
FRANSA’NIN İRAN YAKLAŞIMI VE

NÜKLEER MESELEDEKİ
POZİSYONU

rihsel, ekonomik ve siyasi bağla-
rının özgünlüğünü göz ardı etmek
anlamına gelmektedir. Özellikle
Fransa söz konusu olduğunda bu
bağların ayrıksılığı dikkat çekmek-
tedir. Kıta Avrupası’nın bu önemli
ülkesi, genel olarak Ortadoğu yak-
laşımı konusunda diğer Avrupa
ülkelerinden ve ABD’den ayrıl-
maktadır. İran ile olan ilişkileriyse
bu bağlamda diğer ülkelere kıyasla
her zaman benzersiz olmuştur.  

FRANSA’NIN DOLAYIMSAL
İRAN SİYASETİ

Suriye ve Lübnan, Fransız sömürge
yönetimleri altında uzun yıllar
kaldıktan sonra ancak 1946’da
Fransız askerlerinin çekilmelerinin
ardından bağımsız olabilmişlerdir.
Fakat özellikle Lübnan’da Fran-
sızların tohumunu attıkları mez-
hebe dayalı kimlik temelli istik-
rarsız siyasi yapı, bugün de varlığını
bir biçimde korumaktadır. Ayrıca
Fransa’nın Lübnan’a olan ilgisi
bitmiş değildir. Lübnan’ın aktüel
siyasetini yönlendirme doğrultu-
sunda Fransa yönetimi bugün de
elindeki araçları kullanmaya ça-
lışmaktadır. Lübnan üzerinde bir
diğer nüfuz sahibi ülke olan İran
ile Fransa’nın yolu da bu bağlamda
kesişmektedir. 

Örneğin, 2017 yılında Suudi Ara-
bistan’dan yaptığı bir açıklamayla
İran’ın Hizbullah üzerinden Lüb-

Fransa, özellikle 20. yüzyıl
boyunca İran siyasetini
doğrudan ya da dolaylı olarak
etkilemiştir. Özellikle
söylenmelidir ki İran
muhalefeti her zaman
kendisine Fransa’da bir sığınak
bulabilmiştir. İran İslam
Devrimi’nin lideri Ayetullah
Humeyni, sürgünde
bulunduğu 15 yılın son dört
ayını Paris’te geçirmiştir. 

ran söz konusu olduğu
zaman genellikle Batı
dünyasının topyekûn ne-

gatif bir yaklaşıma sahip olduğu
varsayılmaktadır. Söz konusu yak-
laşımın da hemen hemen aynı
türde bir siyasete alan açtığı, bu
fikrin doğal bir sonucu şeklinde
düşünülebilir. Gerçekten de İran’ın
nükleer programı üzerinde dönen
tartışmalara ve Batı ülkelerinin
yaptırımlar konusundaki konsen-
süsüne bakıldığında karşımıza böy-
le bir tablo çıkmaktadır. Ancak
meseleyi bu şekilde ele almak, söz
konusu ülkelerin İran ile olan ta-
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nan’a müdahalesini gerekçe gös-
tererek başbakanlıktan istifa eden
Saad Hariri, Riyad’ı terk edemi-
yordu. Fransa Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron araya girerek Ha-
riri’nin Paris’e gelmesini sağlamıştı.
Böylelikle Macron, asıl aktörlerin-
den birinin İran olduğu Lübnan
denkleminde etkili bir hamle yap-
mıştı. Öte yandan ABD’nin Orta-

doğu’daki güçlerini peyderpey Asya
Pasifik bölgesine doğru kaydırma
stratejisinin doğurduğu boşluğu
doldurmaya talip olan Fransa, son
zamanlarda Ortadoğu’ya yönelik
ilgisini artırmıştır. Bu anlamda
Macron’un geçtiğimiz ağustos ayı-
nın sonunda Bağdat’ta düzenlenen
liderler zirvesine iştirak eden tek
Batılı lider olması, Fransa’yı diğer

Avrupa devletlerinden farklı bir
noktaya taşımaktadır. Irak da tıpkı
Lübnan gibi İran nüfuzunun yoğun
olduğu bir bölgedir. Irak’ın son
dönemlerde Suudi Arabistan-İran
arasındaki normalleşme sürecinde
yaptığı arabuluculuk ve söz konusu
liderler zirvesi, Bağdat yönetimini
diplomatik bir güç olarak öne çı-
karmıştır. Bu anlamda Fransa’nın
son dönemlerde artan Ortadoğu
ilgisi de düşünüldüğünde Paris-
Tahran hattında yeni gelişmelerin
yaşanması muhtemeldir. 

İran İslam Devrimi’nin lideri
Ayetullah Humeyni, 1 Şubat
1979’da Paris’ten Tahran’a
gelerek İran İslam Devrimi’nin
en kritik 10 gününü sahada
kumanda etmiştir. Birçok ülke
yönetimi Humeyni’nin kendi
topraklarında bulunmasını
tehlikeli ve riskli bularak kabul
etmezken Fransa’nın bu işe
soyunması, Ortadoğu
konusunda cüretkâr
yaklaşımını gözler önüne
sermektedir.

Fransa, özellikle 20. yüzyıl boyunca
İran siyasetini doğrudan ya da do-
laylı olarak etkilemiştir. Özellikle
söylenmelidir ki İran muhalefeti
her zaman kendisine Fransa’da
bir sığınak bulabilmiştir. İran İslam
Devrimi’nin lideri Ayetullah Hu-
meyni, sürgünde bulunduğu 15
yılın son dört ayını Paris’te geçir-
miştir. 1 Şubat 1979’da Paris’ten
Tahran’a gelerek İran İslam Dev-
rimi’nin en kritik 10 gününü sa-
hada kumanda etmiştir. Birçok
ülke yönetimi Humeyni’nin kendi
topraklarında bulunmasını tehlikeli
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ve riskli bularak kabul etmezken
Fransa’nın bu işe soyunması, Or-
tadoğu konusunda cüretkâr yak-
laşımını gözler önüne sermektedir.
Ayrıca Fransa’nın İran’daki devrim
sürecini doğru okuyarak Humey-
ni’nin kazanma ihtimaline yatırım
yaptığı da söylenebilir.

Humeyni’den yaklaşık 2 yıl sonra
bu kez Fransa, başka bir muhalif
isme daha ev sahipliği yapmıştır.
1981 yılında İran parlamentosu-
nun kararı ve dinî lider Ayetullah
Humeyni’nin onayıyla azledilen
İran’ın ilk Cumhurbaşkanı Abdül-
hasan Beni Sadr, Fransa’ya iltica
etmiş ve 2021 yılında ölene kadar
Paris’te sürgünde yaşamıştır. Beni
Sadr’ın Humeyni ile birlikte
1979’da İran’a dönen isimlerden
biri olması da dikkate değerdir.
Bu anlamda Fransa’ya yabancı
birisi değildir. İran’da laik bir yö-
netimin kurulmasını savunan Beni
Sadr, ilk sürgün yıllarında Halkın
Mücahitleri Örgütü (HMÖ) lideri
Mesut Recevi ile ortak hareket et-
miştir. Daha sonra yolları ayrılsa
da Halkın Mücahitleri Örgütü,
Fransa’da faaliyetlerine devam et-
miştir ve etmektedir. İran tara-
fından terör örgütü kabul edilen
HMÖ, 1981 yılında Paris’te kuru-
lan ve bugün de Paris’te faaliyet
gösteren paravan organizasyonu
İran Ulusal Direniş Konseyi (İUDK)
çatısı altında eylemlerde bulun-
maktadır. 1986-87 yıllarında İran
ile ilişkilerini geliştirmeye çalışan
Fransa, HMÖ’nün Paris bürosunu
kapatmış ve pek çok üyesini de
sınır dışı etmiştir. Buna mukabil
örgüt üyeleri Avrupa’daki Fransız
büyükelçilikleri ve konsoloslukları
önünde toplu açlık grevlerine baş-
layarak Fransa’nın 1988’de geri
adım atmasına sebep olmuşlar-
dır.
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Günümüzde de İUDK her yıl Fran-
sa’da eylemler düzenlemekte ve
İran’daki siyasal sistemin yıkılması
adına kampanyalar gerçekleştir-
mektedir. Ayrıca örgütün şimdiki
lideri Meryem Recevi de Fransa’da
faaliyetlerde bulunmaktadır. Hatta
2019 yılında Fransa Parlamento-
sunda bir toplantıya katılmış ve
Fransız milletvekilleriyle diğer üst
düzey yetkililere örgütün propa-
gandasını yapmıştır. İran’daki si-
yasal sistemin bir diğer muhalif
unsurunu monarşi yanlıları oluş-
turmaktadır. Sayıları önemsen-
meyecek kadar az olsa da yapmış
oldukları faaliyetler kamuoyunu
etkileme açısından önemsiz sayı-
lamaz. İran’ın son kraliçesi olan
Farah Diba Pehlevi de 1979 Dev-
rimi’nin ardından sürgündeki ya-
şamının bir kısmını Paris’te ge-

çirmiş ve geçirmeye devam et-
mektedir.

DEVLET DÜZEYİNDEKİ
İKİLİ İLİŞKİLER VE
NÜKLEER MESELE

Fransa’nın İran siyaseti günümüz-
de daha çok ekonomi düzleminde
şekillenmektedir. Fakat bu tespit,
İran’ın uluslararası sistemdeki ye-
rinin tayinine etki etmesi açısından
Fransa’nın kabiliyetini gözden ka-
çırmaya sebep olmamalıdır. Fransa,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi (BMGK) üyesi olarak İran
üzerinde uygulanan yaptırım ka-
rarları dâhil olmak üzere pek çok
konuda nihai söz hakkına sahiptir.
Ancak Fransa’nın İran siyaseti,
BMGK gibi uluslararası platform-
larda genellikle ABD’nin ve zaman
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zaman da İsrail’in siyasi doğrul-
tusuna paralel seyretmektedir. 

Fransa İran’ın nükleer sorununa
ve yaptırımlara, İran ile yapılacak
ticarete engel teşkil eden meseleler
gözüyle bakmaktadır. Nükleer mü-
zakereler konusunda Fransa’nın
tutumu, İran’ı ve ABD’yi masaya
oturmak için ikna etmeye çalışma
ve bir an önce bir anlaşmanın ya-
pılmasını sağlama yönündedir. 29
Kasım’da Viyana’da tekrar başlayan
nükleer müzakerelerin ilk günü
sonrası Fransa Cumhurbaşkanı ile
İran Cumhurbaşkanı, tam bir bu-
çuk saatlik bir telefon görüşmesi
gerçekleştirmişlerdir. Bu kadar
uzun bir görüşmenin gerçekleş-
mesi, Fransa’nın müzakerelerdeki
kilit pozisyonunu anlatmaktadır.
İran, Viyana’daki müzakerelerde
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doğrudan ABD ile görüşmeyi kabul
etmediği için dolaylı olarak Avrupa
ülkeleri üzerinden müzakere yü-
rütmektedir. Bu anlamda Fransa
Cumhurbaşkanı Macron’un ara-
bulucu aktör olarak öne çıktığı
söylenebilir. 

2018 yılında yeniden yürürlüğe
konulan yaptırımlar sonrası Fran-
sa-İran ekonomik ilişkileri de zarar
görmüştür. ABD’nin İran’a yatırım
ya da onunla ticaret yapan ülkeleri
de hedef alması, pek çok ülke gibi
Fransa’nın yatırımlarını da etki-
lemiştir. İran’da faaliyet gösteren
en aktif şirketlerden olan otomobil
üreticisi Peugeot, fabrika faaliyet-
lerini durdurmuş ve İran pazarın-
dan çekilmek zorunda kalmıştır.
Benzer şekilde Renault da İran’daki
faaliyetlerini sonlandırmıştır. Aynı

şekilde, 2017 yılında İran ile yaptığı
doğal gaz alanı geliştirme projesi
kapsamında 4,8 milyar dolarlık
bir yatırım yapması beklenen Total
şirketi de İran’daki faaliyetlerini
durdurmuş ve pazardan çekilmiştir.
Yaptırımlar sonrası hem Fransa
hem de İran ekonomik olarak kay-
ba uğramıştır. Fransa, İran paza-
rından kazanacağı gelirden yoksun
kalırken İran da hem Fransız fab-
rikaları yoluyla halka sağlayacağı
istihdam imkânını hem de doğal
gaz sahalarında kullanabileceği
Fransız sermayesini ve teknolojisini
kaybetmiştir. 

Bu sebeple her iki taraf da yaptı-
rımların kaldırılmasını arzulamak-
tadır. Fransa tarafı, İran ile yapı-
lacak bir nükleer anlaşmanın,
İran’ın nükleer faaliyetlerinin askerî
boyutunu sınırlandıracak ve de-
netleyecek bir mahiyet arz etmesini
istemekte ve böylece sorunun dip-
lomatik yollarla çözümünü savun-
maktadır. Bu anlamda Paris yö-
netimi, 2018 yılında ABD’nin an-
laşmadan çekilmesine tepki gös-
termiştir. Macron, bu kararı “hata”
olarak nitelemiş ve İran’ın askerî
faaliyetlerinin ancak nükleer an-
laşmayla denetlenebileceğini sa-
vunmuştur. Bu doğrultuda nükleer
anlaşmanın daha kapsamlı, İran’ın
balistik füze sistemleri ve bölgesel
siyasetini de konu edecek şekilde
genişletilmesini savunmuştur. An-
cak ABD’nin anlaşmadan çekil-
mesinin ardından Fransa, yukarıda
da işaret edildiği üzere karara uy-
maktan başka çare bulamamış ve
ABD’siz bir anlaşma yürütülmesini
sağlayacak adımlar atamamıştır.
Sonuç olarak Fransa İran’ın nükleer
faaliyetleri konusunda özerk bir
güç olarak hareket etmeye çalışsa
da ABD’nin kısıtlayıcı gücüne boyun
eğmek zorunda kalmaktadır. ∂


