
İran, ABD karşıtı bir grubun
Afganistan’da iktidara
gelmesine, Çin gibi iyi ilişkilere
sahip olduğu bir ülkenin
burada etkisinin artma
ihtimaline ve bunun yaratacağı
ekonomik kazançlara rağmen
Afganistan’daki yeni
statükonun en çok
kaybedenlerinden biri olma
potansiyelini de taşımaktadır.

BD işgalinden 20 yıl son-
ra Afganistan'da Tali-
ban’ın dönüşü ve yeni bir

hükûmetin kuruluşu diğer bölge
ülkeleri gibi İran için de birtakım
sonuçlar doğurdu. Bu durum bazı
fırsatlar yarattığı gibi büyük riskleri
de barındırmaktadır. Ayrıca Tali-
ban’a duyulan güvensizlik devam
ederken, ülkede yeni bir iç savaşın
ve terör saldırılarının olabileceği
ihtimali de Afganistan’a yönelik
izlenecek politikaları zorlaştırmak-
tadır. Afgan siyasetinin geleceği
ve Taliban’ın atacağı adımlar İran’ın
tutumunu da belirleyecek temel
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parametre olmakla birlikte pek
çok diğer yerel-bölgesel bileşen de
İran’ın Afganistan politikasını şe-
killendirecektir. Şu anda İran’ın
da Çin ve Rusya gibi en büyük
önceliği Afganistan'da istikrarın
korunmasıdır. İran'ın ulusal gü-
venlik çıkarlarının korunması genel
olarak bu söylem etrafında inşa
edilmektedir. 

İRAN İÇ SİYASETİNDE
TALİBAN 

Kabil'in beklenmedik bir şekilde
Taliban tarafından hızla ele geçi-
rilmesi sonrası yaşanan süreçte
İran’daki muhafazakâr medya, Ta-
liban'ın ülkeye hâkim olmasını
"ABD'ye karşı zafer" olarak nite-
lendirirken 20 yıl içinde Taliban'ın
da değiştiğini, daha pragmatist ve

rasyonel politikalar izleyeceğini
ileri sürmüştür. Diğer taraftan re-
formist kanat ise Taliban'ın geç-
mişten farklı olmadığını ve 20 yıl
önceki aynı radikal grup olduğunu
ve terör örgütü DEAŞ gibi İran’a
tehdit oluşturduğunu savunmuş-
tur. Dolayısıyla İran’da bu kon-
jonktürde Taliban’a yaklaşım ile
ilgili tartışmalar sürerken Tahran
yönetimi eski düşmanını yeniden
tanımlamaya ve ilişkilerini de ye-
niden şekillendirmeye çalışmak-
tadır. Bununla birlikte 1998 yılında
Mezar-ı Şerif’te İranlı diplomatların
Taliban tarafından öldürülmesi ve
bu olay sonrası iki ülke arasında
savaşa doğru sürüklenen ilişkiler
hâlâ İran iç siyasetinde ve Taliban’a
yaklaşımda etkilerini sürdürmek-
tedir. 

Ayrıca ilk iktidar döneminde Ta-
liban’ın güçlü Şii karşıtı yaklaşımı
ve İran’ın Kuzey İttifakı'nı ve Ta-
liban'a karşı savaşan Afgan Şii
grupları desteklemesiyse bir başka
tarihsel realitedir. 11 Eylül terör
saldırıları sonrası ABD’nin Afga-
nistan’ı işgaliyle doğusundaki düş-
manından yani I. Taliban döne-
minden kurtulan İran, akabinde
Irak’ın işgaliyle de bir diğer düş-
manı Saddam Hüseyin’den kur-
tulmuş fakat paradoksal bir şekilde
bir başka düşmanı tarafından çift
yönlü kuşatıldığı hissini yaşamaya
başlamıştır. ABD’nin Afganis-
tan’dan çekilmesini bu manada
memnuniyetle karşılayan İran,
ABD karşıtı bir grubun Afganis-
tan’da iktidara gelmesine, Çin gibi
iyi ilişkilere sahip olduğu bir ül-
kenin burada etkisinin artma ih-
timaline ve bunun yaratacağı eko-
nomik kazançlara rağmen Afga-
nistan’daki yeni statükonun en
çok kaybedenlerinden biri olma
potansiyelini de taşımaktadır. 
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İRAN’A YÖNELİK
MUHTEMEL RİSKLER

Taliban zaferinin neden olduğu
jeopolitik değişim, İran için para-
doksları da beraberinde getirmiştir.
Bu durum çok yönlü ve dinamik
bir yanıt gerektiren çok sayıda
farklı ulusal güvenlik endişesine
dönüşmektedir. Bu açıdan İran’a
yönelik Taliban rejimi altındaki
Afganistan kaynaklı riskleri iki
başlık altında toplamak mümkün-
dür. Birincisi, terör ve göç; ikinci-
siyse rakip ülkelerin Afganistan’da
kazanacağı güç ve nüfuz. Her ne
kadar İran için Taliban’ın iktidarı
başta Şiiler olmak üzere tüm Afgan
gruplarla paylaşması en istenir
durumsa da ülkeyi kontrol ede-
meyerek Afganistan’ın yeniden bir
iç savaşa sürüklenmesiyse İran’ı
terör ve göç gibi risklerle karşı
karşıya bırakabilir. Bu açıdan Ta-
liban’ın Kabil’i ele geçirdikten sonra
verdiği olumlu mesajlar ve kapsa-
yıcı hükûmet vaatleri, Afganistan’ın
hâkim etnik grubu Peştunların
ağırlıklı oluğu 7 Eylül’de açıklanan
geçici hükûmette gerçekleşmemiş-
tir. Ayrıca Taliban her ne kadar
ülkedeki Şiilerin Aşura törenlerine

geçmişteki tutumunun aksine izin
verse de Şii karşıtı ideolojisinden
vazgeçmesiyle ilgili güçlü soru işa-
retleri söz konusudur.

Afganistan’ın İran’a maliyeti, iç
istikrarı bozma potansiyeline
sahip göç ve terör merkezli
gelişmelerdir. Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliğinin verilerine göre
İran, 800 bini kayıtlı olmak
üzere yaklaşık 3 milyon Afgan
vatandaşına ev sahipliği
yaparken yeni bir göç dalgasını
kaldıracak ekonomik durumda
değildir.

Taliban’a yönelik kapsayıcı ve bü-
tünleştirici tutumundan geri adım
attığı ve DEAŞ ve el-Kaide gibi
radikal terörist grupların güçlen-
mesine zemin hazırladığı şeklinde
şüpheler yoğunlaştığı takdirde Af-
ganistan'da istikrar ve güvenliğin
sağlanması mümkün gözükme-
mektedir. Bu durum İran’ı bir kez
daha doğu sınırında ciddi tehdit-

lerle karşı karşıya bırakabilir. Böyle
bir durumda DEAŞ-Horasan olarak
bilinen DEAŞ’ın Afganistan frak-
siyonu, mevcut istikrarsızlıktan
yararlanabilir ve potansiyel olarak
bölge için ciddi bir tehdit hâline
gelebilir. Ayrıca İran’da Sistan-Be-
lucistan eyaletinde yaşayan Sünni
Beluç halkının haklarının verilmesi
için savaştığını ileri süren ve el-
Kaide ile bağlantıları olduğu iddia
edilen Cündullah örgütü güçlene-
bilir ve İran, komşusu Afganis-
tan’dan kaynaklanan potansiyel
yeni terör dalgasının güvenlik so-
runlarıyla karşı karşıya kalabilir.
Elbette bu terör sarmalı İran’daki
diğer etnik hareketlilikleri arttırma
potansiyeli de taşımaktadır. İstik-
rarsız ve terör yuvası hâline gelecek
bir Afganistan’ın İran’a maliyeti,
iç istikrarı bozma potansiyeline
sahip göç ve terör merkezli geliş-
melerdir. Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Yüksek Komiserliğinin ve-
rilerine göre İran, 800 bini kayıtlı
olmak üzere yaklaşık 3 milyon Af-
gan vatandaşına ev sahipliği ya-
parken yeni bir göç dalgasını kal-
dıracak ekonomik durumda de-
ğildir. 
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Göç ve terör tehdidinin yanı sıra
Afganistan’da İran’a rakip ya da
düşman ülkelerin nüfuz ve güç
elde etmesi de İran için bir başka
risktir. Bu açıdan Afganistan'ın
geleceği ve Taliban’ın takip edeceği
politikalar ve uluslararası toplumun
Taliban’a yaklaşımı hâlâ belirsiz-
liğini korumakla birlikte Afganis-
tan’daki yeni statüko Pakistan,
Türkiye ve Katar’a bazı kazanımlar
sağlayabilir. Bu da İran açısından
istenir bir durum değildir. Tali-
ban’ın Pakistan ile olan derin bağ-
lantıları ve birinci iktidar döne-
mindeki iyi ilişkileri bilinen bir
gerçektir. Ayrıca Pakistan'a yakın
isimlerin kabinede çoğunlukta ol-
duğu ve Pakistan’ın Taliban üze-
rindeki etkisini koruduğu görül-
mektedir. Dolayısıyla Pakistan, Af-
ganistan’daki dost hükûmet ara-
cılığıyla bölgedeki Hint etkisini
kırmak ve Hindistan’ın bu bölge-
deki rolünü sınırlandırmak iste-
yebilir. Bu durum Hindistan'ı Af-
ganistan üzerinden Orta Asya'ya
bağlayacak olan ve Pakistan'ın
Gwadar Limanı’na rakip olarak
görülen Çabahar Limanı da dâhil
olmak üzere İran'ın bazı önemli
alanlardaki çıkarlarını tehdit ede-
bilir.

Türkiye, Afganistan'daki Türk
akraba gruplarla ilişkilerini
daha iyi seviyelere
getirebileceği gibi Sünni bir
ülke olarak Taliban için Şii
İran'dan daha kabul edilebilir
bir ülke olarak algılanabilir.
Taliban üzerinde etki sahibi
Pakistan da Taliban’ın Ankara
ile iş birliğini destekleyebilir. 

Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın
güvenliğinin sağlanması da dâhil
olmak üzere Afganistan’da daha
aktif bir rol almaya istekli olması
ve yeni yönetimle birçok alanda
geliştirebileceği iş birliği imkânı
İran'ı zor durumda bırakabilecek
diğer bölgesel risktir. Ayrıca Tür-
kiye, Afganistan'daki Türk akraba
gruplarla ilişkilerini daha iyi sevi-
yelere getirebileceği gibi Sünni bir
ülke olarak Taliban için Şii İran'dan
daha kabul edilebilir bir ülke olarak
algılanabilir. Taliban üzerinde etki
sahibi Pakistan da Taliban’ın An-
kara ile iş birliğini destekleyebilir.
Böyle bir durumda Türkiye’nin
İkinci Karabağ Savaşı’nda Azer-
baycan ile kazandığı zaferle Güney
Kafkasya'da sağlamlaşan gücü ve
varlığı Afganistan ile düşünüldü-
ğünde, İran'ın kendisini bölgesel
rakibi tarafından kuşatılmış olarak
algılamasına sebep olabilir. Tür-
kiye’nin yakın müttefiki Katar’ın
Afganistan’daki aktif rolü de İran’ı
rahatsız eden gelişmelerden sayı-
labilir. Tahran’dan ziyade Ankara’ya
yakın olan Doha ile iyi ilişkilere
sahip olmasına rağmen İran ile
Katar, Suriye krizi başta olmak
üzere bir dizi önemli bölgesel me-
selede farklı pozisyonlara sahiptir. 

Bir başka riskse Afganistan’ın
İran’ın iki Körfez rakibi/düşmanı
Abu Dabi ve Riyad tarafından
İran’a karşı kullanılma potansiye-
lidir. 1990'larda uluslararası top-
lumdan izole edilen Taliban’ı Pa-
kistan ile birlikte Abu Dabi ve
Riyad tanımaktayken, ABD işgaline
verdiği destekle birlikte bu iki Kör-
fez ülkesi Taliban ile ilişkilerini
kesmiş ve Taliban karşıtı cephede
yer almıştır. Ancak buna rağmen
Suudi Arabistan, Taliban’ı Afgan
siyasi sürecine entegre etmek ama-
cıyla gizli ilişkilerini sürdürmüştür.
Bugün Suudi Arabistan birinci dö-
neminde olduğu gibi Taliban’ı hızlı
bir şekilde tanımamış olsa da Suudi
istihbaratı ilerleyen dönemde Tah-
ran ile rekabetinde önemli bir aktör
olabilecek Taliban ile iletişime geç-
meye ve örtük ilişki kurmaya çalı-
şabilir. Riyad'ın yeni Afgan yöne-
timini İran'a karşı kullanmak için
potansiyel bir araç olarak görmesi
de muhtemeldir. Sonuç olarak, Af-
ganistan’ın geleceğine dair belir-
sizlikler ve riskler devam ederken
İran’ın Afganistan politikasının he-
defi bu ülkede istikrarın sağlanması
ve bu ülkenin bazı bölgesel aktörler
tarafından kendi aleyhine kulla-
nılmasının engellenmesidir. ∂


