijini simgelemiştir.28 Putin yönetime geldiğinde 

ekonomik büyümeyi de hedeflemiş ve Rusya’nın 

takip ettiği ekonomik politika kapsamındaki %8’lik 

kalkınma hızı ile 2010 yılında ancak Portekiz’in 

12.200 $’lık kişi başına düşen ulusal gelir seviyesine 

ulaşabileceğini vurgulamıştır.29 

Putin’in dış politikada önemli paradigma 

değişimine gitmiş olduğu ve kendi bölgesine 

sıkışmış bir Rusya’dan ziyade, küresel siyasette eski 

konumuna kavuşacak bir Rusya tahayyüllüne sahip 

olduğu görülmektedir. Putin dönemi dış politika 

söylem ve pratiklerine bakıldığında; eski Sovyet 

coğrafyasındaki etkin güç olma, ABD ve Çin gibi 

küresel aktörler ile iş birliğine gitme, AB ve NATO 

ile iyi ilişkiler kurma, bir yandan Avrupa’nın temel 

enerji tedarikçisi olurken diğer yandan ise Avrupa 

yatırımlarının çekim merkezi haline gelme ve 

küresel enerji konularında temel aktör hedefi ön 

plana çıkmıştır.30

28 Giray Saynur Derman, “Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dönemi 
Rus Dış Politikası Paradigmaları”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 10, Sayı 
19, s.291.
29 Caşın ve Derman, a.g.e., s.110.
30  Habibe Özdal  ve Kerim, Has, “Putin Rusyasının Medvedevli Yılları”, 

“İran, Rusya ve Kazakistan arasında 
Temmuz 1998’de imzalanan ve Haz-
ar’ı kısmen bölen anlaşmaya karşı 
olduğunu belirtmiş ve eşit paylaşım 
çağrısında bulunmuştur.”
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Ortadoğu’da İki Etkin Güç Rusya ve İran

Putin’in iktidara gelmesi ile beraber Rusya, 

Ortadoğu’da da aktif olmak üzere politikalar 

geliştirmiştir. ABD’ye karşı bir denge politikası 

izlemek için İran ve Çin gibi etkin güçler ile iş 

birliği yapmıştır.31 Rusya, ayrıca örgütsel denklem 

düzleminde Orta Doğu’da Şanghay Iş birliği 

Örgütü ile NATO ve AB’nin üstünlük girişimlerini 

dengelemeyi amaçlamıştır.32 

Rusya Ortadoğu’daki sorunların diplomatik 

yollarla çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Bölge 

içi çatışmalar hem Rusya’nın güvenlik ve ekonomik 

çıkarlarını tehdit etmekte hem de bölge dışı büyük 

güçlerin, özellikle ABD’nin bölge üzerindeki etkisini 

arttırmasına ve hâkimiyet alanını genişletme 

zemini oluşturmaktadır. Dolayısıyla Rusya, bölge içi 

sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Aynı zamanda bölge içi devlet dışı 

aktörlerle ilişkiler kuran Rusya, bölgede bu yolla 

da etki sahibi olmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda 

Hizbullah ve HAMAS ile diyalog içine girmiş ve iki 

örgütü de terör listesine almamıştır.33 Ayrıca Rusya 

bölge ile geliştirdiği ilişkileri genellikle ekonomik bir 

zemin üzerine oturtmuştur. Özellikle enerji ve silah 

ticareti açısından bölgeyi önemli bir pazar olarak 

görmektedir. 34 Rusya’nın bu politikasındaki en 

önemli amaç ise kendi etkisini artırmanın yanı sıra, 

bölgedeki ABD etkisini kırmak, bölge ülkelerine 

sattığı askerî teknolojiden gelir elde etmek, dünya 

enerji piyasalarına hâkim olmak ve Rusya’nın 

dünyada tekrar söz sahibi olduğunu göstermek 

şeklinde özetlenebilir.35

Analist, Mart 2012, s.20.
31 Robert O. Freedman, “Politika Moskovı Na Blijnem Vostoke Pri 
Yeltsine i Putine”, Vneşnyaya Politika Rossiyi: Ot Yeltsina k Putinu, 
ed. S. Kroytsberger, S. Grabovski, Y. Unzer, Kiev 2002, s. 221.
32 Mesut Hakkı, Caşın, “Küresel Güçlerin Orta Doğu Politikası: 
Mücadelenin Diplomatik ve Stratejik Boyutları”, Ortadoğu’da Siyaset 
(içinde),  Davut Dursun, Tayyar Arı (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 
2014, s.236.
33 Aslan Yavuz, Şir, “Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu Politikası 
Çerçevesinde Gazze Krizine Yaklaşımı”, Ortadoğu Analiz, Şubat 2009, 
Cilt 1, Sayı 2.
34 Paul, Rivlin, “The Russian Economy and Arms Exports to the Middle 
East”, Jaffee Center for Strategic Studies, No. 79, November 2005.
35 İlyas, Kamalov, “Rusya’nın Ortadoğu Politikası”, ORSAM Rapor, 
Ankara, Temmuz 2012.

İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi’nin 
12-15 Mart 2001‘de Moskova‘ya yaptığı resmi 
ziyaret Rusya-İran ilişkilerinin yeniden canlanması 
açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. 
Bu ziyaret esnasında İran ile Rusya arasında 
“Karşılıklı İlişkilerin Temelleri ve Iş birliği İlkeleri 
Antlaşması” imzalanmıştır.

İki Devlet Başkanının buluştuğu bu toplantıda 
siyasi, ticari, ekonomik, kültürel gibi birçok alanda 
iş birliği içine girilmesi kararı alınmıştır. İran ve Rusya 
hava taşımacılığı, enerji, petrol ve gaz gibi önemli 
stratejik alanlarda da ikili iş birliğinin geleceği 
üzerine anlaşmışlardır. Hatemi’nin Moskova 
ziyareti, beraberinde yedi milyar dolar civarında 
bir ticaret fırsatı da ortaya çıkarmış ve İran’a 
bazı modern Rus silahlarının teslimatına olanak 
sağlamıştır.36 Bu süreçte İran ile Rusya arasındaki 
ekonomik, askeri ve teknolojik iş birliği yeniden 
canlanmıştır. İran ve Rusya arasında silah satış 
anlaşması ve İran’ın Rusya’ya olan silah bağımlılığı 
giderek artmıştır. Satış rakamları, 1998-2001 arası 
dönemde 300 milyon dolar, 2002-2005 yılları 
arasında ise 1,7 milyar dolara ulaşmıştır.37

Rusya ile İran arasında 2005 yılında yapılan bir 
anlaşma ile Rusya’nın 2006-2008 yılları arasında 
İran’a 1 milyar dolarlık silah satışı yapması kararı 
alınmıştır. Bu silahlar arasında, toplam 700 milyon 
dolarlık yerden havaya atılan füzelerden olan 29 
veya 32 adet TOR-M1’ler bulunmaktadır. Ayrıca 
Rusya, İran Hava Kuvvetleri envanterindeki 35 adet 
36 Orkhan, Gafarlı,  “Rusya’nın Dış Politika Konsepti ve Büyük Ortadoğu 
‘da Arap Baharı”,  Russian Foreign Policy in Light of Changing Balances 
in the Middle East”, Turkish Policy Quarterly Dergisi, Winter, Volume 
10, Number 4, (erişim tarihi: 05.11.2016).
37 Suna Merve Özel, “Rusya’nın İran Kaygısı mı Beklentisi mi”, 
http:/ /www.21yyte.org/tr/arast irma/rusya-slav-arast irmalari-
merkezi/2012/02/29/6510/rusyanin-iran-kaygisi-mi-beklentisi-mi, 

“Rusya’nın bu politikasındaki en 
önemli amaç ise kendi etkisini artır-
manın yanı sıra, bölgedeki ABD et-
kisini kırmak, bölge ülkelerine sattığı 
askerî teknolojiden gelir elde etmek, 
dünya enerji piyasalarına hâkim ol-
mak ve Rusya’nın dünyada tekrar 
söz sahibi olduğunu göstermek şek-
linde özetlenebilir.”
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Mig-29 ile 24 adet Su-24 savaş uçağının ve 30 adet 
Mi-8 askeri helikopterinin modernizasyonunu da 
üstlenmiştir.38 Bu dönemde, Rusya İran‘ın barışçıl 
sivil nükleer programı konusunda İran ile iş birliği 
yapmaya devam etmiştir. Tüm bu yakınlaşmaların 
aksine yine bu dönemde iki ülke ilişkilerinde bazı 
sorunlarda da ortaya çıkmıştır. Temmuz 1998’de 
Rusya’nın Kazakistan ile imzaladığı ve İran’ı 
rahatsız eden anlaşmanın39 ardından, Putin’in 
2001’de Bakü ziyaretinde Azerbaycan ile benzer 
bir anlaşma imzalaması İran’ı rahatsız etmiştir. 
2002 Mayıs ayında Kazakistan ile Hazar’daki 
petrol sahalarını ortak işletmeyi öngören anlaşma 
imzalanmıştır. 2003 yılında ise Rusya Federasyonu, 
Azerbaycan ve Kazakistan ile kendi bölgelerinde 
bulunan deniz dibinin paylaşılması konusunda 
yeni bir anlaşma imzalamıştır.40 İran’ı rahatsız eden 
bu gelişmelere rağmen İran, Rusya ile olan askeri, 
ekonomik ilişkilerini sürdürmüştür. 2002 yılının 
sonlarına doğru İran’ın Buşehr reaktörüne ek olarak 
yeni nükleer tesisler inşa ettiğini gösteren uydu 
fotoğrafları ortaya çıkması ile beraber, ABD başta 
olmak üzere birçok ülke tepki göstermiştir. Mayıs 
2003’te Rusya, İran’ın tüm nükleer programının 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) 
gözetiminde olması gerektiğini açıklamıştır. Bu 
dönemde İran’a yapılan uluslararası baskılara karşın 
Rusya daha yumuşatıcı bir politika izlemiştir. Bu 
dönemde Rusya-İran arasında bazı olumsuzluklar 
yaşanmış olsa da genel anlamıyla ilişkiler ekonomik, 

askeri zeminde artmaya devam etmiştir. 

38 Fatih, Özbay, “Rusya Federasyonu-İran Askeri-Teknik İlişkileri”, 
BİLGESAM, http://www.tasam.org/trTR/Icerik/213/rusya_federasyonu-
iran_askeri-teknik_iliskileri, (erişim tarihi: 06.11.2016).
39 Selçuk, Çolakoglu, “Uluslararası Hukukta Hazar’ın Statüsü Sorunu”, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/479/5535.pdf,  (erişim tarihi: 
03.11.2016).
40 Fatih, Özbay, “Hazar’da Güvenlik İkilemi ve Silahlanma Yarışı”, Hazar 
Strateji Enstitüsü,  Hazar Raporu 2013, (erişim tarihi: 02.11.2016).

7 Mart 2008 tarihinde Putin’in yerine Devlet 

Başkanı seçilen Dmitri Medvedev’in genel olarak 

Putin’in dış politika parametrelerini takip ettiği 

söylenebilir. Bu dönemde İran ile olan ilişkiler 

bir taraftan uluslararası aktörlerin İran’a yönelik 

tehdit ve baskı söylemleri, Rusya’yı İran ile Batı 

arasına bir denge kurmaya zorlamıştır. Buşehr 

reaktörünün tamamlanmasının Kasım 2009’yılında 

tekrar ertelenmesi, İran tarafında rahatsızlığa 

neden olmuştur. Ayrıca Rusya’nın göndermeyi 

taahhüt ettiği karadan havaya SAM-300 füzelerini 

göndermeyi ertelemesi ve Dmitri Medvedev’in Eylül 

2012’de Rusya’dan İran’a S-300 füze savunma 

sistemi sevkiyatını yasaklayan kararı imzalaması41 

İran cephesinde olumsuz karşılanmıştır.

4 Mart 2012’de gerçekleşen seçim sonrasında 

yeniden Rusya Devlet Başkanı olarak seçilmesinden 

kısa bir süre önce Putin, 27 Şubat 2012’de 

Moskovskiye Novosti’te “Rusya ve Değişen Dünya” 

başlıklı bir makale yayınlamış ve yeni dönemde 

Rus dış politikasının gidişatı ile ilgili ipuçları 

vermiştir. Makalede Putin, Arap Baharı sürecinden, 

Afganistan sorunu, İran ve Kuzey Kore konularına 

kadar pek çok konuyu ele almıştır. Özellikle Suriye 

Krizi bağlamında Putin, kimsenin Libya senaryolarını 

yeniden görmek istemediğini ifade ederek Rusya’nın 

Suriye konusunda politikasının değişmeyeceğini 

de göstermiş”42 ve İran ile aynı politikayı izlediğini 

ortaya koymuştur. Arap Baharı ile birlikte bölgede 

41“Rusya, İran’a S-300 yerine S-400 füzelerini gönderebilir”, http://
tr.sputniknews.com/analiz/20150417/1015049580.html, (erişim tarihi: 
09.11.2016).
42 Suna Merve Özel,  “Çar Putin ile Üçüncü Dönem”, http://www.21yyte.
org/tr/arastirma/rusya-slav arastirmalari-merkezi/2012/09/05/6729/car-
putin-ile-ucuncu-donem , (Erişim Tarihi: 10.11.2016)

“Mayıs 2003’te Rusya, İran’ın tüm 
nükleer programının Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) 
gözetiminde olması gerektiğini 
açıklamıştır. Bu dönemde İran’a 
yapılan uluslararası baskılara karşın 
Rusya daha yumuşatıcı bir politika 
izlemiştir.”

http://www.tasam.org/trTR/Icerik/213/rusya_federasyonu-iran_askeri-teknik_iliskileri
http://www.tasam.org/trTR/Icerik/213/rusya_federasyonu-iran_askeri-teknik_iliskileri
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/479/5535.pdf
http://tr.sputniknews.com/analiz/20150417/1015049580.html
http://tr.sputniknews.com/analiz/20150417/1015049580.html
http://www.21yyte.org/tr/arastirma/rusya-slav
http://www.21yyte.org/tr/arastirma/rusya-slav
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yaşanan gelişmeler, iki ülkenin özellikle ABD ve 

Batı politikalarına karşı ortak çıkarlar çerçevesinde 

benzer politikalar takip etmesine neden olmuştur. 

Özellikle Suriye konusunda İran’ın kendi yaşam 

alanı olarak gördüğü Suriye’de rejimin devamına 

yönelik politikası, Rusya tarafından desteklenmiştir. 

24 Kasım 2013’te ABD öncülüğünde İran ve P5+1 

ülkeleri ile yapılan müzakerelerin sonucu olarak, 

İran’ın nükleer programına yönelik imzalanan ön 

anlaşmanın ilk etapta Rusya’nın istediği gibi bir 

çözüm modeliymiş gibi sunulmasına ve Rusya’nın 

bundan kazançlı çıkacağı düşünülmesine rağmen, 

Ukrayna-Kırım meselesi sonrası Rusya ve Batı 

arasında yaşanan gerilimle Rusya’nın bu anlaşmaya 

daha mesafeli olduğu görülmüştür.  Bu anlaşmaya 

göre;  İran’ın nükleer programını büyük oranda 

durdurması, elindeki yüzde 20 zenginleştirilmiş 

uranyumu sıfırlaması, denetimleri genişletmesi, 

uluslararası toplumun da bunun karşılığında İran’a 

7 milyar dolar olacağı hesaplanan bir yaptırım 

hafifletmesine gitmesi öngörülmüştür. 43 Nitekim 

bölgedeki en büyük müttefiklerinden biri olan 

İran’ın ABD ve Batı ile ilişkilerini düzeltmesi, 

Rusya’nın çıkarları için büyük bir tehlike yaratabilir 

endişesi doğurmuştur. Bu kapsamda Rusya’nın 

İran’a 2010 yılında askıya alınan 800 milyon 

43 Tolga Tanış, “İran’la Tarihi Anlaşma”, http://www.hurriyet.com.tr/
iran-la-tarihi-anlasma-25194798, Erişim24 Kasım 2013.

dolar değerindeki S-300 füzelerinin teslimatının 

gerçekleştirileceğini açıklaması da bu endişeyi 

doğrulamaktadır. 

20 Aralık 2016’da Suriye meselesinin geleceği 

için bir araya gelen İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri 

Bakanları, hazırlanan çözüm bildirisinde, Suriye 

Hükümeti ve muhalefet arasında müzakere 

edilmekte olan her türlü anlaşmanın destekleyicisi 

ve garantörü olacaklarını belirtmişlerdir. Ateşkes, 

insani yardım ve sivillerin serbest dolaşımı 

konularında mutabakat sağlamışlar ve anlaşmanın 

kolaylaştırıcıları ve garantörleri olmaya hazır 

olduklarını belirtmişlerdir.44 Suriye krizinin 

çözümünde anahtar ülke olarak Türkiye, Rusya ve 

İran bir kere daha öne çıkmıştır.

44 Giray Saynur Derman, “Suriye Krizinin Çözümünde İki Önemli 
Aktör”, http://www.ankasam.org/suriye-krizinin-cozumunde-iki-onemli-
aktor/ , ANKASAM, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, (1 
Ocak 2017), Erişim 15 Ocak 2017.

“24 Kasım 2013’te ABD öncülüğünde 
İran ve P5+1 ülkeleri ile yapılan 
müzakerelerin sonucu olarak, 
İran’ın nükleer programına yönelik 
imzalanan ön anlaşmanın ilk etapta 
Rusya’nın istediği gibi bir çözüm 
modeliymiş gibi sunulmasına ve 
Rusya’nın bundan kazançlı çıkacağı 
düşünülmesine rağmen, Ukrayna-
Kırım meselesi sonrası Rusya ve Batı 
arasında yaşanan gerilimle Rusya’nın 
bu anlaşmaya daha mesafeli olduğu 
görülmüştür.’’

http://www.hurriyet.com.tr/iran-la-tarihi-anlasma-25194798
http://www.hurriyet.com.tr/iran-la-tarihi-anlasma-25194798
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1979’da gerçekleşen İran İslam Devrimi iki 

kutuplu sistemde bölgesel dengeleri değiştiren 

gelişmelerden biri olmuştur. Soğuk Savaş 

boyunca ABD bloğunda yer alan İran, bir anda 

ABD’yi baş düşmanı olarak gören bir ülke haline 

gelmiştir. Diğer taraftan İran, İslami bir rejimin 

başa gelmesi ile Sovyetler Birliği için de tehdit 

oluşturmaya başlamıştır. Ancak ABD’nin önemli 

müttefiklerinden birini kaybetmesi, Sovyetlerin 

yararına olan bir gelişme olarak da nitelendirilebilir. 

İlk dönemlerde Rusya, İran’ı tehdit olarak algılasa 

da İran’ın Rusya’nın çıkarlarını zedeleyecek 

politikalardan uzak durması45 Sovyetlerin İran’a 

olan tutumunu değiştirmiş ve ilişkilerin gelişmesine 

zemin hazırlamıştır. Bir anlamda iki ülke arasında 

Soğuk Savaş sonrasında bölgesel ve uluslararası 

konjonktür ve karşılıklı çıkarlar çerçevesinde tarih 

boyunca oluşan karşılıklı güvensizlik ve tehdit 

algılamaları yerini iş birliğine bırakmıştır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 

ciddi bir sarsıntı yaşayan ve içine kapanan Rusya 

Federasyonu, ilk yıllarda Batı yanlısı politikalar 

izlemiştir. Bu dönemde, ekonomik ve siyasi olarak 

büyük sıkıntılar yaşayan Rusya, ekonomik ve siyasi 

yük getirecek dış politika pratiklerinden uzak 

durmaya çalışmış ve Yakın Çevre dışında kalan 

bölgelere dönük politika geliştirememiştir. Özellikle 

Yeltsin’in ikinci döneminden itibaren daha aktif 

bir dış politika izlemeye başlayan Rusya, ABD’nin 

hegemonyasındaki tek kutuplu sistemi dengelemek 

kaygısıyla bölgesel ve küresel aktörlerle iş birliği 

içine girmiştir. Başta Ortadoğu olmak üzere birçok 

bölge ile yakından ilgilenmeye başlayan Rusya, bu 

dönemde Batı ve ABD tarafından büyük tehdit 

olarak görülen İran ile olan ilişkilerini büyük 

oranda askeri ticaret üzerine kurmuş ve İran’ın 

en büyük silah tedarikçisi durumuna gelmiştir.46 
45 Robert O. ,Freedman, “Russian Polıcy Toward The Mıddle East Under 
Yeltsın And Putın, Jerusalem Center for Public Affairs”, http://www.
jcpa.org/jl/vp461.htm, (erişim tarihi: 11.11.2016)
46 Giray Saynur Derman, “İran – ABD İlişkileri ve Değişen Dengeler”, 
https://ankasam.org/iran-abd-iliskileri-ve-degisen-dengeler/, (1Şubat 
2017), Erişim 10 Mart 2017. 

Putin döneminde gerek bölge devletleriyle gerekse 

de devlet dışı aktörler ile diyaloglar kurulmuş ve 

bölgede ılımlı politikalar ile var olmak istenmiştir. 

Aynı zamanda ABD ve diğer güçlerle çatışma içine 

girmeden kendi çıkarlarını koruma ve yeni çıkar 

alanları kurma üzerine pragmatist bir politika 

izlenmiştir.47 Bu bağlamda Rusya ile olan ilişkiler bu 

dönemde de artarak devam etmiş ve Rusya İran’a 

uygulanan uluslararası baskılara karşı genellikle 

İran’a karşı olmayan duruşlar sergilemiştir. İran ile 

birçok alanda yakın ilişkiler içine girmiştir.

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerde zaman zaman 

bazı konularda fikir ayrılıkları ortaya çıkmışsa da 

Rusya ve İran çeşitli engel ve farklılıklara rağmen, 

bölgesel çıkarları gereği birbirine düşman değil, 

destekleyici politikalar sürdürmüşlerdir. 48 Öncelikle 

İran ve Rusya’nın iş birliği içinde olmalarının bazı 

sebepleri vardır: 

•	 ABD’nin Rusya’nın yakın çevresinde üs 

kurmasına her iki ülkenin de karşı çıkması, 

•	 NATO’nun Doğu’ya doğru genişlemesini 

istememeleri,  

•	 Hazar enerji kaynaklarının büyük bir 

kısmının yabancılarda olması ve üçüncü ülkelerin 

bölgede olmalarına iki devletin de karşı olması,

•	 Bölgede güçlü bir Azerbaycan 

istememeleri,

•	 Sahip oldukları petrol ve doğalgaz 

rezervlerini yüksek fiyata satmak istemeleri,

•	 İran’ın, Rusya’nın üye olduğu Şangay Iş 

birliği Örgütü’ne gözlemci üye olması.

Rusya ve İran ilişkileri Putin ve Ruhani döneminde 

tarihte görülmemiş bir iş birliği düzeyine ulaşmıştır. 

Bu değişimde Orta Doğu’da Arap Baharı’nın son 

halkası olan Suriye krizinin büyük etkisi olmuştur. 

İran gerek Türkiye ve gerekse Sünni Arap ülkeleriyle 

gergin giden ilişkileri, ülkede yaşanan ekonomik 

47 Giray Saynur Derman, “Türkiye ve Rusya İlişkileri Denkleminde Suriye 
Krizi”, Uluslararası Politikada Suriye Krizi, Editör: Hasret Çomak, Caner 
Sancaktar, Zafer Yıldırım, BETA Basım, s.400. 
48 Murat Tekin, İran-Rusya İlişkilerinin Tarihi Seyri, Ortadoğu ve Afrika 
Araştırmacılar Derneği, 23 Nisan 2015,  http://www.ordaf.org/iran-
rusya-iliskilerinin-tarihi-seyri/ erişim 15.12.2016.

http://www.jcpa.org/jl/vp461.htm
http://www.jcpa.org/jl/vp461.htm
https://ankasam.org/iran-abd-iliskileri-ve-degisen-dengeler/
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iflas nedeniyle Suriye krizinin sorunlarıyla tek 

başına göğüsleyemeyeceğini anlamış ve Rusya 

ile yakınlaşmasını arttırmıştır.49 Bu süreçte Arap 

toplumunda İran karşıtlığı yükselmiş ve İran’ın 

karşısında Yemen’den Irak’a kadar uzanan geniş 

çapta çatışma alanı oluşmuştur. 

Suriye’de yaşanan kriz ve çözüm sürecinde 

Rusya ve İran iş birliği yapmıştır. İran Rusya’ya 

Suriye’deki askeri operasyonları için Hamedan 

Askeri Üssü’nü ve hava sahasını açmıştır. Bu 

olay iki ülke açısından da tarihi bir adım olarak 

değerlendirilebilir. Türkiye’nin Suriye’de yeni bir 

konsept çerçevesinde hareket edeceğini açıklaması 

da Rusya-İran yakınlaşmasını güçlendirmiştir. 

Suriye çözüm sürecinde iki ülke de bölgede 

barışçıl çözümü öngören Moskova zirvesi ile Astana 

görüşmelerinde çok mezhepli, demokratik ve 

seküler bir devlet olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin 

egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak 

bütünlüğünü tamamen desteklediklerini 

vurgulamışlardır. Ateşkesin devamı, mülteciler 
ve insani yardım konuları ve Suriye sorununun 
askeri değil siyasi yollarla çözülmesi yönünde ortak 
görüş beyan etmişler ve IŞİD ile El Nusra’ya karşı 
da ortak mücadele kararı almışlardır. Bunda etken 
güç olarak İran himayeli Hizbullah örgütünün 
Suriye’de faaliyetlerinin yasaklanmasını isteyen 
Türkiye’nin girişimi de gösterilebilir. Rusya-İran 
askeri iş birliği iki ülkenin Suriye’deki kararlılıklarını 
göstermekle birlikte şüphesiz Esad’ın konumunu 
da güçlendirecektir. 

Sonuç olarak Rusya ve İran, realist çerçevede 
ve ortak çıkar kapsamında hareket eden iki 
bölgesel güçtür. Özellikle son dönemde Suriye 
krizinin çözümünde Türkiye ile birlikte öne çıkan iki 
aktördür. SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya’nın 
Ortadoğu’da ilk defa etkin olduğu yeni bir dönem 
başlamaktadır. Rusya-İran iş birliği aslında Rus 

49  Giray Saynur Derman, “Türkiye ve Rusya İlişkileri Denkleminde 
Suriye Krizi”, Uluslararası Politikada Suriye Krizi, Editör: Hasret 
Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım, BETA Basım, s.400. 

dış politikasının başarısı olarak da yorumlanabilir. 
Rusya, Suriye krizi nedeniyle İran’la geliştirdiği iş 
birliği sayesinde Ortadoğu’da belirleyici bir konuma 
yükselmiştir. Farklı tarihi yönetim kültürüne, siyasi 
yapıya, toplumsal tabana sahip olmalarına rağmen, 
Rusya ve İran gerektiğinde mevcut olduğu coğrafi 
konum kapsamında aynı çıkarlar doğrultusunda 
ortak hareket etmiş, birbirlerini uluslararası arenada 
desteklemiştir. Bu birlikteliğin esas sebeplerinden 
biri, ABD veya Batı’ya karşı bölgesel veya küresel güç 
olma yolundaki mücadeleleridir. İran-Rusya ittifakın 
etkilerinin sadece Ortadoğu ile sınırlı kalmayacağı 

da aşikardır.
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