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Giriş. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi hazırda böyük dəyiĢikliklər dövrünü ya-

Ģayır və bu dəyiĢikliklər ümumilikdə dünya dövlətlərinin hər birinə ayrı-ayrılıqda öz təsirini 

göstərir. Bu proseslərin Yaxın və Orta ġərqin əhəmiyyətli güçləri və hər ikisi də müsəlman öl-

kəsi olan Türkiyə və Ġrandan da yan keçməməsi təbii hadisədir. Eyni zamanda, bu da təbiidir 

ki, haqqında bəhs edilən dövlətlərin dünyada baĢ verən dəyiĢikliklərə baxıĢlarında oxĢarlıqlar 

və fərqliliklər mövcuddur. Dünyada, bölgədə vəziyyət dəyiĢdikcə, Ankara ilə Tehran arasında-

kı fikir ayrılıqları da dərinləĢir, yaxud da onlar arasında müəyyən yaxınlaĢmalar baĢ verir. 

Türkiyə ilə Ġran arasındakı münasibətlər isə öz növbəsində, bölgənin digər dövlətləri ilə müna-

sibətdə siyasətlərinə də təsir edir. Hazırki məqalədə Türkiyə və Ġranın ayrı-ayrılıqda və ümu-

milikdə xarici siyasətinə təsir edən, onları formalaĢdıran amillər nəzərdən keçiriləcək, eyni za-

manda onlar arasında regional əməkdaĢlıq məsələlərinə diqqət yetiriləcək. 

Türkiyə və İran arasında siyasi əməkdaşlığın tarixi haqda. Türkiyə və Ġran aralarında 

siyasi-diplomatik münasibətlər yüzillərdən gələn ənənəyə malik olan yeganə Orta ġərq ölkə-

ləridir. Bu, bölgədə mövcud olan digər dövlətlərin hüquqi baxımdan “gənc dövlətlər” olması 

ilə izah olunur. Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, münasibətlərin böyük tarixi keçmiĢə malik 

olmasına baxmayaraq, bu münasibətlər hər zaman dostluq, mehriban qonĢuluq zəmini əsasın-

da mövcud olmamıĢ, əsrlər uzunu gah dini, gah da ərazi iddiaları səbəbindən onlar arasında 

narazılıqlar, müharibələr olmuĢdur. XX əsrdə vəziyyət bir qədər dəyiĢmiĢ, münasibətlərdə ya-

Ģanan müəyyən gərginliklər nəzərə alınmazsa, heç bir məsələ bu iki qonĢu dövləti ciddi 

Ģəkildə bir-birinə qarĢı qoya bilməmiĢdir. 1920-ci illərdən 1979-cu il Ġran Ġslam inqilabına qə-

dər olan dövrdə bu iki dövlət oxĢar dünya görüĢünə malik, siyasi quruluĢuna görə dünyəvi 

dövlət olmuĢlar. Bu dönəmdə Türkiyə – Ġran münasibətləri həm öz aralarında, həm də digər 

bölgə dövlətləri ilə əməkdaĢlıq baxımından əməkdaĢlıq, həmrəylik və dostluq prinsiplərinə 

əsaslanan münasibətlər olmuĢdur. 

Ġranda 1979-cu il Ġslam inqilabından və teokratik dövlət qurulmasından sonra isə iki 

ölkə arasında münasibətlərdə yeni dönəm baĢlandı. Bundan sonra münasibətlər, tam mənasın-

da düĢmənçilik münasibətləri olmasa da, inciklik və etibarsızlıq xarakterli münasibətlərə çev-



98                                                                             Müasir dövr 

Tarix və onun problemləri, № 3 2013 
 

rildi. DəyiĢən yalnız qarĢılıqlı münasibətlərin xarakteri, beynəlxalq münasibətlərdə yerləri 

deyil, eyni zamanda birinin digərinin siyasi rejimini açıq Ģəkildə qınaması idi. Belə yanaĢma 

nəticəsində Ankara ilə Tehran arasında gərginliyə səbəb olan böyük bir ideoloji uçurum yaran-

mıĢdı (1, s.14). Ümumilikdə, 1979-cu il Ġslam inqilabından sonra Ġran uzun müddət terrorizmi 

dəstəkləmək, Orta ġərqdə sülhü əngəlləmək, insan haqlarının tapdalanması, kütləvi qırğın si-

lahlarının istehsalı və s. bu kimi məsələlərdə ittiham olunmuĢ və bu səbəbdən də, gündəmdən 

düĢməmiĢdir. Günümüzdə isə Ġran ətrafında mövcud problemlərə bir də “nüvə proqramı” ətra-

fında problem əlavə olunmuĢdur (2). 

Ġran Ġslam Respublikası yarandığı gündən dünyanın super gücləri ilə, xüsusilə də Ame-

rika BirləĢmiĢ ġtatları ilə toqquĢmaqdadır. Bunun səbəbi isə hazırki hökumətin ABġ-ın və 

Qərbin dəstəklədiyi ġah rejimini devirərək hakimiyyətə gəlməsidir. Yeni rejim elə həyata 

keçirməyə baĢladığı ilk tədbirləri ilə “böyük Ģeytan” adlandırdığı ABġ-ı, “kiçik Ģeytan” hesab 

etdiyi SSRĠ-ni və digər güclü dövlətləri özünə qarĢı çevirdi. ĠĠR-in maraqlarının toqquĢduğu 

dövlətlərdən biri də Türkiyə idi. Ġran əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkələrdə Ġslam 

tipli rejimlərin hakim olması ilə bağlı niyyətini gizlətmir, özünü tək model dövlət olaraq gör-

mək istəyir və onun bu niyyəti Konstitusiyasında da açıq Ģəkildə bildirilirdi (3). Türkiyə kimi 

müasir tipli müsəlman dövləti nümunəsinin mövcudluğu isə Ġranın müsəlman dövlətlərinə 

yönəlik bu istəyinin qarĢısına keçə bilir. Həqiqətən də, SSRĠ-nin dağılmasından bir qədər 

sonra müstəqillik əldə etmiĢ müsəlman dövlətləri hansı inkiĢaf yolunu seçəcəkləri dilemması 

qarĢısında qaldığı bir vaxtda, ABġ-ın müsbət rəyi və razılığından sonra, 1992-ci ilin mayında 

Avropa ġurası keçmiĢ Sovetlər Ġttifaqının müsəlman dövlətləri üçün “Ġslamın və müasir dövlət 

qurumlarının uzlaĢdığı Türkiyə modelini” daha məqbul hesab etdiyini bildirmiĢdi (4, s.36-37). 

Lakin Türkiyə ilə Ġran aralarında zaman-zaman yaĢanan siyasi böhranlara baxmayaraq, 

münasibətlərini əməkdaĢlıq səviyyəsində saxlamaq üçün ara-sıra cəhdlər etmiĢlər. Məsələlərə 

yanaĢmalarındakı fərqliliklərə və maraqları uğrunda mübarizəyə baxmayaraq, hər iki ölkə bir-

birinə ehtiyacı olduğunu anlayır. Belə ki, beynəlxalq aləmdə meydana gələn dəyiĢikliklər hər 

iki dövlətin bir-birinə baxıĢlarına mühüm təsir edir. Bu baxımdan, Türkiyə və Ġran mümkün 

əməkdaĢlıq yollarını axtarır, həm bölgə dövləti olaraq, həm də daxili siyasətlərində bir-birlə-

rini əsas aktorlardan biri olaraq dəyərləndirirlər. 

Türkiyə – İran siyasi əməkdaşlığına təsir edən amillər. Bir qədər əvvəl Ġran Ġslam Res-

publikasının Konstitusiyası haqda qeyd etmiĢdik. Ümumilikdə, ĠĠR-nin daxili və xarici siyasə-

tindən bəhs edərkən bu dövlətin konstitusiyasına nəzər yetirsək, çox məsələləri daha aydın 

görə bilərik. Belə ki, bu konstitusiya ĠĠR-in daxili və xarici siyasətini müəyyən çərçivəyə salır. 

Xüsusilə konstitusiyanın xarici siyasətlə bağlı hissəsi beynəlxalq sistemə meydan oxuma xü-

susiyyəti daĢıyır. Belə ki, Ġran dövləti özünün xarici siyasət fəaliyyətində yalnız öz vətəndaĢla-

rının haqlarının müdafiəsi ilə kifayətlənmir, bütün müsəlmanların haqlarının qorunmasını özü-

nün konstitusion hüququ elan edir: “İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin əsas prinsip-

ləri: gərginlik səbəbi hesab etdiyi hər hansı hökmranlıq formasından imtina edilməsi; ölkənin 

ərazi bütövlüyünün və müstəqilliyinin qorunması; bütün müsəlmanların hüquqlarının müda-

fiəsi; superdövlətlərlə münasibətlərə qoşulmamaq; müharibə etməyən dövlətlərlə qarşılıqlı 

sülh münasibətlərinin qurulması” (3, 10-cu bölüm – Xarici siyasət, maddə 152). 

Bu maddədən aydın görünür ki, Ġran Konstitusiyası xarici siyasətdə Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatları baĢda olmaqla müstəmləkəçi olaraq tanıdığı super güclərlə hər cür əlaqəni rədd edir. 

Həmçinin öz rejimi xaricində dünyadakı digər siyasi rejimləri qeyri-qanuni hesab edir, özünü 

bu siyasi rejimlərə alternativ olaraq görür. ĠĠR-in Konstitusiyasının bu hissəsi Ġran – Türkiyə 

əlaqələrində də problem yarada bilir. Belə ki, Ġranın dünya müsəlmanları adına danıĢması və 
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özünü xilafət olaraq görmə istəyi, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan Türkiyə üçün narahat-

lıq doğurmaya bilməz. 1979-cu il Ġran Ġslam inqilabının xarici siyasətdə ilk günlərdən radikal 

və mühafizəkar yol tutması, bu inqilabı digər ölkələrə də ixrac etmək niyyəti Türkiyəni qayğı-

landırmıĢdı. Bundan əlavə, Ġranın Ġslami rejimlərdən baĢqa bütün siyasi rejimləri qeyri-qanuni 

elan etməsi Türkiyənin 1923-cü ildən qəbul etdiyi dövlət fəlsəfəsi ilə ziddiyyət təĢkil edir. Bu 

isə o deməkdir ki, Ġran Ġslam Respublikası əslində Türkiyənin hazırki quruluĢunu da tanımır. 

BaĢqa sözlə, özünü digər bütün rejimlərə alternativ olaraq görən Ġran, mövcud rejiminin Tür-

kiyə Cümhuriyyəti rejiminə də alternativ olduğunu düĢünür ki, bu da iki ölkə arasındakı əla-

qələrdə soyuqluq yaradan ünsürlərdən biri olmaqdadır. 

Bütün bu deyilənləri ümumiləĢdirsək aydın olur ki, Ġran Ġslam Respublikasının xarici 

siyasət kursunu yalnız mövcud beynəlxalq hüquq normaları baxımından anlamağa çalıĢmaq 

yanlıĢ olar. Çünki Ġran Ġslam Respublikasının xarici siyasətində Ġslami əsaslarla bərabər ideo-

loji yanaĢmalar da var (3, 1-ci bölüm – Əsas müddəalar, maddə 1 - 14) və bunlar xarici siyasə-

tin təyin olunmasında mühüm rol oynayırlar. Ġran Ġslam Respublikasının xarici siyasətinin 

Ġslami əsaslara dayanması, Ġrana digər dövlətlərlə normal əlaqələrin geniĢləndirilməsində 

əngəl yaradır. ĠĠR-in lap əvvəldən özü xaricində bütün rejimləri rədd etməsi beynəlxalq aləm-

də siyasi əlaqələr qurma və inkiĢaf etdirmədə ən baĢdan onun hərəkət sahəsini daraltmıĢdır. 

Bu məqamda bir məsələni xüsusi qeyd etmək istərdik. Ġndiyə qədər dediklərimiz həqi-

qət olmasına, mövcud ictimai-siyasi ədəbiyyatlarda daha çox hakim mövqe tutmasına baxma-

yaraq, əslində reallığı tam olaraq əks etdirmir. Biz də mövcud olan bu fikirlə razılaĢırıq ki, 

Ġran xarici siyasət fəaliyyətini əsasən bu prinsiplər əsasında və bəlli istiqamətlərdə həyata ke-

çirir. Lakin bütün zamanlarda və bütün məsələlərə münasibətdə bu yanaĢma özünü doğrultma-

ya bilir. Belə ki, Ġran Ġslam Respublikası lazım bildiyində, “müsəlmanların haqlarının müda-

fiəçisi” olmalı olduğu haqda iddiasını unuda bilir; “qeyri-Ġslami quruluĢlu” dövlətlərlə, ən əsa-

sı isə “müsəlmanların haqlarını pozan” dövlətlərlə əməkdaĢlıq edə bilir. Bunun belə olduğunu 

görmək üçün, xüsusi səy göstərməyə, axtarıĢ etməyə ehtiyac yoxdur. Ġran – Ġraq müharibəsini, 

Ġran – Rusiya, Ġran – Ermənistan münasibətlərini xatırlamaq, “Ərəb baharı”na münasibətdə 

mövqeyini nəzərdən keçirmək kifayət edir ki, yeri gəldiyində Ġranın nə qədər gerçəkçi, hətta 

bütün digər dünyəvi dövlətlərdən daha çox dünyəvi siyasət yeritdiyini görmək mümkün olsun. 

Bütün bunlar isə, fikrimizcə, yetəri qədər əsas verir qeyd edək ki, Ġran özünün dövlət maraqla-

rını hər cür ideologiya və prinsiplərdən daha üstün tutur və yalnız bu mənafeyə görə hərəkət 

edir. Qalan olanlar hamısı isə, yalnız görüntü yaratmaq məqsədinə xidmət edir. 

Türkiyənin xarici siyasətinə nəzər yetirdikdə isə görünür ki, bu siyasət Mustafa Kamal 

Atatürkün “Yurdda Sülh, Cahanda Sülh” prinsipinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu siyasət, 

Türkiyənin beynəlxalq aləmdə sülh yönümlü mövqe tutduğunun niĢanəsidir (5). Türkiyə hər 

zaman qonĢu dövlətlərlə normal əlaqələr qurmağa çalıĢır, mövcud problemlərin beynəlxalq 

təĢkilatlar vasitəsilə həllinə tərəfdar olduğunu bildirir. Son illərdə, daha dəqiq olsaq, 2000-ci 

illərin əvvəllərindən Türkiyə xarici siyasətinin prinsip və istiqamətlərini yenidən nəzərdən 

keçirmiĢ, müəyyən yeniliklər etmiĢdir. Belə ki, “yürdda sülh, cahanda sülh” prinsipi uzun illər 

bir çox dövlətlər tərəfindən birtərəfli anlaĢılmıĢ, onlarda belə bir fikrin formalaĢmasına səbəb 

olmuĢdur ki, Türkiyə diqqətini bütünlükdə daxildə barıĢ əldə etməyə yönəldəcək, sərhədlərin-

dən kənarda baĢ verən proseslərə isə yalnız seyrçi olaraq qalacaqdır. Lakin bununla razılaĢ-

mayan Türkiyə ümumilikdə regional siyasətin xarici qüvvələr tərəfindən müəyyənləĢdirilməsi 

və özünün, sadəcə olaraq, ona verilən rolları oynamalı olması kimi fikirlərlə razılaĢmaq niy-

yətində olmadığını qətiyyətlə bildirir (6, s.6). Regionun ümumi təhlükəsizlik problemləri: ter-

rorla mübarizə, nüvə təhlükəsizliyi problemi, silah qaçaqmalçılığı, insan alveri, mövcud mü-
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naqiĢələr, ekoloji problemlər və s. məsələlər bütünlükdə region dövlətlərinin əməkdaĢlığını zə-

ruri edir və son illərdə Türkiyə bu məsələlərin həllində bir tərəfdən özünün fəallığını artırmıĢ-

dır, digər tərəfdən isə region dövlətləri ilə əməkdaĢlığını geniĢləndirməkdədir. 

Türkiyənin Xarici IĢlər naziri Ə.Davudoğlu hazırda Türkiyə xarici siyasətinin təməl 

prinsipləri haqda danıĢarkən qeyd edir ki, “günümüzdə Türkiyənin bir istiqamətli xarici siyasət 

yürütmək kimi lüksü yoxdur. Bütün bölgələrə yönəlik çoxşaxəli xarici siyasət kursumuz olma-

lıdır. Qloballaşmanın zəruri etdiyi “xarici siyasət ümumi bir fəaliyyətdir” prinsipini mənim-

səmə zamanıdır. Dolayısıyla, xarici siyasət sadəcə bir bürokratik dövr fəaliyyəti olmamalıdır. 

Türkiyə hər yerdə ola bilir, hər yerdə görünə bilir və bu baxımdan özünü qlobal bir güc 

olaraq görür, özünü soyuq müharibə dönəmi yaddaşı ilə “müttəfiqlik bağları” ilə bağlayarsa, 

etibarını itirə biləcəyini hesab edir” (7, s.218). 

Bütün yuxarıda deyilənləri ümumiləĢdirsək, aydın olur ki, Türkiyə bölgədən baĢlayaraq 

bütünlükdə dünyada siyasi dialoq, iqtisadi iĢbirliyi və mədəni uyumun təsis edilməsi ilə bütün 

tərəflərin maraqlarının nəzərə alındığı ədalətli bir siyasi, iqtisadi və sosial düzən yaradılmalı 

olduğunu hesab edir və buna nail olmaq üçün “qonĢularla 0 problem” və Atatürkün “yurdda 

sülh, cahanda sülh” prinsipinə əməl etməyə çalıĢır (8). 

Ġndi isə, Türkiyə - Ġran münasibətləri haqqında. Türkiyədə belə hesab edirlər ki, çoxisti-

qamətli geosiyasi üstünlüklərə malik olan Türkiyə və Ġran arasındakı münasibətlərdə, xüsusən 

də Türkiyənin Ġrana yönəlik siyasətində ən azı 3 istiqamət mühüm əhəmiyyət kəsb edir: Orta 

ġərq, Qafqaz və Orta Asiya. Bu 3 bölgəyə yönəlik siyasətlərində Türkiyə Ġranı, Ġran da öz 

növbəsində Türkiyəni nəzərə almağa məcburdur. Ġranın bu 3 bölgə arasında bir keçid olması, 

onu hər zaman Türkiyə üçün strateji baxımdan çox önəmli edir (9, s.434). SSRĠ-nin dağılma-

sından sonra, Türkiyənin Qafqaz və Mərkəzi Asiya ilə münasibətlər qurması baxımından Ġra-

nın əhəmiyyəti Türkiyə üçün dəfələrlə artmıĢdır. Türkiyə – Ġran münasibətlərinin üçüncü isti-

qaməti olan Orta ġərq istiqaməti də, strateji əhəmiyyətlidir. Belə ki, Türkiyə bölgəiçi tarazlı-

ğın qorunub saxlanması baxımından Ġranla münasibətlərinin çox əhəmiyyətli olduğunu hesab 

edir (9, s.436). 

Hər iki dövlət tarixən olduğu kimi, günümüzdə də bölgədə bir-birlərinə rəqib olduqla-

rını, maraqlarının toqquĢduğu sferaların olduğunu xatırlayır. Lakin bu rəqiblik münasibətləri 

bir neçə il əvvəl Ankara və Tehran arasında ticarət-iqtisadi əməkdaĢlığın geniĢlənməyə baĢla-

ması ilə bir qədər yumĢalmağa baĢlamıĢdır. Qeyd edək ki, 2011-ci ildə iki dövlət arasında illik 

ticarət dövriyyəsi 16 milyard dollara yaxın olmuĢdur, 2015-ci ildə bu rəqəmin 30 milyarda 

çatdırılacağı bildirilir (10). Türkiyənin mühüm qaz təminatçısı olan Ġran (Rusiyadan sonra 

ikinci təminatçı), son illərdə həm də onun neft təminatında da əsas dövlətlərdən birinə çevri-

lib. 2011-ci ildən baĢlayaraq Türkiyə istifadə etdiyi neftin 30%-ni Ġrandan idxal edir. Öz növ-

bəsində Türkiyə Ġranın neft-qaz sahəsinə investiya qoyuluĢunda iĢtirakını geniĢləndirməkdədir 

(11). Lakin bir sıra siyasətçilərin fikrinə görə, Türkiyə Ġran – Qərb dialoqunda vasitəçiliyini 

təklif etdiyinə baxmayaraq, özünün Ġrana münasibətinin necə olacağını hələ də qəti müəyyən 

etməmiĢdir. Və bu fikri təsdiq etmək üçün, bildirirlər ki, Türkiyənin xarici siyasət rəsmiləri 

özlərinin Qərblə münasibətləri haqda danıĢarkən göstərdikləri dəqiq və qəti mövqelərini, Ġran-

la münasibətlərdən danıĢarkən göstərmirlər. Məsələn, 2009-cu ilin noyabr ayında Türkiyənin 

Xarici ĠĢlər Naziri Əhməd Davudoğlu Amerikanın “Newsweek” qəzetinə verdiyi müsahibədə 

bildirmiĢdi ki, NATO-ya üzvlük və AB-yə üzvlük istiqamətində danıĢıqların davam etdiril-

məsi Türkiyə xarici siyasətinin “strateji prioritetləri”ndəndir (12). Lakin Ġrana münasibətdə 

belə qəti mövqe bildirən açıqlamalara rast gəlmək mümkün deyil. Qeyd edilir ki, 2009 – 2011-

ci illərdə 2 dövlət rəsmiləri arasında çoxsaylı görüĢlərin keçirilməsinə baxmayaraq, bu görüĢ-
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lərdə Türkiyə Ġranla siyasi sahədə deyil, daha çox enerji və ticarət-iqtisadi sahələrdə əmək-

daĢlıq məsələlərinə əhəmiyyət vermiĢdir. Dövlətlərarası münasibətlərdə siyasi məsələlərə çox 

az yer verilir. Bunlar əsasən, kürd məsələsi, Suriya problemi və Ġranın nüvə məsələsi ilə bağlı 

problemin həlli istiqamətində Türkiyənin vasitəçilik missiyası ilə çərçivələnir. 

Türkiyə ilə Ġran arasındakı münasibətlərdə tam etimadın olmamasına bir neçə amilin 

təsir etdiyi göstərilir. Ġlk növbədə, Türkiyənin NATO üzvü olması, ABġ və Britaniya ilə geniĢ 

hərbi-siyasi münasibətlərin olması. Bundan əlavə, Türkiyənin Səudiyyə Ərəbistanı ilə isti mü-

nasibətlərinin olması, Suriya məsələsinə münasibətdə fərqli yanaĢmalar. Və xüsusi qeyd etmə-

yi lazım bildiyimiz, Azərbaycan məsələsi. Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, daha bir mühüm sə-

bəb - Türkiyə ilə Ġran arasında münasibətlərin yaxĢılaĢmasında maraqlı olan tərəflərin yoxluğu 

məsələsi deyil, bu 2 ölkəni bir-biri ilə toqquĢdurmaq, yaxud onları bir-birindən uzaqlaĢdırmaq 

marağında olan və bu istiqamətdə çalıĢan iki dünya güc mərkəzinin – ABġ və Britaniyanın ol-

masıdır. Rusiyalı analitiklərin fikrirlərinə görə, bu dövlətlər öz məqsədlərinə çatmaq üçün diq-

qətlərini əsas 2 istiqamətə yönəldiblər. 

1. Ġranla ticarət-iqtisadi əlaqələrinə son verilməsi müqabilində Qərbin Türkiyə iqtisa-

diyyatına iri həcmli investiyalar yatıracağı və bəzi enerjidaĢıyıcıların (ġimali Afrikadan) isti-

qamətinin Türkiyəyə yönəldiləcəyini vəd edirlər.  

2. Həm Türkiyənin, həm də Ġranın çox böyük əhəmiyyət verdiyi Azərbaycan amilindən 

istifadə. Ġranla Azərbaycan arasında onsuz da mürəkkəb olan münasibətlərin bir qədər də gər-

ginləĢdirilməsi, bu münasibətlərə Türkiyənin tərəfsiz seyrçi qalmayacağı ilə nəticələnə bilər. 

Bu da öz növbəsində Ġranla münasibətlərə təsir edəcək. 

Burada qeyd etməyi lazım bilirik ki, müəyyən məqamlarda nəinki ABġ və Qərb dövlət-

ləri, həm də Rusiya özü çəkinmədən Türkiyə və Ġranla münasibətlərində Azərbaycan ami-

lindən imkan daxilində faydalanmağa çalıĢırlar. 

Birinci istiqamətin gerçəkləĢdirilməsi bir qədər vaxt və mürəkkəb, dəqiq hesablanmıĢ 

planların hazırlanmasını tələb edir. Türkiyəni Ġranın ticarət-iqtisadi və enerji baxımından təc-

rid edilməsinə razı salmaq asan deyil, mövcud Ģəraitdə isə hətta qeyri-mümkün ola bilir. Ġkinci 

istiqamətin isə, çox asanlıqla həyata keçirilə biləcəyi düĢünülür. Belə ki, Ġranla Azərbaycan 

arasında əlaqələrin, Türkiyənin də bu münasibətə cəlb ediləcəyi dərəcədə gərginləĢdirilməsi 

özünü çox da gözlətməyə bilir. Bu gərginlik hətta artıq bəzi məsələlərdə özünü açıq Ģəkildə 

göstərir də. Məsələn, Ġran hökuməti Azərbaycanı Ġsrailin xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaĢ-

lıqda ittiham edir. Maraqlı cəhət odur ki, Ġran Azərbaycan ərazisində Ġsrail xüsusi xidmət or-

qanları xəfiyyələrinin fəaliyyət göstərdiyi haqda məlumatı Britaniya mətbuatına əsaslanaraq 

söyləyir (13), Ġsrail dövləti də öz tərəfindən bu xəbərləri təkzib etmir. Bundan baĢqa, azərbay-

canlı millət vəkilləri və bəzi siyasətçilər tərəfindən müxtəlif səviyyəli bəyanat və müzakirə-

lərdə Azərbaycan Respublikasından bəhs edərkən ara-sıra “ġimali Azərbaycan”, “Cənubi 

Azərbaycan” sözlərinin iĢlədilməsi Ġranda narazılığa səbəb olur. Məsələn, 2012-ci ilin fevral 

ayında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin “2012-ci il yaz sessiyasının qanunvericilik 

iĢlərinin planı” müzakirə olunarkən müzakirə olunacaq məsələlər sırasına “Ġran – Azərbaycan 

münasibətlərinə dair məsələ”nin də daxil edilməsi təklif olunmuĢdu. Belə ki, qeyd edilirdi ki, 

Ġran Azərbaycana qarĢı düĢmənçilik siyasətini davam etdirir və millət vəkillərinin fikirlərinə 

görə, Azərbaycan tərəfi buna rəsmi münasibət bildirməli idi. Bu məsələnin müzakirəsi zamanı, 

Rusiya ilə Ġran arasında imzalanmıĢ Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinə 

siyasi qiymət verilməsi, “Azərbaycan Respublikasının adının dəyiĢdirilərək “ġimali Azərbay-

can Respublikası” adlandırılması təklifi də irəli sürülmüĢdü (14). Qeyd etməyi lazım bilirik ki, 

Azərbaycanın özündə də bu məsələyə münasibət birmənalı deyil. Bir qrup insanlar belə hesab 
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edirlər ki, Ġranın Azərbaycan əleyhinə təxribatlarının artdığı bir dövrdə bu, Ġrana tutarlı cavab 

ola bilər. Digərləri isə belə hesab edirlər ki, bu məsələ Azərbaycanın Ġranla münasibətlərinin 

daha da gərginləĢməsinə səbəb ola bilər ki, bu da bölgədə Azərbaycanın arzuolunmaz 

vəziyyətə düĢməsinə səbəb ola bilər. Bundan baĢqa, Güney Azərbaycan Azadlıq TəĢkilatla-

rının təĢkilatçılığı ilə Azərbaycanda, Türkiyədə “Ġranın siyasi gələcəyi yoxdur, Ġran məhvə 

məhkumdur”, “hər iki Azərbaycanda vahid milli siyasət yeridilməsi zəruridir” kimi fikirlərin 

səsləndiyi, elm adamları, siyasətçilər və millət vəkillərinin iĢtirak etdiyi müxtəlif səviyyəli 

konfranslar, simpoziumlar keçirilir ki, bu da hər dəfə Ġran tərəfdən kəskin reaksiya doğurur. 

Qeyd edilməlidir ki, Ġran təfərdən də davamlı olaraq kütləvi informaslya vasitələrində, 

parlamentdə Azərbaycan Respublikası əleyhinə provakasiya xarakterli məlumatlar verilir, mü-

zakirələr keçirilir. Məsələn, “Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinin müddətinin bitdiyi 

üçün onların yenidən nəzərdən keçirilməsi”, “Ġranın öz hüquqlarını bərpa etməsi” və s. haqda 

məsələlərin Ġran parlamentində də gündəmə gətirildiyi və müzakirə olunduğu məlumdur. Bun-

dan baĢqa, bu məsələ ilə bağlı ĠĠR Ġslam ġurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici siya-

sət Komissiyasının sədri Əlaəddin Borucerdi Azərbaycana “iki dövlət arasındakı münasibətlə-

rə zərər verəcək addımlardan çəkinməyi məsləhət görmüĢ” və bildirmiĢdi ki, “əgər belə pro-

seslər baĢlayarsa, vaxtilə Ġrandan ayrılmıĢ Azərbaycan Ġrana birləĢdirilə bilər, bunun əksi heç 

zaman ola bilməz”. Bundan az sonra isə Ġranın keçmiĢ Ġnformasiya, Təhlükəsizlik və KəĢfiy-

yat (ETTELAAT) nazirinin müavini, hazırda isə qəzet redaktoru olan H.ġariatmadari daha da 

irəli gedərək, “Azərbaycanın Ġrana birləĢdirilməsi haqda” referendum keçirilməsi haqda təklif 

irəli sürmüĢdü (bu məsələlər haqda ətraflı bax: 15; 16; 17). Bu deyilənləri yekunlaĢdıraraq, 

qeyd etmək istərdik ki, fikrimizcə Azərbaycanla Ġran aralarında gedən bu “üstüörtülü mühari-

bə”nin regionda maraqlı qüvvələrin mənafeyinə xidmət etdiyini hər ikisi çox aydın baĢa düĢür 

və imkan daxilində vəiyyəti daha da ağırlaĢdırmamağa çəhd edirlər. 

Yeri gəlmiĢkən, daha bir məsələyə münasibətimizi bildirmək istərdik. Türkiyə – Azər-

baycan münasibətlərindən danıĢarkən, bəzən siyasətçilər arasında, xüsusən də rusiyalı siyasət-

çilər arasında “Türkiyənin Azərbaycanı himayə etməsi” haqda fikirlər söylənir. Bununla 

əlaqədar demək istərdik ki, Türkiyə və Azərbaycan hər biri özünün maraqları olan 2 müstəqil 

dövlətdir. Bu maraqların çox məsələlərdə üst-üstə düĢməsi münasibətlərimizə fərqli xarakter 

verir. Və bundan narahat olan Rusiya, yaxud digər dövlətlərin münasibətlərimizə qısqanclıqla 

yanaĢması, müxtəlif adlar verməsini siyasi etikadan kənar hesab edirik. Fikrimizcə, bu, rusiya-

lı mütəxəssislərin hələ də dünya dövlətləri arasında münasibətlərə “metropoliya – müstəmlə-

kə” prizmasından baxıĢından qaynaqlanan xətadır. Öz tərəfimizdən qeyd etmək istərdik ki, 

həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin dünya dövlətləri ilə, beynəlxalq aləmlə münasibətlə-

rində uğurları olduğu kimi, problemlər, çatıĢmazlıqlar da mövcuddur. Dövlətlərimiz bu prob-

lemlərin öhdəsindən birlikdə gəlməyə çalıĢır, maraqlar üst-üstə düĢdüyündə bir-birlərinə yar-

dım etmək imkanından faydalanırlar. Ġstənilən halda, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə həm 

öz aralarında, həm də digər dövlətlərlə, bütünlükdə dünya birliyi ilə əlaqələrini mövcud bey-

nəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həyata keçirirlər. 

Bütün deyilənləri yekunlaĢdıraraq qeyd edək ki, bölgədə maraqlı olan üçüncü dövlətlər 

öz planlarını gerçəkləĢdirmək, Türkiyə ilə Ġranı bir-birindən uzaqlaĢdırmaq üçün nə qədər cid-

di-cəhdlə çalıĢsalar, hansı yol və vasitələrə əl atsalar da, hazırki Ģəraitdə həm Türkiyə, həm də 

Ġranın həmin dövlətlərin onlar arasındakı münasibətlərə mənfi təsir etməsinə imkan vermə-

məkdə, regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində birgə fəaliyyətlərini 

davam etdirməkdə niyyətli olduqları görünməkdədir. 
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“İranın nüvə məsələsi” və “Ərəb baharı” məsələləri. Hazırki məqalədə Ġranın “nüvə 

proqramı” və “Ərəb baharı” məsələləri xüsusi tədqiqat obyekti olmayacaq. Lakin təkcə regio-

nun deyil, bütünlükdə bütün dünyanın ən aktual gündəmi olmaları səbəbindən, bu məsələlərin 

üstündən də keçilməyəcək. Sadəcə, məqalədə bu məsələlər haqda qısa arayıĢ veriləcək, əsas 

olaraq isə onların Ankara – Tehran münasibətlərinə təsiri məsələsindən danıĢılacaq. 

Ġranın nüvə proqramı ətrafında problem. Ġranda nüvə sahəsində tədqiqatlar 1957-ci ildə 

Ġranla ABġ arasında “Atom sülh üçün” proqramı çərçivəsində müqavilə imzalanması ilə baĢ-

lanıb. Proqram atom enerjisindən dinc məqsədlər üçün istifadəni nəzərdə tuturdu. ABġ Ġranı 

nüvə qurğuları və avadanlıqla təmin etməyi, həmçinin nüvə sahəsində mütəxəssislər hazırla-

mağı öhdəsinə götürürdü bu müqavilə ilə. Bir Ģərtlə ki, inĢa olunacaq obyektlərin monitorinqi 

və hasil olunacaq enerjinin dinc məqsədlərlə istifadəsinə nəzarət ABġ-da qalacaqdı. 1967-ci 

ildə mövcud müqavilə çərçivəsində MAQATE-nin texniki dəstəyi ilə ABġ Ġrana yanacaq 

qismində 5,5 kq zənginləĢdirilmiĢ urana malik olan tədqiqat reaktoru olan nüvə elmi-tədqiqat 

mərkəzinin yaradılmasına yardım etdi. Həmin il ABġ elmi-tədqiqat mərkəzini hər il 600 qr 

pluton hasil etmək gücünə malik kameralarla təchiz etdi. Beləliklə, Ġranda nüvə enerjisi sahə-

sində elmi-tədqiqat iĢlərinə baĢlandı (18). 

70-ci illərin əvvəllərində Ġran enerji kompleksinin diversifikasiyasi proqramını qəbul 

etdi. Həmin dövrdə ABġ-ın regionda geopolitik müttəfiqi olan Ġran 1983-cü il üçün “Qərbi 

Asiyanın Yaponiyası” olmaq iddiasında idi (19). 1974-cü ilin martında Ģah Məhəmməd Pza 

Pəhləvi Ġranın nüvə enerjisinin inkiĢafı planını bəyan etdi. Plana görə, ümumilikdə 23 atom 

reaktorunun inĢası, həmçinin qapalı nüvə enerjisi siklinin yaradılacağı nəzərdə tutulurdu. ABġ 

6-8, Almaniya Federativ Respublikası 4, Fransa 8 reaktor verməli idilər. Bundan əlavə Kanada 

istehsalı olan reaktorların da veriləcəyi nəzərdə tutulurdu. AES-in inĢası üçün ilk məkan ola-

raq Fars körfəzi sahilində BuĢer və Ġranın cənub-qərbində Korun çayı sahilində Axvaz müəy-

yənləĢdirildi. Diversifikasiya iĢləri 1994-cü ilə qədər baĢa çatmalı idi. BuĢer enerji blokları 

1980 və 1981-ci illərdə alman mütəxəssislərinin, Axvaz enerji blokları isə 1983 və 1984-cü 

illərdə fransız mütəxəssislərin iĢtirakı ilə iĢə salınmalı idilər (20). 

MAQATE-nin 1974-cü ilə aid proqnozuna gorə, Ġran 1981-ci ildən baĢlayaraq 1988-ci 

ilə qədər hər il 1 enerji bloku, 1988-1990-cı illərdə isə - hər il 2 enerji blokunu istismara verə 

biləcəkdi. Nəzərdə tutulan proqramın yerinə yetiriləcəyi təqdirdə Ġranın bütünlükdə enerji ha-

silatının 25%-i nüvə stansiyalarının payına düĢəcəkdi. Lakin Ġranda Ġslam inqilabından sonra 

mövcud rejimin dəyiĢməsi ilə Ġranın nüvə məsələsinə yanaĢma da dəyiĢdi. Əsil “oyunlar” da 

bundan sonra baĢladı. Alman mütəxəssislərinin yardımı ilə BuĢerdə inĢa edilməsi nəzərdə tu-

tulan Ġranın ilk AES-i rus mütəxəssislərinin yardımı ilə inĢa edildi (inĢa iĢləri 1979-cu ildən 

1992-ci ilə qədər dayandırılmıĢdı). 2010-cu ilin avqust ayında AES çox az istehsal gücü ilə iĢə 

salındı və bu, Ġsrail Xarici ĠĢlər Nazirliyinin kəskin etirazına səbəb oldu. 2011-ci ilin sent-

yabrından AES layihə gücünün 40%-i, 2012-ci ilin may ayından – 90%-i ilə iĢləyir (21). 

Ġranın nüvə proqramını reallaĢdırma istiqamətində fəaliyyəti qərb dövlətlərini rahatsız 

edir. 2002-ci ilin yanvarında ABġ prezidenti C.BuĢ, Konqresdə “Ölkənin vəziyyəti haqda” 

çıxıĢında Ġranı, Ġraqı və ġimali Koreyanı “Ģər oxu” adlandırmıĢdı (22). Britaniyalı ekspert Əli 

Ənsarinin fikrinə görə isə, Ġranın nüvə proqramını reallaĢdırması digər Yaxın ġərq ölkələrinin 

- Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanının da özlərinin nüvə proqramına malik olma istəyinin yaran-

masına səbəb ola bilər (23). Ekspertlərin fikrinə görə, ölkələrin özlərinin enerji ehtiyaclarını 

nüvə enerjisi hesabına ödəməsi normal hesab oluna bilər. Lakin Yaxın ġərq bölgəsində sa-

bitliyin olmaması, bölgədə nüvə proqramlarına malik ölkələrə ehtiyatla yanaĢmanı zəruri edir. 

MAQATE-nin baĢ direktoru M.Əl-Baradeyinin sözləri ilə desək, “ölkələrin nüvə silahının 
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yayılmaması haqda müqaviləyə müsbət münasibəti hər zaman təhlükəsizliyə tam zəmanət verə 

bilməz. Belə ki, əgər nüvə-istilik enerjisinə tam sahib olan hər hansı ölkə nüvə silahının yayıl-

maması haqda öhdəliyindən imtina edərsə, onun real nüvə silahına sahib olması üçün bir neçə 

ay kifayət edə bilər” (24). Ġranın dini lideri Ayatolla Xameneyi öz bəyanatlarında bildirir ki, 

Qərb Ġranın nüvə proqramı əleyhinə 1979-cu il hadisələrindən sonra çıxmağa baĢlayıb, və əs-

lində, Qərbi narahat edən nüvə proqramı deyil, Ġslamdır – “Ġranın düĢmənləri nüvə Ġranından 

deyil, müsəlman Ġranından qorxurlar” (25). Yeri gəlmiĢkən qeyd etmək istərdik ki, Ġran inqila-

bından dərhal sonra inqilabın rəhbəri Ayatolla Xomeyni nüvə silahına “anti-Ġslam”, nüvə 

proqramına isə Quran qaydalarına zidd olduğuna görə mənfi münasibət bəsləmiĢdir. Lakin bir 

qədər sonra hadisələrin gediĢi onun fikrinin dəyiĢməsinə səbəb oldu. 1985-ci ildə Yəzd vilayə-

tində zəngin uran yataqlarının açılmasından sonra isə 1988-ci ildə A.Xomeyni Ġranı regionun 

güclü dövlətinə çevirmək məqsədilə Ġranın nüvə silahına malik olmalı olduğu haqda strateji 

qərar qəbul etdi (bu haqda bax: www.memoid.ru/node/Yadernaya_proqramma_Irana). 

Ġranın nüvə proqramına münasibətdə Rusiyanın mövqeyi bir qədər fərqli olmuĢdur. Ru-

siya 2 prinsipə əməl edir. 1 – Ġran nüvə silahı istehsal edə bilməz və ona sahib ola bilməz. 2 – 

Ġran dinc məqsədlərlə istifadə edəcəyi nüvə proqramını reallaĢdıra bilər. Lakin əsasən bu prin-

siplərə sadiq qaldığına baxmayaraq, müəyyən hallarda Rusiya da dünya birliyinin Ġrana tətbiq 

etdiyi sanksiyalara qoĢulmuĢdur. 2005-ci ildə Ġran prezidenti M.Əhmədinejadın “sionist rejim 

yer üzündən silinməlidir” sözlərindən sonra, Rusiya da Qərb dövlətlərinin Ġranın nüvə proqra-

mı ilə bağlı məsələnin BMT Tġ-na verilməsinə etiraz etmədi. 

2009-cu ilin sentyabr ayında MAQATE-nin aparıcı mütəxəssisləri Ġranın yaxın zaman-

larda nüvə silahına sahib ola biləcəyi ehtimalını səsləndirdikdən sonra, 2009-2013-cü illərdə 

beynəlxalq birlik tərəfindən Ġran əleyhinə çoxsaylı sanksiyaların tətbiq olunmasına baĢlandı. 

2013-cü ilin yanvar ayında Qərb Ġrana hərbi zərbə vurulmayacağını, lakin iqtisadi sanksiyala-

rın davam etdiriləcəyini və beləliklə, Ġranı özünün nüvə proqramını həyata keçirməsi üçün hər 

cür vəsaitdən məhrum edəcəyini bildirdi. 

Ġran öz növbəsində, Qərbin bu ittihamlarının əsassız olduğunu bildirir. 2013-cü ilin okt-

yabr ayında ĠĠR prezidenti H.Ruhani Nyu-Yorkda çıxıĢında bir daha bildirdi ki, Ġranın nüvə 

proqramı ilə bağlı bütün fəaliyyəti MAQATE-nin nəzarəti altında həyata keçirilib və bundan 

sonra da belə olacaq” (26). Ümumiyyətlə Ġran Ġslam Respublikasının yeni prezidenti Ruhani 

Qərblə münasibətlərdə müəyyən yeniliklər edir və bu yenilik Ġranın nüvə proqramı ilə bağlı 

məsələdə də özünü göstərir. Belə ki, 2013-cü ilin sentyabr ayında BMT Tġ daimi üzvləri və 

Almaniya xarici iĢlər nazirlərinin (“5 + 1”) Ġranın Xarici ĠĢlər naziri Məhəmməd Cavad Zəriflə 

görüĢündə Ġranın nüvə proqramı ilə bağlı danıĢıqların bərpa edilməsi haqda razılıq əldə olu-

nub. DanıĢıqlar 2013-cü ilin oktyabr ayında Cenevrədə baĢ tutmalıdır. Əslində bu danıĢıqlarda 

bütün mövcud problemlər haqda razılıq əldə ediləcəyinə ümid edilməsə də, qərb dövlətləri 

ümumilikdə danıĢıqların bərpa edilməsi haqda razılığın əldə edilməsini müsbət qiymətləndirir-

lər (26). 

Ġranın nüvə proqramı ətrafında baĢ verənlər Türkiyə üçün də bir sıra fürsət və təhlükə-

lərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Ġlk növbədə, Ġran nüvə silahına sahib olarsa, ABġ-ın ona 

hücumu ehtimalı zəifləyə bilər. BaĢqa sözlə desək, bölgədə baĢ verən hadisələr (ABġ-ın Ġraqa 

müdaxiləsi, bölgədə aparılan kürd siyasəti və s.) nəticəsində Türkiyə əleyhinə yaranmıĢ 

geosiyasi hadisələr ABġ-ın Ġrana müdaxiləsi ilə daha da ağırlaĢmaya bilir. Bundan baĢqa, 

Ġranın nüvə dövləti olması ilə bölgədə eyni zamanda Türkiyənin strateji əhəmiyyəti də artmıĢ 

ola bilər ki, bu da ABġ-ın və Ġsrailin Türkiyənin bölgə maraqları mövzusunda daha diqqətli 

davranmalarına səbəb ola bilər. Digər tərəfdən, Ġranın nüvə proqramını reallaĢdırması Türki-

http://www.memoid.ru/node/
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yənin də öz nüvə proqramını həyata keçirməsi prosesinə təkan verə bilər. Fikrimizcə, Türkiyə-

nin 3 nüvə elektrik stansiyası inĢa etmə planı özünün enerji tələbatını ödəmək istəyi ilə yanaĢı, 

həm də təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından da baĢa düĢüləndir. Belə ki, Ġsrailin və 

Ġranın nüvə silahına malik olması Türkiyənin bölgədəki nüfuzunu qoruyub saxlaması və güc-

ləndirməsi baxımından nüvə silahına sahib olmasını zəruri edir. Türkiyə özünün enerji tələba-

tını ödəmək məqsədilə, 2030-cu ilə qədər nüvə enerjisindən istifadə ilə bağlı planlarını iĢləyib 

hazırlamıĢdır. Bu çərçivədə, 2010-cu il may ayının 12-də Rusiya ilə Akkuyuda nüvə enerji 

stansiyasının inĢasını nəzərdə tutan hökumətlərarası bir müqavilə imzalanmıĢdır. Ġkinci nüvə 

stansiyasının Sinopda, üçüncünün isə Mərsində inĢası nəzərdə tutulur (27). 

Ġranın nüvə proqramını həyata keçirməsinin Türkiyə üçün yarada biləcəyi təhlükələr: 

Ġranın nüvə fəaliyyətləri ABġ və Ġsrailin onunla hərbi toqquĢması təhlükəsini daha da güclən-

dirir. Belə bir Ģəraitdə bölgədə hərbi münaqiĢə və münaqiĢə sonrası yarana biləcək qeyri-

müəyyənlik Türkiyə üçün Ġraqdakına bənzər təhlükələrin yaranmasına səbəb ola bilər. Eyni 

zamanda, Ġranın nüvə silahına malik olması, çox güman ki, bu ölkənin Yaxın ġərq, Qafqaz və 

Orta Asiyada nufüzunun artmasına və beynəlxalq miqyasda Rusya – Ġran əməkdaĢlığının daha 

da geniĢlənməsinə səbəb olar ki, bu da Türkiyənin maraqlarına uyğun deyil. Ümumilikdə, Tür-

kiyənin Ġranın nüvə proqramına münasibətdə siyasəti aĢağıdakı kimi xarakterizə edilir: Türki-

yə Ġranın nüvə proqramını gerçəkləĢdirməsinin hərbi münaqiĢə ilə nəticələnməməsində maraq-

lıdır; Ġranın bu fəaliyyətinin iki ölkəarası münasibətlərə zərər verməməsinə çalıĢır; Türkiyə bu 

məsələni özünün ABġ-la münasibətlərində sövdələĢmə obyekti kimi istifadə edir (28). Bütün 

bu deyilənlərlə yanaĢı, Türkiyə Ġranın nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə edə bilmə 

haqqını tanıyır, eyni zamanda bu proqramın MAQATE çərçivəsində reallaĢdırılmasının tərəf-

darı olduğunu bildirir. Və deyilən bu fikirlə də razıyıq ki, Ġranın nüvə proqramını reallaĢdır-

masından yaxın gələcəkdə özünün də nüvə proqramının həyata keçirilməsi istiqamətində fay-

dalana bilər. 

“Ərəb baharı”. ġimali Afrika və Yaxın ġərqdə baĢ verən “Ərəb baharı” prosesi dünya-

nın geosiyasi mənzərəsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢmiĢdir. Belə deyilir ki, “Ərəb baharı” 

2010-cu ilin dekabr ayından ərəb ölkələrində iĢsizlik, ərzaq qiymətlərinin yüksəlməsi, söz 

azadlığı, bürokratik əngəllər və aĢağı həyat səviyyəsi ilə əlaqədar baĢlayan etiraz nümayiĢləri-

dir. Ġlk qiyam 2010-cu il 18 dekabrda Tunisdə baĢlamıĢ və 1987-ci ildən hakimiyyətdə olan 

dövlət baĢçısı Zeynalabdin bin Əlinin ölkəni tərk etməsi və onun qurduğu siyasi sistemin çök-

məsi ilə nəticələnmiĢdir. Tunis Ġnqilabının qələbəsi digər ərəb ölkələrində - Misir (25 yanvar 

2011-ci il), Yəmən (18 yanvar 2011-ci il), Əlcəzair (28 dekabr 2010-cu il), Ġordaniyada (14 

yanvar 2011-ci il), Liviya (17 fevral 2011-ci il), Suriyada (26 yanvar 2011-ci il) da nümayiĢlər 

dalğasına səbəb olmuĢdur (1, s.127). BaĢ verənlər minlərlə insanın ölümü, milyardlarla dollar 

maddi itkilərlə nəticələnmiĢdir. 

“Ərəb baharı” ilə bağlı məsələlərdə Türkiyə Ġrandan daha fəal olmuĢdur (1, s.9). Teh-

ran bölgədə baĢ verən hadisələrdə nə qədər maraqlı olsa da, Tunis, Misir və Livan inqilabla-

rında çox da fəallıq göstərməmiĢdir. Bu ölkələrin hər biri ilə daha sıx siyasi və iqtisadi müna-

sibətləri olan Türkiyənin mövqeyi isə fərqli olmuĢdur. Ümumilikdə “Ərəb baharı”na yanaĢma-

da Türkiyə və Ġran dövlətlərinin mövqe və qiymətlərində həm oxĢarlıqlar, həm də fərqliliklər 

mövcuddur. 

Ġran rəsmiləri bütünlükdə "Ərəb baharı"nın Ġran Ġslam inqilabından qaynaqlandığını bil-

dirirlər. Suriyada "Ərəb baharı"na gəlincə isə, həm Suriya, həm də Ġran rəsmiləri bunun Ġs-

railin maraqlarına xidmət etdiyi fikrindədirlər. Türkiyə rəsmilərinin fikrincə isə, "Ərəb baharı" 

regionun demokratikləĢməsi zərurətindən doğan və sadəcə ərəb dövlətlərinə xas bir siyasi pro-
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sesdir. "Ərəb baharı"nın Suriyadan sonra qonĢu dövlətlərə, xüsusən də Livana sirayət edəcəyi 

istisna edilmir. 

“Ərəb baharı”na münasibətdə, problemin yaĢandağı ilk gündən Türkiyə 2 prinsip irəli 

sürüb və indi də bu prinsiplər dəyiĢməz olaraq qalmaqdadır. 1-ci prinsip, Türkiyə ərəb ölkə-

lərində demokratik dəyiĢikliklər tələb edən xalqların yanında olacaq. 2-ci prinsip, bu dönəmin 

qan tökülmədən baĢa çatması üçün mümkün olan bütün diplomatik yollardan istifadə edilmə-

sinə çalıĢacaq (29). Suriyaya gəlincə, Ə.Davudoğlu bildirir ki, Türkiyənin proseslərin baĢladı-

ğı andan hər cür diplomatik vasitədən istifadəyə cəhd etməsinə baxmayaraq, bir nəticə əldə 

olunmayıb. Orta ġərq (daha konkret olaraq: ġimali Afrika hövzəsi, Ġraq – Suriya – Livan höv-

zəsi, Körfəz hövzəsi və Aden körfəzi) siyasətinə mühüm əhəmiyyət verən Türkiyə burada 

daha fəal siyasət yeritməyi, hövzə ölkələri ilə münasibətlərini bir daha nəzərdən keçirməli ol-

duğunu hesab edir. Belə ki, qlobal və güclü ilk 10 dövlət siyahısında yer almaq istəyən Tür-

kiyə belə hesab edir ki, bu niyyətini bölgə ilə siyasi və iqtisadi inteqrasiyanı gerçəkləĢdirməklə 

mümkün edə bilər. 

Regionun etnik və dini baxımdan müxtəlifliyi nəzərə alınsa, baĢ verən hadisələrin fo-

nunda regionda yeni "oyunçular"ın da peyda olduğunu görmək olar. Belə ki, Suriya münaqiĢə-

sinin uzanması ilə regionda gündəmə gələn siyasi proseslərdən biri də kürd məsələsinin daha 

ciddi Ģəkildə qabardılması olub. Regionda kürd məsələsinin gündəmə gəlməsi ilə Ġraqın Ģima-

lındakı kürd administrasiyasının siyasi fəallığının artdığını görürük. Bütün bunlarla bərabər, 

Suriya hadisələrindən sonra Türkiyə daxilində PKK terror təĢkilatının fəallaĢması ilə yanaĢı, 

kürd yönlü BDP-nin də (BarıĢ və Demokratiya Partiyası) iddialarını siyasi arenada daha qəti 

Ģəkildə ifadə etdiyini görmək olur. Türkiyə hökumətinin PKK terrorçularının məhv edilməsi 

istiqamətində hərbi əməliyyatları fəallaĢdırdığına və təbliğat xarakterli iĢlər aparmasına bax-

mayaraq, aparılan iĢlər, demək olar, bir o qədər də səmərəli olmur. 

Əslində, "Ərəb baharı"nın gec-tez regionda fərqli istiqamətdə inkiĢaf edəcəyi heç kim-

də Ģübhə doğurmur və hətta Türkiyəyə də təsir edəcəyi bildirilir. Belə ki, PKK terror təĢkila-

tının lideri Murat Karayılan Qətərin "əl-Cəzirə" telekanalına açıqlamasında "Ərəb baharı"ndan 

ilham alaraq regionda "kürd baharı"nın baĢ verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirmiĢdi. Bu gün 

rəsmi Ankara Yaxın ġərqdə baĢ verən proseslərdə hər nə qədər öndə görünsə də, ehtimallar 

onu söyləməyə əsas verir ki, regionda yeni oyunçulardan biri də, az əvvəl qeyd etdiyimiz ki-

mi, fürsətdən imkan daxilində faydalanmağa çalıĢan Ġraqın Ģimalındakı kürd administrasiyası-

dır. Suriyada münaqiĢənin uzanması, PKK terror təĢkilatının aktivləĢməsi və Ġraqın silahlan-

ması onu deməyə əsas verir ki, Ankara yaxında ehtimal edilən dəyiĢikliyin bir hissəsi olmaq 

təhlükəsi ilə üz-üzədir. 

Burada qeyd etmək istərdik ki, PKK amilinin ümumi təhlükə mənbəyi olaraq Türkiyə - 

Ġran münasibətlərində yaxınlaĢdırıcı rol oynadığı haqda fikirlər də mövcuddur. Belə ki, 2003-

cü ildə ABġ-ın Ġraqa müdaxiləsi ilə Ġranın bəzi məsələlərə münasibətində dəyiĢikliklər baĢ 

vermiĢdir. Ġlk olaraq, Türkiyə parlamentinin Ġraqa müdaxilə zamanı ABġ-ın bu ölkənin ərazi-

sindən istifadə etməsinə icazə verməməsi Ġranın gözündə “Qərbin yaxın müttəfiqi Türkiyə” 

imicini zəiflədərək, Ġran rejimində “Türkiyənin əməkdaĢlıq edilə biləcək qonĢu ölkə” kimi gö-

rünməsinə səbəb olmuĢdur. Bundan baĢqa, ġimali Ġraqdakı kürdləri ABġ-ın dəstəkləməsi, bu 

ərazidəki terrorçularla mübarizə etməməsi, özünün Yaxın ġərq siyasətində kürd amilindən is-

tifadə etməsi, PKK-nın “Böyük Kürdüstan” qurmaq məqsədilə ABġ-la əməkdaĢlığa hazır ol-

ması Ġranın PKK-ya münasibətini dəyiĢmiĢdir. Və bütün bu səbəblər nəticəsində isə, artıq 

qeyd etdiyimiz kimi, PKK amili Türkiyə - Ġran münasibətlərində yaxınlaĢdırıcı amillərdən 

birinə çevrilməkdədir. 
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Ümumilikdə, bir çox müəlliflər belə hesab edirlər ki, “Ərəb Baharı” sonrası regional 

siyasət, ərəb narazılıqlarının nəticəsi olsa da, özündən əvvəl baĢ vermiĢ hadisələrdən ayrı öy-

rənilməməlidir. “Ərəb Baharı” sonrası siyasəti anlamaq üçün 3 alt dönəm dövrü nəzərdən ke-

çirilməlidir: 1.Ġki qütblü dünyanın sona çatması və Körfəz savaĢı (1990-1991) ilə ortaya çıxan 

dönəm; 2.11 sentyabr hadisələri ilə bölgədə ABġ-ın Ġraqı iĢğalı sonrası meydana çıxan düzən; 

3.Ərəb narazılıqlarının təsiri ilə formalaĢan regional siyasət (30, s.72). 

Birinci dönəmdə super gücə çevrilən ABġ, ikinci dönəmdə zəifləməyə baĢladı. Bölgə 

dövlətləri tərəfindən ABġ-ın yenidən hegemoniya qurma istəyinə qarĢı çıxıldı. Bu dönəm 

ABġ-ın qlobal və regional güc olaraq zəiflədiyi, bölgə aktorları olan Türkiyə və Ġranın isə böl-

gə siyasətinin artmağa baĢladığı dövrün baĢlanğıcı oldu. Bu dövr üçün Türkiyə xarici siyasəti-

nin tək problemi Ġsraillə münasibətlərinin pozulması oldu. Lakin Ġsraillə münasibətlərin pozul-

ması özü də, Türkiyənin bölgədəki gücünün bir qədər artmasına, Ġranla münasibətlərinin 1 qə-

dər normallaĢmasına səbəb oldu. 

Ümumilikdə XXI əsrin əvvəllərində regionda baĢ verən hadisələr fonunda Türkiyə - 

Ġran münasibətlərini xarakterizə etmək istəsək, qeyd edilməlidir ki, mövcud fikirlərə görə, 

ABġ beynəlxalq və regional düzəndə Orta Doğu planlarını gerçəkləĢdirmək istiqamətində fəa-

liyyətində problemlərlə qarĢılaĢmıĢdır və bu siyasət ilk növbədə ABġ-ın müttəfiqləri tərəfin-

dən zəiflədilmiĢdir. Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə ABġ-ın müttəfiqləri olmalarına baxmaya-

raq, onun Ġraqı iĢğalından narahat olduqlarını bildirdilər. ABġ-ın Orta Doğu layihəsinə ən bö-

yük etiraz Səudiyyə Ərəbistanı kralı Abdullah və Misir dövlət baĢçısı Hüsnü Mübarəkdən gəl-

miĢdi. Türkiyə də ABġ-ın bölgədəki siyasətinə münasibətdə “yumĢaq dəngələmə” siyasəti yü-

rütməyə baĢlamıĢ, bu siyasət çərçivəsində, ABġ-ın narazılığına baxmayaraq, qarĢı tərəf aktor-

ları olan Suriya, Həmas, Ġranla münasibətlərini inkiĢaf etdirməyə baĢlamıĢdı. C.BuĢun haki-

miyyəti dövründə, yəni 2000-ci illərdə VaĢinqton beynəlxalq münasibətlərdə fərqli ideologi-

yaya əsaslanan yeni 1 düzən qurmağa cəhd etdi. BuĢ hakimiyyətinin realist qanadı, xüsusən 

də, 2006-cı il Lıvan savasından sonra, Böyük Orta Doğu Projesini ikinci plana ataraq, bölgədə 

məzhəbsel siyasət yürütməyə baĢladı. Ġranın bölgədə artmaqda olan təsirini azaltmaq üçün 

məzhəb ayrılığı ortaya atıldı. Türkiyə də Ġranın təsirinin artmasına qarĢı müəyyən addımlar 

atdı. Suriya və Həmasla münasibətlərini artırmağa baĢladı, Fələstin məsələsində daha fəal 

mövqe tutmaqla öz məqsədinə çatmağa çalıĢdı. Nəticə etibarı ilə, bu dönəmdə yenidən, ABġ-

ın hegemonluq istəyinin bölgə dövlətləri tərəfindən əngəlləndiyini görürük. ABġ-ın bölgəsel 

gücünün iflas anı olan Ġraqın iĢğalı, Ġran və Türkiyənin bölgə siyasətinin yüksələn xətlə in-

kiĢafı dövrünün baĢlanğıcı oldu (30, s.73). 

Nəticə. Soyuq müharibənin baĢa çatmasından sonrakı dönəmdə beynəlxalq aləmdə baĢ 

verən hadisələr dünya dövlətlərini özlərinin xarici siyasət kurslarını bir daha nəzərdən keçir-

məyə, zamana görə prioritetləri müəyyənləĢdirməyə vadar etdi. Türkiyə və Ġran da özlərinin 

xarici siyasət fəaliyyətlərini bir daha nəzərdən keçirməli oldular. Günümüzdə baĢ verən qlo-

ballaĢma prosesi, geosiyasi dəyiĢikliklər fonunda dünya yeni hədələrlə üzləĢmiĢdir. Bunlar: 

təhlükəsizlik məsələləri (nüvə təhlükəsizliyi, terrorizmlə mübarizə); nəzarətsiz zonalar (silah 

alveri, narkotrafik, insan alveri) problemi; ekoloji problemlərdir. Hər bir problemin siyasi, iq-

tisadi, ekoloji və s. tərəfləri də mövcuddur. Dünya dövlətləri mövcud hədələrə qarĢı əməkdaĢ-

lıq edərək mübarizə aparmaq yolunu seçirlər, Türkiyə və Ġran da həmçinin. Lakin əvvəlki za-

mandan fərqli olaraq, həm Türkiyə, həm də Ġran dövlətləri belə hesab edirlər ki, bölgəyə qay-

daların kənardan gətirilməsi düzgün deyil və bu baxımdan, hər iki dövlət əməkdaĢlıq etməklə 

bərabər, regional güc olaraq, bölgədə daha fəal mövqe nümayiĢ etdirməyə cəhd edirlər. 
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