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KKeennaann  DDaa¤¤cc››

Milletleraras› sistemde ulusal ç›karlara en fazla zarar veren hususlar genel
olarak güvenlik koflullar›na ba¤l› olarak geliflmektedir. Günümüzde güvenlik,
kalk›nman›n temel faktörlerinden biri haline gelmifltir. Güvenli¤in olmad›¤›
bir yerde yat›r›m›n olmas› imkâns›z hale gelmifltir. Ancak devletleraras› iliflki-
lerin temelini oluflturan güvenlik olgusu hali haz›rda sadece askeri bir boyutu
ihtiva eden mesele olmaktan ç›km›fl, çok boyutlu bir hal alm›flt›r.

So¤uk Savafl döneminde temel kayg› meselesi askeri güvenlik iken, Sov-
yetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla birlikte askeri güvenlik konular›n›n yan› s›ra
daha çok ekonomik güvenlik olgusu ön plana ç›km›flt›r. Çünkü ekonomisi za-
y›flayan ülkelerde iç istikrar bozulmakta, suç oranlar› artmakta ve dolay›s›yla
askeri güvenli¤in ana konusunu oluflturan iç ve d›fl tehditlerin say›s› da art-
maktad›r. 

Bilindi¤i gibi Körfez bölgesinde dünyan›n önemli gaz ve petrol rezervleri
bulunmaktad›r. Sahip oldu¤u jeopolitik ve jeostratejik konumu ile ‹ran gerek
ekonomik gerekse güvenlik faktörleri bak›m›ndan hem bölge için hem de kü-
resel ölçekte son derece önemli bir yere sahiptir. Avrupa Birli¤i (AB) co¤raf-
yas› ve kurumlar›yla bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda karfl›m›za sui generis bir
hukuk düzeni, tek pazar›, paras›, merkez bankas›, bütçesi ve ordusu olan bir
yap› karfl›m›za ç›kmaktad›r. Elbette bir ulus devlet gibi düflünüldü¤ünde
AB’nin kendi askeri ve ekonomik güvenli¤ini koruyacak, dahada gelifltirecek
politikalar takip etmesi beklenir. Dolay›s›yla AB-‹ran iliflkilerinin araflt›r›lma-
s›nda bu hususun gözden kaç›r›lmamas› gerekmektedir.

‹ran ve Avrupa Birli¤i iliflkileri politik olarak zor ama ekonomik olarak da-
ha yap›c› bir niteli¤e sahiptir. ‹ran-Fransa ve ‹ran-‹ngiltere iliflkilerine bak›ld›-
¤›nda zaman zaman ikili iliflkilerin bozuldu¤u ama daha sonra yeniden iyilefl-
ti¤i anlafl›lmaktad›r. AB’ye üye devletler, ‹ran’›n Avrupa’daki terörizmle ilgi-



sinin oldu¤u iddias›yla iki kere kolektif bir flekilde büyükelçilerini ‹ran’dan
geri ça¤›rd›lar. Her ne kadar bu geliflmeler kolektif bir nitelik arz etse de, tekil
devlet düzeyinde gerçekleflen vak›alar olarak görülmelidir. Di¤er bir taraftan-
da ayn› devletler AB kimli¤i ba¤lam›nda, ekonomik ve ticari aç›dan Iran ile
çok daha iyi iliflkiler kurarak bundan ç›kar sa¤lam›fllard›r. Mesela, 1996 y›l›n-
da Iran-AB aras›ndaki ticaret 29 milyar Dolar’› bulmufltur. Buna ABD’nin iti-
razlar›na ra¤men yap›lan tart›flmal› ‹ran-Fransa petrol anlaflmas› da dahildir1. 

‹ranl›lar için Avrupa geçmiflte ‹ran’›n ulusal güvenli¤i için potansiyel bir
tehdit olarak görülürken, ayn› zamanda ‹ran’›n d›fl düflmanlar› için bir kalkan
olarak da görülmüfltür. Örne¤in 19’uncu yüzy›lda ‹ran, ülkeyi kendi nüfus
alanlar›na bölen ‹ngiltere ve Rusya için Fransa kart›n› dengeleyici bir unsur
olarak kullanm›fl, 20’inci yüzy›l›n bafl›nda Rusya ve daha sonra Sovyetler Bir-
li¤i’nin askeri tehdidine karfl› ‹ngiltere’nin diplomatik deste¤ini aram›flt›r2. Yi-
ne 1960 ve 1970’li y›llarda Pehlevi rejimi, gerekti¤inde, ABD’ye olan ekono-
mik ve siyasal ba¤›ml›l›¤› azaltmak için bir seçenek olarak Avrupa ile olan
iliflkilerini gelifltirmifltir. ‹slam Cumhuriyeti de hakeza ABD yönetimlerinin
ekonomik ve siyasal bask›lar›n› ortadan kald›rmak için Avrupa ile iliflkilerini
sürdürmeye ve gelifltirmeye yönelik büyük gayret sarf etmifltir.

Bu çal›flman›n ana sorunsal›n› AB-‹ran iliflkileri ve bu iliflkileri belirleyen
faktörler oluflturmaktad›r. ‹ran bir devlet oldu¤u için yukar›da ifade edilen
analiz çerçevesine uygun davran›fllar sergileyebilir. Ancak AB ayn› düflünebi-
lir mi? AB, ‹ran’dan farkl› olarak, günümüzde 27 devletten oluflmaktad›r. ‹ran
bir bütün olarak politik ya da ekonomik nedenlerle tek bafl›na kararlar al›p uy-
gularken, AB’nin ayn› keyfiyete sahip oldu¤u söylemek mümkün müdür? AB
içerisinde 27 devletin menfaatlerine uygun ortak d›fl/ekonomi politikas› olufl-
turulabilir mi? Ancak bu sorulara cevap bulundu¤unda ‹ran-AB iliflkilerinden
bahsetmek mümkün olabilecektir. O nedenle, ilk olarak AB’de ortak d›fl poli-
tika oluflum süreci incelenmifltir. Daha sonra AB-‹ran iliflkilerinin geliflimi in-
celenerek yukar›daki sorulara cevap aranm›flt›r.

AAvvrruuppaa  BBiirrllii¤¤ii  OOrrttaakk  DD››flfl  PPoolliittiikkaass››  vvee  GGeelliiflfliimmii

AB ilk temellerinin at›ld›¤› Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤unun (1951)
kuruluflundan 1986 Avrupa Tek Senedi’ne (ATS) kadar geçen süreçte ortak bir
d›fl politika oluflturma konusunda baflar›l› olamam›flt›r. 

Paris ve Roma Antlaflmalar› daha çok sektörel ve ifllevsel bak›fl aç›s›na sa-
hiptir. Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤unu (AKÇT) kuran Paris Antlaflmas›,
ciddi olarak kömür ve çelik endüstrileri ile ilgili düzenlemelere yer vermifltir.
Bundan alt› y›l sonra 1957’de Avrupa Atom Enerjisi Toplulu¤unu (AAET) ve
Avrupa Ekonomik Toplulu¤unu (AET) kuran Roma Antlaflmas› imzalanm›flt›r.
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AET Antlaflmas› her ne kadar di¤er iki antlaflmadan daha genifl bir alan› dü-
zenlese de her üç antlaflma da ekonomik alanlar› düzenlemektedir. Bu üç Ant-
laflma içeri¤inde ortak bir d›fl politika oluflturulmas›na iliflkin kurumsal bir me-
kanizma bulunmamaktayd›. 

Dönemin Fransa Devlet Baflkan› De Gaulle Britanya’n›n AB’ye yapt›¤›
tam üyelik baflvurusunu iki kere (1963 ve 1967) veto etmifltir. O y›llarda Bri-
tanya üyeli¤inin Avrupa entegrasyon sürecini geriye götürece¤ine iliflkin dü-
flünceler vard›. De Gaulle bu düflüncelerle çok fazla ilgilenmemifltir. Ancak
ona göre Britanya’n›n ABD ile çok yak›n iliflkilere sahip olmas› gelecekte Av-
rupa siyasal birli¤i perspektifine zarar verecek mahiyettedir3. Bu nedenle Bri-
tanya’n›n tam üyelik baflvurusunu iki kez veto etmifltir. Böyle bir konjonktür-
de Avrupa Topluluklar›na üye devletler aras›nda ortak bir d›fl politika olufltur-
maya yönelik resmi bir çal›flma yoktu; fakat Britanya’n›n üyeli¤inden önce ge-
niflleme ve derinleflmenin birlikte ele al›nmas› yönünde bir düflünce öne ç›k-
maya bafllam›flt›r. 

Nitekim, 1969’da De Gaulle istifa etmifl ve yerine Georges Pompidou
Fransa Cumhurbaflkan› olmufltur. Pompidou’nun teflviki ile Aral›k 1969’da
Lahey’de özel bir zirve toplant›s› yap›lm›flt›r. Bu toplant›da geniflleme konusu
ele al›nmakla beraber, Toplulu¤un geniflleme ile birlikte yeni iflbirli¤i alanla-
r›nda da derinleflmesi konusunda anlaflmaya var›lm›flt›r. Zirvenin arkas›ndan
ertesi y›l (1970) derinleflme ile ilgil iki rapor haz›rlanm›flt›r. Bunlardan birin-
cisi “Avrupa Politik ‹flbirli¤i4 (AP‹) dir.” AP‹, üye devletlerin d›fl politikalar›-
n› koordine etmek için yeni bir sürecin bafllat›lmas›n› öngörmektedir. Bu yeni
süreç hükümetler aras› bir zemine oturtulmufltur.5 Ancak bu Topluluk yetki
alan›n›n genifllemesinden daha çok Avrupa iflbirli¤inin yeni ve önemli bir ala-
na do¤ru derinleflmesi anlam›na gelmektedir.6 ‹kinci rapor ise Avrupa enteg-
rasyon süreci için bir baflka önemli derinleflmeye kap› aralayacak türdendi. Bu
ikinci rapor fluan gerçekleflmifl olan Avrupa Parasal Birli¤i’nin çerçevesini
oluflturmaktayd›. Konumuzla birinci rapor ilgili oldu¤undan ikinci raporun de-
taylar›na girilmeyecektir.

1970’te kabul edilen AP‹ ile ilgili rapordan sonra, o y›llardaki ekonomik
durum iç aç›c› de¤ildi. 1973’te Orta Do¤u’da yaflanan savafl, 1973 petrol am-
bargosu ve yükselen petrol fiyatlar› Avrupa’daki sorunlar› iyice artt›rm›flt›r.
Dolay›s›yla, hem yap›sal hem de konjonktürel anlamda ortak bir d›fl politika
takip edilebilinecek flartlar mevcut de¤ildi. Bu flartlar alt›nda ekonomileri ka-
os içinde olan üye devletler, ayn› sorunlarla karfl› karfl›ya olmalar›na ra¤men,
birlikte hareket etmekten çok bireysel hareket etmeyi tercih etmifllerdir7.

1986 Tek Avrupa Senedi’ne (TAS) kadar AP‹ hukuksal bir temelden yok-
sun olarak yürütülmüfltür8. TAS’›n ilke olarak amac› Roma Antlaflmas›n› göz-
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den geçirerek antlaflmaya yeni iflbirli¤i alanlar› ilave etmek ve Tek Pazar› bafl-
latmakt›. Bunlar›n d›fl›nda TAS’›n 3 maddesi AP‹’ye ayr› bir yer vermifl ve
AP‹’nin faaliyetlerine hukuksal bir zemin kazand›rm›flt›r. TAS’›n 30 maddesi
AP‹’nin devam ettirilmesi gerekti¤inin alt›n› çizmekte ve üye ülkeler d›fliflleri
bakanlar›n›n y›lda en az dört kez bir araya gelerek Hükümetler aras› yap›lan
zirve toplant›lar› ›fl›¤›nda d›fl politika konusunda iflbirli¤i yapmalar›n› istemek-
tedir. Söz konusu maddede AT Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun da
AP‹ çerçevesinde iflbirli¤i sürecinden istifade etmeleri istenmektedir9. Her ne
kadar AP‹ TAS ile hukuksal bir çerçeveye oturmufl olsa da Trevor Salmon’a
göre ba¤lay›c›l›¤› bulunmamakta ve AP‹ yine de hükümetler aras› bir çerçeve-
de kalm›flt›r10. Ayn› madde ortak güvenlik politikalar› konusunda da düzenle-
meler getirmifltir.

Yukar›da AP‹ ile ilgili olarak anlat›lanlardan sonra flunu söylemek müm-
kündür: 1993’te yürürlü¤e giren Maastricht Antlaflmas› ile kurulan Ortak D›fl
ve Güvenlik Politikas› (ODGP) sütununun oluflumunun hukuksal anlamda ilk
temelini TAS oluflturmufltur. Bu aflamadan sonra ODGP Avrupa Birli¤i’nin
antlaflma ile belirlenmifl politik bir parças› haline gelmifltir. Amsterdam (1997)
ve Nice (2001) Antlaflmalar› ile de buna tekabül eden günümüzde aktüel ge-
çerli olan politik araçlar gelifltirilmifltir. Ancak bu geliflmelere ra¤men yine de
AB’de klasik uluslararas› sistemde iki devlet aras›nda var olan iliflkileri flekil-
lendiren, dahili kara alma  süreçlerinden geçen ve nihai olarak tek sesli bir ka-
rar› ortaya koyan “siyasal bir birlikten” bahsetmek, flu aflamada, mümkün de-
¤ildir. Ancak AB kendi içinde ekonomik birli¤i sa¤lam›flt›r. AB’de özellikle
ekonomik anlamda üçüncü devletlerle kurulan iliflkilerde tek bir seslili¤in ol-
du¤unu söylemek mümkündür. Onun için, AB üyesi ülkelerin ‹ran ile iliflkile-
rinde politik anlamda zaman zaman ortak hareket etmelerini de buna ba¤la-
mak gerekir. 

AABB  --  ‹‹rraann  ‹‹lliiflflkkiilleerrii  vvee  PPaarraammeettrreelleerrii

AABB--‹‹rraann  PPoolliittiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

2001 y›l›na kadar AB ile ‹ran aras›nda sözleflme ya da kayda de¤er bir ma-
li iflbirli¤i bulunmamaktad›r. fiah döneminde bir anlaflma vard›, ancak 1977’de
‹slam Devrimi öncesinde hükümsüz hale gelmifltir. Maastricht Antlaflmas›’n›n
1993’te yürürlü¤e girmesiyle birlikte, AB Ortak D›fl ve Güvenlik Politikas›
(ODGP) çerçevesinde 1995 y›l›nda bir AB-‹ran Diyalogu bafllatm›flt›r. 

1995 y›l›nda bafllat›lan AB-‹ran Diyalogu, Hatemi’nin May›s 1997’de
Cumhurbaflkan› olmas›n› müteakiben 1998’de y›lda iki kez troyka düzeyinde
toplant› yap›lmas›n› içeren “Yo¤unlaflt›r›lm›fl Diyalog” fleklini alm›flt›r. Bu di-
yalog genifl çapl› bir görüfl al›fl veriflinde bulunma imkân› sunmaktad›r. Diya-
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logun kapsam›nda terörle mücadele, Kitle ‹mha Silahlar›n›n Yay›lmas› ve in-
san haklar› gibi küresel sorunlar; Irak, Körfez, Orta Asya, Orta Do¤u Bar›fl Sü-
reci gibi bölgesel konular ve uyuflturucu, mülteci sorunu, enerji, ticaret ve ya-
t›r›m gibi iflbirli¤i alanlar›n› içeren konular yer almaktad›r. 

Diyalogun bafllamas›ndan sonra, 1999’da Enerji ve Tafl›ma konusunda
Yüksek-Seviyeli Çal›flma Grubu ad›nda bir grup kurulmufltur. Bununla birlik-
te ‹ran 1999’da AB’nin destekledi¤i INOGATE ve TRACECA programlar›na
gözlemci üye olarak kabul edilmifltir11. Ayr›ca AB 2002’de Iran’la enerji iflbir-
li¤ini artt›rmak üzere Tahran’da bir enerji bürosu açm›flt›r. fiubat 2000’deki
‹ran Parlamento seçimleri sonras›nda, Avrupa Bakanlar Konseyi Komis-
yon’dan ‹ran ile iliflkilerin nas›l yak›nlaflt›r›labilece¤i hususunda bir rapor ha-
z›rlamas›n› istenmifl ve Kas›m 2000’de de Ticaret ve Yat›r›m konusunda yeni
bir Yüksek-seviyeli Çal›flma Grubu kurulmufltur. 

Böyle bir diyalogun bafllat›lmas› AB-‹ran iliflkilerinin geliflmesinde flüphe-
siz rol oynam›fl olmakla birlikte s›n›rl› kalm›flt›r. Diyalog çerçevesinde Enerji
Çal›flma Grubu, Uyuflturucu ve Mülteciler Konusunda Uzman Toplant›lar› gi-
bi teknik komiteler kurulmufltur. Kurulan bu komiteler ve yap›lan toplant›lar
karfl›l›kl› ç›kar ve iflbirli¤i alanlar›n›n tan›mlanmas›na hizmet etmektedir. Bu-
nunla birlikte sözleflmeye dayal› bir çerçevenin olmay›fl› böyle bir iflbirli¤inin
geliflmesini s›n›rland›rmaktad›r. 

1997’de Hatemi’nin Cumhurbaflkan› seçilmesi, AB üyesi ülkeler ile ‹ran
aras›ndaki iliflkilerin geliflmesinde önemli bir katk› sa¤lam›flt›r. Zaman›n ‹tal-
ya Baflbakan› Romano Prodi12 1997’de Tahran’› ziyaret etmifltir. Ayn› y›l için-
de, Hatemi ‹talya ve Fransa’y›; Avusturya ile Yunanistan cumhurbaflkanlar› da
‹ran’› ziyaret etmifltir. Ayr›ca d›fliflleri bakanlar› ile di¤er bakanlar aras›nda da
birçok ziyaretler gerçeklefltirilmifltir.

‹ngiltere-‹ran iliflkileri ise Salman Rüfltü hakk›nda 1989’da Humeyni tara-
f›ndan ç›kart›lan ölüm fetvas›n›n 1998’de ortadan kalkmas› ile normalleflme-
ye bafllam›fl ve 1999’da karfl›l›kl› olarak Büyükelçiler atanm›flt›r.

1980/1990 ABD Büyükelçili¤i rehine krizinden beri, ABD ‹ran için bir
çevreleme politikas› izlemifltir. ABD ‹ran’a karfl› bir dizi yapt›r›mlar uygula-
m›fl ve AB’den de ‹ran’a karfl› bask› uygulamas›n› istemifltir. Ancak ABD’nin
kendi flirketlerine uygulad›¤› ticaret yasa¤›, AB flirketleri için avantajl› bir du-
rum yaratm›flt›r. Genel anlamda ‹ran ‹slam Devrimi’nin gerçekleflmesinden
sonra 1980’de bafllayan ‹ran-Irak Savafl›’nda AB tarafs›z kalm›fl ve ABD’nin
‹ran’a karfl› ilan etti¤i silah ambargosuna uymufltur. Ancak istisnai olarak,
AB’ye üye devletlerden Almanya, ekonomik ve ticari iliflkilerini kesmemifl-
tir13.
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AB-‹ran aras›ndaki Diyalog her ne kadar 1995 y›l›nda bafllat›lm›fl olsa da,
iki taraf›n bir sözleflme çerçevesinde iliflki kurmas› ve iflbirli¤ine girmeye yö-
nelik ad›mlar atmas› 2001 y›l›nda mümkün olabilmifltir14. 1979 ‹ran ‹slam
Devriminden beri ilk defa bir ‹ran D›fliflleri Bakan›, Kemal Harrazi, Eylül
2001’de Brüksel’e bir ziyaret gerçeklefltirmifltir. Bu ziyaret AB-‹ran iliflkile-
rinde bir dönüm noktas›n› oluflturmaktad›r. Bu geliflmelerden sonra 19 Kas›m
2001’de AB Komisyonu ‹ran ile insan haklar›, terörizm ile mücadele, K‹S’in
yay›l›m›n›n engellenmesi, Filistin sorunu gibi konular› içeren bir siyasal diya-
log ile birlikte bir ticaret ve iflbirli¤i anlaflmas› görüflmelerinin bafllat›lmas›n›
önermifltir. Bir y›l sonra 17 Haziran 2002’de de AB Bakanlar Konseyi Komis-
yonun bu önerisini uygun bularak ‹ran ile söz konusu görüflmelerin Aral›k
2002’de bafllamas›n› istemifltir. Ayr›ca Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) bir
grup parlamenter Temmuz 2002’de Iran’› ziyaret etmifltir. Arkas›ndan da Ke-
mal Harrazi fiubat 2003’te AP’de konuflma yapan ilk ‹ran D›fliflleri Bakan› ol-
mufltur. Ayn› y›l Haziran 2003’te de ‹ran Meclisi (Majlis) D›fliflleri Komitesi
Baflkan› Muhsin Mirdamadi liderli¤indeki bir grup Majlis delegesi AP’yi zi-
yaret etmifltir. AB-‹ran iliflkilerinde özellikle ‹ran aç›s›ndan iki önemli geliflme
yaflanm›flt›r. Bunlardan birincisi AB’nin Halk›n Mücahitleri Örgütünü ( Muja-
hideen-e- Khalg Organization) 3 May›s 2002’de yay›nlad›¤› resmi gazetede
terörist bir grup olarak ilan etmifltir15; ikincisi ise BM nezdinde ‹ran’daki ‹nsan
haklar›n› elefltiren önergeleri müzakere etmemeye karar vermifltir.

‹ran Nükleer program›n›n gündemi iflgal etmesiyle birlikte AB-‹ran iliflki-
leri y›pranmaya bafllam›flt›r. 20 Haziran 2003 tarihinde AB Konseyi ‹ran’a bir
ça¤r› yaparak ‹ran’dan Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans› (UAEA) Ek proto-
kolünü imzalamas›n› istemifltir16. Söz konusu Ek Protokol, ‹ran”daki nükleer
tesislerde UAEA denetçilerinin, bundan böyle önceden haber vermeden dene-
tim yapmas›na imkân tan›maktad›r. Bunun üzerine 21 Ekim 2003’te Fransa,
Almanya ve Birleflik Krall›k D›fliflleri Bakanlar›, ‹ran’›n daveti üzerine Tah-
ran’› ziyaret etmifltir. Bu ziyaret özellikle, ‹ran’›n nükleer program› konusun-
da AB’nin inisiyatif almak istemesinin bir sonucu olarak gerçekleflmifltir. Ni-
tekim bu ziyaretin bir sonucu olarak “Tahran Deklarasyonu” imzalanm›flt›r.
Tahran Deklarasyonu’na göre: “AB ‹ran’›n bar›flç›l amaçlarla nükleer enerjiyi
gelifltirme hakk›na sahip oldu¤unun alt›n› çizerken ‹ran da Ek Protokolü im-
zalamay› ve gönüllü olarak uranyum zenginlefltirme faaliyetlerine ara verme-
yi kabul etmifltir17. Bu aflamadan itibaren yine çeflitli üst düzey ziyaretler ger-
çeklefltirilmifl ve bu ziyaretlerde Tahran Deklarasyonu’ndan kaynaklanan yü-
kümlülüklere uyulaca¤› vurgulanm›flt›r.

Günümüzde ‹ran-AB iliflkileri karfl›l›kl› ç›karlar çerçevesinde devam et-
mektedir. AB ‹ran için önemli bir ticari partner oldu¤u kadar, ‹ran da AB için
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hem enerji güvenli¤i hem de bölgesel güvenlik aç›s›ndan son derece önemli-
dir. fiöyle ki, özellikle Ortado¤u’daki bölgesel bar›fl ve istikrar için ‹ran önem-
li bir bölgesel güç merkezidir. AB, ‹ran’›n nükleer güç elde etmesini baflta Or-
tado¤u’da olmak üzere küresel anlamda da etkileri olabilecek bir sorun olarak
görmekle birlikte, askeri güç kullanmas›n› gerektirecek önlemler al›nmas› ge-
reken bir tehdit olarak da görmemektedir18. 

Afla¤›da ekonomik iliflkiler bafll›¤›nda izah edildi¤i gibi ‹ran-AB ekonomik
ve ticari iliflkilerindeki geliflmeler ileride ‹ran’a karfl› al›nmas› düflünülecek
olas› bir ekonomik ambargo karar›n› AB’nin destekleyip desteklemeyece¤ini
göstermektedir. AB-3 olarak bilinen Fransa, ‹ngiltere ve Almanya’dan oluflan
üç AB üyesi devletin önerisiyle, ABD taraf›ndan ‹ran’a karfl› daha sert yapt›-
r›mlar uygulanmas› istenmesine ra¤men, 23 Aral›k 2006’da BM Güvenlik
Konseyi’nde “‹ran’a do¤rudan ya da dolayl› hassas nükleer malzeme ve ba-
listik füze sat›fl› ya da transferinin engellenmesini öngören yapt›r›m karar›”
al›nm›flt›r19. Al›nan bu karar ekonomik ve ticari iliflkileri tam olarak s›n›rland›-
ran bir karar olmasa da gelecekte AB’nin ‹ran’a karfl› ekonomik yapt›r›mlar›
desteklemeyece¤i anlam›na da gelmez. Afla¤›da görülece¤i gibi AB-‹ran eko-
nomik iliflkilerinde daha çok ‹ran ekonomisinin AB’ye ba¤›ml› hale geldi¤ini
göstermektedir. E¤er ‹ran ileride AB’nin Ortado¤u’daki di¤er ç›karlar›n› ya da
Avrupa güvenli¤ini tehdit eder bir konuma gelirse AB’nin ‹ran’la olan ekono-
mik iliflkilerinin  ikili, iliflkilerde belirleyici olmayaca¤› de¤erlendirilmektedir. 
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‹ran 68,6 milyon nüfusu ve y›ll›k %1.1’lik nüfus art›fl oran› ile h›zla
büyümektedir20. Dünya gaz rezervleri aras›nda %16’l›k pay ile ikinci büyük
gaz rezervine sahip ülke konumunda olan ‹ran, 2004 rakamlar›na göre ispat-
lanm›fl dünya ham petrol rezervleri aç›s›ndan da, Suudi Arabistan’›n arkas›n-
dan, %11,58’lik pay ile ikinci s›radad›r21. fiüphesiz sahip oldu¤u bu varl›klar
‹ran’› uluslararas› sistemde ihmal edilemeyecek bir konuma getirmektedir.  

AB-‹ran iliflkilerini belirleyen faktörler incelenirken flüphesiz ekonomik
iliflkilerin ikili iliflkilere etkileri araflt›r›lmay› hakediyor. Afla¤›daki veriler
incelendi¤inde ‹ran ekonomisinin AB’ye ne kadar ba¤›ml› oldu¤u gerçe¤i or-
taya ç›kmaktad›r. fiöyle ki, Tablo 1’den de anlafl›laca¤› gibi 2005 y›l› rakam-
lar›na göre ‹ran 14,249 milyon Avro ile ithalat›n›n % 40,4’ünü AB’den yap-
makta; ancak bu rakam›n toplam AB ihracat›ndaki pay› yaklafl›k olarak
%1,2’dir. ‹hracat aç›s›ndan da ‹ran Tablo 2’de görüldü¤ü gibi 10,352 milyon
Avro ile toplam ihracat›n›n % 24,3’ünü AB’ye yapmakta, bu ihracat›n toplam
AB ithalat›ndaki pay› ise yaklafl›k olarak % 1 civar›ndad›r22.  
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TTaabblloo  11:: ‹ran’›n ‹thalat Yapt›¤› Bafll›ca Ülkeler (2005, ‹lk 10)

Kaynak: EUROSTAT (Comext, Statistical regime 4)

TTaabblloo  22:: ‹ran’›n ‹hracat Yapt›¤› Bafll›ca Ülkeler (2005, ‹lk 10)

Kaynak: EUROSTAT (Comext, Statistical regime 4)
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TTaabblloo  33::  ‹‹rraann’’››nn  TTiiccaarreett  YYaapptt››¤¤››  BBaaflflll››ccaa  ÜÜllkkeelleerr ((22000055,,  ‹‹llkk  1100))

Kaynak: EUROSTAT (Comext, Statistical regime 4)

Tablo 3’deki veriler de¤erlendirildi¤inde ise, ‹ran’›n ticaret yapt›¤› ülkeler
aras›nda % 31,6’l›k pay ile AB ilk s›ray› almaktad›r. AB’nin ‹ran’dan ithal et-
ti¤i ürün gruplar› incelendi¤inde ise söz konusu ithalat›n 10,277 milyon Avro
ile % 90,3’ünün enerji (daha çok petrol) oldu¤u görülmektedir. ‹ran’›n AB’den
yapt›¤› ithalat›n ise daha çok makine, teçhizat, kimyasallar ve otomotiv ürün-
leri oldu¤u görülmektedir23.

Tüm bu rakamlar ‹ran için AB’nin önemini aç›kça ortaya koymaktad›r.
2005 y›l› ticaret rakamlar› göz önünde bulundurularak yap›lan bu de¤erlendi-
rilmeler sonucunda AB’nin toplam ticaret hacmindeki ‹ran’›n pay›n›n ortala-
ma % 1-1,5 oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

SSoonnuuçç

Hatemi’nin 1997’de ‹ran Cumhurbaflkan› olmas› ve 2001’de yeniden seçil-
mesi AB-‹ran iliflkilerinin geliflmesini sa¤lam›flt›r. Ancak, 17 Ocak 2005’te ya-
p›lan cumhurbaflkan› seçimlerini Ahmedi Necajat’›n kazanmas› ile ‹ran-AB
iliflkileri yeni bir döneme girmifltir. Bu dönemde ikili iliflkilerde daha çok Nük-
leer konular ön plana ç›kmaktad›r. Hatemi’nin AB ile kurmufl oldu¤u olumlu
iliflkiler yerini daha k›r›lgan iliflkilere ve güven bunal›m›na b›rakm›flt›r. Bu
nedenle AB-‹ran aras›nda Hatemi döneminde ivme kazanan iliflkiler yerini
durgunlu¤a b›rakm›flt›r.

AB’nin hem politik hem de güvenlik nedenlerle ‹ran’la yak›n ba¤lar kur-
mas› kaç›n›lmazd›r. ‹ran’da demokrasinin geliflmesi, insan haklar›na sayg›n›n
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sa¤lanmas› ve serbest piyasa koflullar›n›n oluflmas› hem bölgesel bar›fl ve is-
tikrar hem de Avrupa’n›n güvenli¤i için son derece önemli görülmektedir. Bu
aç›dan, ‹ran’›n yukar›da belirtilen koflullara kavuflabilmesi için AB’nin teflvik
edici bir rolü olabilir. 

AB ile ‹ran aras›ndaki iliflkileri belirleyen faktörler bu çal›flmada ön plana
ç›kt›¤› gibi;

• petrol dolay›s›yla da enerjiyi içeren ekonomik konulara,

• kitle imha silahlar›n›n yay›lmas›, terör, bölgesel istikrar gibi güvenlik  
konular›na

• Afganistan’dan gelen uyuflturucunun ‹ran üzerinden Avrupa’ya ulaflmas› 
nedeniyle bunun kontrol alt›na al›nmas› ve mülteci sorunu

gibi nedenlere dayanmaktad›r. Günümüzün küresel ekonomisinde ticari
iliflkilerin ikili ve bölgesel iliflkileri derinden etkiledi¤i bilinmektedir. fiu afla-
mada AB-‹ran iliflkilerinde ticari iliflkilerin belirleyici oldu¤unu söylemek güç
olsa da, ‹ran’›n sahip oldu¤u petrol rezervleri di¤er aktörlerle olan iliflkilerinde
oldu¤u gibi AB ile olan iliflkilerini de etkilemektedir.

Gelinen noktada AB, sahip oldu¤u petrol rezervleri nedeniyle, kendi ener-
ji güvenli¤i aç›s›ndan son derece önemli olan baflta körfez ülkelerinde olmak
üzere Ortado¤u’daki istikrar›n bozulmas›ndan endifle etmektedir. Bu nedenle
‹ran’a karfl› yürütülecek bir askeri operasyonun yanl›fl olaca¤›n› düflünmekte-
dir. Dolay›s›yla AB, ‹ran ve nükleer program› ile ilgili konularda arac› olarak
sorunun diplomatik yollardan çözümü için çaba göstermektedir.
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