
klim değişikliği fenomeni
ve çevre sorunlarının kü-
resel gündemi meşgul et-

tiği, bu sorunlarla baş edebilmek
adına küresel yönetişim, uluslar-
arası anlaşmalar ve önlemlerin
dünya liderlerinin her görüşmesi
ve konuşmasında konu edildiği
bir dönemde Ortadoğu bölgesi de
yaşanan gelişmelerden payını al-
maktadır. Ortadoğu’nun en önemli
aktörlerinden İran da uzun za-
mandır çevre sorunlarıyla boğuş-
maktadır. Başkent Tahran gibi bü-
yük şehirlerde yaşanan hava kirli-
liği, İran’ın orta ve üst sınıf va-
tandaşlarını doğrudan alakadar
ederken merkezden çevreye uzan-
dıkça dikkati çeken kuralık, seller,
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İran, 1979’dan bu yana
yaptırımlarla boğuşan bir
ülkedir. Özellikle nükleer
faaliyetleri gerekçe gösterilerek
İran üzerinde uygulanan
yaptırımlar, İran ekonomisini
birçok sektörle birlikte ciddi
biçimde etkilemiş ve
etkilemeye devam etmektedir.
Yaptırımlar, İran’ın çevre
sorunlarıyla başa çıkma
kapasitesini ve iklim
değişikliğinin ortaya çıkardığı
zararları bertaraf etme gücünü
de kısıtlamaktadır.
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kum fırtınaları, enerji kesintileri,
ormanların yok olması ve heyelan
gibi sorunlar da daha çok toprağa
bağlı yaşayan alt gelir gruplarının
gündelik hayatını zorlaştırmakta
ve her geçen gün etkisini artır-
maktadır. İran’daki çevre sorunları
çoğu zaman siyasal, ekonomik ve
toplumsal dinamiklerle iç içe geç-
miş durumdadır. 

ÇEVRE SORUNLARINDA
DIŞ POLİTİK UNSURLAR

İran, 1979’dan bu yana yaptırım-
larla boğuşan bir ülkedir. Özellikle
nükleer faaliyetleri gerekçe gös-
terilerek İran üzerinde uygulanan
yaptırımlar, İran ekonomisini bir-
çok sektörle birlikte ciddi biçimde
etkilemiş ve etkilemeye devam et-
mektedir. Yaptırımlar, İran’ın çevre
sorunlarıyla başa çıkma kapasite-
sini ve iklim değişikliğinin ortaya
çıkardığı zararları bertaraf etme
gücünü de kısıtlamaktadır. Örne-
ğin, büyük şehirlerde yaşanan hava
kirliliğinin temel sebeplerinden
bir tanesi, araç sayısının oldukça

fazla olması ve bu araçların kul-
landığı petrol ürünlerinin işlen-
mesinde yaptırımlar sebebiyle yeni
teknolojilerin kullanılamamasıdır.
Bu sebeple çevreye daha zararlı
petrol ürünleri ortaya çıkmaktadır.
İran’daki rafineriler, yaptırımlar
yüzünden yenilenememektedir.
Yaptırımların İran’daki çevre so-
runlarına etkisine dair yapılmış
pek çok akademik çalışma bulun-
maktadır. 

İran, 2015 yılında Paris İklim Zir-
vesi sonucunda ortaya konan Paris
İklim Anlaşması’nı imzalamış ol-
masına rağmen henüz İslami Şura
Meclisi tarafından bu anlaşma
onaylanmamış ve uygulamaya kon-
mamıştır. Tahran yönetimi 2021
yılının Kasım ayında yaptırımlar
kaldırılmadığı takdirde anlaşmayı
yürürlüğe koymayacağını ilan et-
miştir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
ve Çevre Bakanı Ali Salajegheh,
ancak yaptırımların kaldırılması
hâlinde yenilenebilir enerji tek-
nolojisini kullanma imkânına sahip
olacaklarını ve Paris İklim Anlaş-

ması’nın şartlarını yerine getire-
bileceklerini ifade etmiştir. İran
yönetiminin Paris Anlaşması ve
dünyanın gündeminde yer alan
iklim değişikliği ile mücadele dos-
yasını yaptırımların kaldırılması
için bir koz olarak kullandığı iddia
edilebilirse de yaptırımların İran’da-
ki çevre sorunlarına olan etkisi -
derecesi tartışılabilir olsa da- bir
gerçektir. 

Çevre meselesi İran’ın dış politi-
kasını yalnızca yaptırımlar bağla-
mında meşgul etmemektedir. Yap-
tırımların tek başına İran’daki tüm
çevre sorunlarının temelinde bu-
lunduğu iddiası da elbette yanlıştır.
Kötü yönetim, önlemsizlik, kal-
kınma hedeflerinin negatif etki-
lerinin çevresel korumaya tercih
edilmesi ve küresel iklim değişikliği,
İran’daki çevre sorunlarının diğer
sebepleri arasında zikredilebilir.
İran İslami Şura Meclisinde bulu-
nan Çevre Fraksiyonunun Başkanı
milletvekili Sümeyye Refii, Huzis-
tan vilayetindeki susuzluk soru-
nunun yıllarca süren “kötü yönetim
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ve ihmalkârlığın” sonucu olduğunu
ifade etmiştir. Ancak İran yönetimi,
zaman zaman kendi sorumlulu-
ğundan kaçmak ve dış politikada
çevre konusunu bir siyasi sermaye
olarak kullanmak adına komşu ül-
kelere çeşitli suçlamalar yönelt-
mektedir. Bu ülkelerin başında da
Türkiye gelmektedir. İran medyası,
Türkiye’nin inşa ettiği ve Dicle
Nehri üzerinde yer alan Ilısu Ba-
rajı’nın İran’da kuraklığa sebep ol-
duğunu iddia etmektedir. Bilimsel
ve teknik olarak kanıtlanması ol-
dukça zor olan bu iddia, İran med-
yasınca defalarca Türkiye’ye karşı
hasmane bir tavırla gündeme ge-
tirilmiş hatta İran Dışişleri Ba-
kanlığı Sözcüsü Said Hatipzade
de kasım ayında gerçekleşen Dış-
işleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
Tahran ziyareti öncesi gerçekleş-
tirdiği haftalık basın açıklamasında
konuya değinmiştir. İran otoriteleri
kendi ülkelerindeki çevre sorun-
larının kaynağını kötü yönetimden
ziyade dışarıda aramaya devam
ettikçe bu durumun Türkiye-İran
ilişkilerine sekte vurma riski bu-
lunmaktadır.

Kuraklığın en şiddetli yaşandığı
bölgelerin başında İran’ın petrol
zengini Huzistan vilayetinin
önemli şehirlerinden Ahvaz
gelmektedir. Ahvaz bu anlamda
son yıllarda artan sayıda
protesto eylemlerine sahne
olmaktadır. Bölgede artan
kuraklık ve zaman zaman
yaşanan kum fırtınaları, susuz
kalan bölge halkını İran
otoriteleriyle karşı karşıya
getirmektedir. 

ÇEVRE SORUNLARINDA
SİYASİ-TOPLUMSAL
UNSURLAR

İran’ın tecrübe ettiği en önemli
çevre sorunlarının başında susuz-
luk ve kuraklık gelmektedir. İran
Meteoroloji Kurumunun açıkla-
masına göre, ülkenin %97’si ku-
raklık kaynaklı sorunlardan payını
almaktadır. Urmiye Gölü, Karun
ve Zayenderud Nehirleri gibi İran
halkının can damarı olan su kay-
nakları yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya bulunmaktadır. Kuraklığın

en şiddetli yaşandığı bölgelerin
başında İran’ın petrol zengini Hu-
zistan vilayetinin önemli şehirle-
rinden Ahvaz gelmektedir. Ahvaz
bu anlamda son yıllarda artan sa-
yıda protesto eylemlerine sahne
olmaktadır. Bölgede artan kuraklık
ve zaman zaman yaşanan kum
fırtınaları, susuz kalan bölge halkını
İran otoriteleriyle karşı karşıya ge-
tirmektedir. Son yıllarda gittikçe
daha fazla kuruyan Karun Nehri,
havzasında bulunan ve geçimini
tarımla sağlayan pek çok çiftçiyi
çaresiz durumda bırakmıştır.
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müddetçe halktan gelecek tepki-
lerle ve protesto gösterileriyle karşı
karşıya kalmaya devam edecektir. 

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi,
seçim kampanyasında çevre
sorunları için çözüm
önerilerine vurgu yapsa da
henüz somut bir adım
atılabilmiş değildir. Dahası
İran’ın karşı karşıya bulunduğu
ekonomik sorunlar, çevre
sorunlarına getirilecek
çözümleri ikinci plana
itmektedir.

Öte yandan çevre sorunlarının si-
yasi sınırları aşan karakteri, İran
otoritelerinin komşu ülkelerin yö-
netimleriyle diyalog ve çözüm ara-
yışı içerisinde olması gerektiğini
göstermektedir. İran gibi Irak ve
Lübnan da elektrik ve su konu-
sunda sorunlar yaşamaktadır. Ör-
neğin, Irak’ın yaşadığı su prob-
lemleri İran’dan Irak’a akan pek
çok su kaynağı üzerinde İran’ın
kurmuş olduğu barajların sebep
olduğu kesintilerle yakından ala-
kalıdır. Bu sebeple zaman zaman
iki ülke arasında su krizleri patlak
vermektedir. İran’da kuraklığın
boyutu artmaya devam ettikçe,
elinde kalan kısıtlı su kaynaklarını
kendine ayırmak üzere Irak’a giden
su kaynaklarında daha fazla kesinti
yapacaktır. Bu durum da Irak’ın
susuzluktan daha fazla muzdarip
olmasına ve iki ülke arasında ger-
ginliklere sebep olacaktır. Sonuç
olarak su sorunu başta olmak üzere
çevresel sorunların önünün alın-
masında, sorundan etkilenen ta-
raflar arasında diyalog zemininin
oluşturulması şarttır. ∂

2021 yılının Temmuz ayında böl-
gede yaşanan protestolar yaklaşık
10 gün sürmüş ve güvenlik güç-
lerinin sert müdahalesiyle bastı-
rılabilmiştir. Ayrıca gösteriler ül-
kenin Tahran ve İsfahan gibi diğer
bölgelerine de sıçramıştır. Yine
temmuz ayının başında Tahran
başta olmak üzere ülke genelinde
pek çok bölgede yaşanan elektrik
kesintileri de çevre sorunlarının
bir başka yönünü göstermiştir. Bir
önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ru-
hani, elektrik kesintileri sebebiyle
halktan özür dilemek zorunda kal-
mıştır. 

Huzistan coğrafyasında yaşanan
çevresel felaketler, İran’da mevcut
olan etnik fay hatlarını da tetikleme
potansiyeline sahiptir. Zira Hu-
zistan, İran’ın Arap azınlığının ya-
şadığı bir bölgedir. Bölge halkı,
petrol zengini bölgelerdeki çevre
sorunlarını yönetimin kendilerine
Arap olmaları dolayısıyla uygula-
dıkları ayrımcılığın sonucu olarak
yorumlamaktadır. Bölgedeki bu
hassasiyet çevre eylemlerinin ko-
layca sistem karşıtı bir hâl almasına

neden olmaktadır. Ayrıca Ahvaz'ın
Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi
Hareketi gibi örgütler de halkın
hoşnutsuzluklarını sömürerek te-
rör eylemleri düzenlemektedirler. 

2021 yılının Kasım ayının sonunda
İsfahanlı çiftçiler de artan kuraklık
sebebiyle protesto gösterileri dü-
zenlemişlerdir. Ünlü Zayenderud
Nehri’nin kuruması, protestoların
fitilini ateşleyen gelişme olmuştur.
Protestolar günler sürmüş ve gü-
venlik güçleri sert müdahalede
bulunmuştur. Protestocuların kur-
dukları çadırlar, polis tarafından
ateşe verilmiştir. Onlarca kişi göz-
altına alınmıştır. İsfahan protes-
toları, yaygınlaşan çevresel fela-
ketlerin İran toplumunda yol açtığı
gerginliğin ve çaresizliğin dışavu-
rumlarından sadece biridir. Devlet
ve toplumu karşı karşıya getiren
çevre sorunları, yöneticilerin tüm
çözüm sözlerine rağmen devam
etmektedir.

ÇEVRE SORUNLARININ
ÇÖZÜMÜ NASIL MÜMKÜN
OLABİLİR?

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, se-
çim kampanyasında çevre sorunları
için çözüm önerilerine vurgu yapsa
da henüz somut bir adım atılabil-
miş değildir. Dahası İran’ın karşı
karşıya bulunduğu ekonomik so-
runlar, çevre sorunlarına getirilecek
çözümleri ikinci plana itmektedir.
Hükûmetin önümüzdeki dönemde
de çevre sorunlarından çok eko-
nomik sorunların çözümü için
kaynaklarını seferber edeceği dü-
şünülebilir. Öte yandan ABD yap-
tırımlarının İran’ın temiz ve ye-
nilenebilir enerjiye ulaşmakta engel
teşkil etmesi de meselenin bir
diğer can alıcı noktasıdır. İran yö-
netimi çevre sorunları devam ettiği


