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İran İslam Cumhuriyeti Anayasası; ezilen 
halkların (Müslümanların) müdafaası 

ile İslam vahdetinin sağlanmasını ve bu 
hedef doğrultusunda çaba sarf edilmesini 
öngörmektedir. Buradan hareketle İran, 
başta Ortadoğu’da azınlık konumundaki Şii 
Müslümanlara ve Filistin halkına yardım 
etmeyi devrimin vazgeçilmez bir ilkesi olarak 
görmüş ve bu halklarla politik, ekonomik, 
kültürel etkileşim kurmak adına kamu 
diplomasisi ve diğer yumuşak güç unsurlarına 
başvurmuştur.1

İran’ın ezilen halklara yardım etmeyi 
öngören devriminin idealleri Suriye’de işlevsiz 
hale gelmiş olup, ezilen mazlum halkın değil 
de ezen-zalim iktidarın savunulması İran 
çıkarları için daha uygun bir pratik olarak 
desteklenmiştir. Verilen örneğin haricinde 
İran, bu ilkeler ışığında dünyada baskı altında 
olan ve şiddet gören halklara yardım etmeyi 
temel gayelerinden biri olarak belirlemiştir. 
İran Anayasası’nın 10. bölümünde ülkenin dış 
politikadaki hedefleri 152. maddede “…bütün 
Müslümanların haklarını savunmak...” ve 154. 
maddede “…mazlumların zalimlere karşı haklı 
mücadelelerini dünyanın neresinde olursa olsun 

1 Diğer taraftan İran’ın sert güç politikaları bağlamında 
silahlı Şii milis grupları ve diğer İslami direniş hareketlerini 
desteklediği apaçık bilinmektedir. 

himaye etmek…” şeklinde belirtilmektedir.2 
İran dış politikası, bu ilkeler doğrultusunda 
birincil olarak merkez hinterlandı ifade eden 
Ortadoğu’da, ikincil olarak yakın kuşağı ifade 
eden Orta Asya, Hazar ve Güney Asya’da ve 
üçüncü olarak uzak kuşağı temsil eden Afrika 
Boynuzu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’da 
şekillenmeye başlamıştır. 

Ezilen halklar kavramıyla daha çok 
Şii Müslüman azınlığı karakterize eden 
İran, sınır aşan etkinlik sahalarında Şii 
jeopolitiğini hayata geçirmektedir. İran’ın 
devrim ihracı politikaları, yumuşak güç 
kullanılarak yeryüzündeki tüm Müslümanların 
kazanılmasını ve nihayetinde İran merkezli 
bir vahdet anlayışının gerçekleştirilmesini 
hedeflemektedir.

Bu doğrultuda yumuşak güç, kamu 
diplomasisi ve kültürel etkileşim araçları 
devrimin ideallerine ulaşmak için öncül bir rol 
oynamakta olup, zamanı geldiğinde sert güç 
politikaları devreye sokularak devrim süreci 
hızlandırılmakta veya nihayete erdirilmektedir.

Bu kapsamda İran, yalnızca Şii Müslüman 
azınlıklarla değil, aynı zamanda öğreti 
açısından Sünni olan ve kendisiyle siyasi, 
kültürel ve ekonomik olarak etkileşim 

2 “İran İslam Cumhuriyeti Anayasası”, Imam Khomeini, 
http://www.imam-khomeini.com/web1/turkish/showitem.
aspx?cid=1736&h=22&f=23&pid=2048, (Erişim Tarihi: 
23.07.2017).
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kurabilecek olan dini gruplarla da potansiyel 
ilişkiler geliştirmeye çabalamıştır. Bu 
hedefe yönelik olarak İran, dünyadaki tüm 
Müslüman grupları mercek altına almakta, 
muhtemel krizlerde devreye girmekte ve 
daha önce yumuşak güç sayesinde elde ettiği 
etkileşimi sert güç vasıtasıyla nihai kazanca 
dönüştürmeye çalışmakta veya ilgili krizi 
bölge politikalarında etkin bir koz olarak 
kullanabilmektedir. 

İran, dış politik yöneliminde birinci 
basamağı oluşturan “merkez hinterlant 
Ortadoğu”da, ezilen Müslüman azınlıkları 
savunma ilkesi doğrultusunda yumuşak 
ve sert güç politikalarını aktif ve etkili bir 
şekilde kullanırken, dış politika stratejisinde 
ikinci basamağı oluşturan yakın kuşak 
Güney Asya’da Müslüman azınlığı kullanma 
amacına yönelik dini tipolojiyi3 tam manasıyla 
gerçekleştirememiştir. Bu sebeple İran’ın 
Güney Asya’daki Müslümanlarla yumuşak güç 
araçları vasıtasıyla kurduğu etkileşim sınırlı 
kalmış ve Şii jeopolitiğinin yeni kurgusal alanı 
devrimin idealleri doğrultusunda yeterince 
desteklenememiştir.

Bir taraftan bakıldığında İran, kalpgâhı ve 
merkez hinterlandı olan Ortadoğu’da Sünni 
ağırlıklı olmalarına rağmen Filistin halkını 
desteklemekte; fakat bunu kendi içlerinde 
dahi azınlık olan Şii direniş grupları üzerinden 
gerçekleştirmektedir. Böylelikle bir etkinlik 
sahası oluşturabilecek stratejik düşünceyi 
geliştirebilmektedir. Diğer taraftan ise İran, 
dini tipolojisini tam olarak kurgulayamadığı 
Güney Asya’da (Myanmar örnekleminde) 
ağırlıklı Sünni olan Arakan Müslümanlarıyla 
tam manasıyla etkileşim kuramamakta ya da 
dini tipolojisini çözümleyemediği için Şii 
jeopolitik yönelim haritasını çıkaramamaktadır. 
Bu sebeple İran’ın Güney Asya’yı hedef alan 
dış politik vizyonunda Myanmar ve alt kertede 
Arakanlı Müslümanlara yönelik geliştirdiği 
politikalar bölgesel dengelerin gölgesi altında 
pasif, edilgen ve daha çok tepkisel olarak 
kalmaktadır.

3 İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi. Bkz. 
“Tipoloji”, TDK, http://www.tdk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 
23.07.2017). 

İRAN DIŞ POLİTİKASINDA 
GÜNEY ASYA
Yerkürede çeşitli siyasi-ekonomik-kültürel 
etkileşim alanlarını ifade eden jeopolitik bölge 
(coğrafi havza) tanımlamalarında oldukça 
hassas bir konuma sahip olan İran, çekirdek 
Ortadoğu tanımlamasının doğu sınırını 
oluştururken, genişletilmiş Güney Asya 
tanımlamasının en batı ucunda yer almaktadır. 
Bunun yanı sıra, Orta Asya ve Kafkasya’ya 
komşu olmasının yanında Afro-Avrasya 
Kıta’sının merkezinde konumlanmaktadır. 
Bu yönüyle İran, dış politikasını kurgularken 
birinci aşamada komşu ülkeleri merkeze 
almış ve Ortadoğu’da Irak, Orta Asya’da 
Türkmenistan ve Güney Asya’da Afganistan ve 
Pakistan’ı ulusal güvenliğiyle özdeşleştirmiş, 
diğer bir ifadeyle güvenlikleştirmiştir. İran’ın 
güneydoğusunda baskın olarak yer alan Sünni 
Beluç etnik azınlığının doğal yaşam alanı büyük 
oranda Pakistan ve Afganistan’a uzanmaktadır. 
Bu sebeple İran, bu ülkelerin istikrarını kendi 
bekası için elzem görmektedir. İran Pakistan’la 
Beluç etnik azınlığının faaliyetlerine karşı 
işbirliği yapmakta ve yabancı güçlerin 
Sünni Beluçları ayrılıkçı eylemlere teşvik 
eden casusluk faaliyetlerine karşı iki ülke 
ortak tedbirler almaktadır. Benzer şekilde 
Afganistan’daki Taliban kökenli istikrarsızlığın 
Devlet’ül Irak ve’ş Şam’a (DEAŞ) daha fazla 
alan açmaya başlaması İran’ı “iki kötüden 
biri” arasında tercihe zorlamıştır. Dolayısıyla 
İran, Afganistan stratejisinde Taliban’a ağırlık 
vermeye başlamıştır.

İran, Taliban’a sunduğu destek4 sayesinde 
Afganistan’da kendisi için daha büyük 
bir tehdit oluşturan DEAŞ’a bir bariyer 
oluşturup uyuşturucu, insan ve kaçak mal 
ticaretinin kuzeye kaymasını sağlamakta, 
fakat İran’ın Afganistan’ın istikrarı için karşıt 
güç stratejisini hayata geçirmesi ülkedeki 
ayrılıkçı hareketleri ve çatışmayı daha fazla 
derinleştirmektedir. Diğer taraftan İran’ın 
ikincil hinterlant alanı merkez Güney Asya 

4 “Iranian Support for Taliban Alarms Afghan Officials”, 
Middle East Institute, http://www.mei.edu/content/io/
iranian-support-taliban-alarms-afghan-officials, (Erişim 
Tarihi: 24.07.2017).
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stratejisinde Hindistan ve Çin başat rol 
oynamakta ve bu durum İran’ın Güney Asya 
politikalarının edilgen, pasif ve aktör odaklı 
kalmasına yol açmaktadır. Hindistan ve 
Çin’in Güney Asya ana karasındaki baskın 
rolü İran’ın bu bölgeye yönelik yumuşak 
güç politikasını sınırlandırmakta olup 
Müslümanların koruyuculuğunu öngören 
İran İslam Devrimi’nin dış politik vizyonunu 
merkez ülke stratejisine hapsetmekte ya 
da tamamen yok etmektedir. Hindistan ve 
Çin, İran’ın dış politikasında her biri kendi 
dengelerini içerisinde barındıran ana aktör 
pozisyonunu üstlenmektedir. Hindistan’ın 
petrol, doğalgaz ve diğer petrol dışı ticaretinde 
İran’a rakip olarak Sünni Arap ülkelerinden 
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) ile yakınlaşması, küresel siyasette 
Trump yönetimindeki Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) ile güçlü ilişkiler kurması5 
ve genel anlamda Yeni Delhi’nin, Arap 
Yarımadası’nda İsrail-Suudi Arabistan-İran 
arasında tehlikeli bir denge siyaseti izlemesi; 
İran’ı rahatsız eden ve Güney Asya’da tepkisel 
politikalar geliştirmesine yol açan faktörlerden 
olmuştur.

Çin’in dünya çapındaki küresel havzalarda 
ABD’nin etkisini azaltmayı hedefleyen 
jeostratejik çıkarları İran’la büyük oranda 
örtüşmekte ve iki ülke Ortadoğu ve 
Güney Asya’da işbirliği yapma imkanı 
bulabilmektedir. Aynı zamanda İran, Çin’in 
“Bir Kuşak Bir Yol” projesinde merkezi bir 
rol oynamaktadır. Fakat Çin’in artan enerji 
ihtiyacı, ülkeyi yeni ekonomik işbirliği 
alanlarına yöneltmekte ve bu kapsamda Çin, 
Körfez Ülkelerini önemli bir sermaye olarak 
görmektedir. Nitekim Suudi Arabistan Kralı 
Selman bin Abdulaziz’in 2017 yılının mart 
ayında Çin ziyaretinden 65 milyar dolarlık 
ticaret anlaşmasıyla dönmesi, halihazırda 
dünyanın en büyük ikinci petrol ithalatçısı 
konumundaki Suudi Arabistan’ın Çin’in dış 
ticaretindeki yerini korumasını sağlamıştır. 
Öyle ki 2016 yılında Çin’in Suudi Arabistan’la 

5 “Wary of Alienation, Iran’s Khamenei Uses Kashmir to 
Needle India”, The Quint, https://www.thequint.com/
opinion/2017/06/28/iran-ayatollah-khamenei-kashmir-to-
pressure-india, (Erişim Tarihi: 24.07.2017).

ticaret hacmi 45 milyar dolara ulaşmıştır. 
Böylece Çin, İran’la olan ticaret hacmini 
neredeyse ikiye katlamıştır.6 Hindistan ve 
Çin, ekonomik çıkarları doğrultusunda son 
dönemde Körfez Ülkelerine yönelmiş; fakat 
diğer taraftan özellikle ambargo sürecinde 
İran’ın petrol-doğalgaz piyasasında önemli 
bir alternatif rota olarak devreye girmişlerdir. 
Bunun yanı sıra İran’ın Şanghay İşbirliği 
Örgütü’ne tam üyelik müzakerelerinde 
Çin’e ve Hindistan’a ihtiyacı vardır. Bu 
sebeple İran’ın dış politikasında Güney Asya, 
derin işbirliği alanlarının vazgeçilmez bir 
jeostratejik yönelim haritasını ifade etmekte 
ve keşfedilmeye muhtaç büyük ekonomik 
fırsatları içerisinde barındırmaktadır.

İRAN’IN GÜNEY ASYA 
POLİTİKASINDA MYANMAR
İran, Myanmar’ın Rohingya bölgesinde 
yaşayan Arakanlı Müslümanlarla daha çok 
etkileşim kurmaya çalışırken, aynı zamanda 
Çin ve Hindistan arasında stratejik bir bölgede 
bulunan Myanmar’ı güç dengelerinde sabit 
bir dengeye oturtmak için de çabalamış, 
Myanmar’ın Hindistan veya Çin cephesine 
daha fazla kaymaması için ise üçüncü bir 
dengeleyici aktör olarak işbirliğini geliştirmeye 
odaklanmıştır. 

Güney Asya’daki ekonomik ve siyasi 
çıkarları adına Çin ve Hindistan ile ayrışmayı 
göze alamayan İran, Myanmar’daki 
krizin çözümü bağlamında diplomatik iyi 
niyet göstergesi olarak çeşitli temaslarda 
bulunmaktadır. Myanmar’da diplomatik 
temsilciliği bulunmayan İran, bu girişimlerini 
Tayland Elçiliği vasıtasıyla yürütmekte ve 
Myanmar Devleti’ni Arakanlı Müslümanların 
güvenliğinin sağlanması için sık sık gerekli 
tedbirleri almaya çağırmaktadır. İran, diğer 
taraftan Arakanlı Müslümanların ikili 
ilişkilerde bir sorun veya çatışma alanına 

6 “Qatar Standoff Tests China’s Neutrality on Saudi-Iran 
Feud”, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/
articles/2017-06-07/qatar-standoff-tests-china-s-neutrality-
on-saudi-iran-rivalry, (Erişim Tarihi: 24.07.2017).
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dönüşmesinden endişe etmekte ve buna engel 
olmak için diplomatik nezaketler çerçevesinde 
Myanmar’la ekonomik, siyasi, bilimsel 
ve kültürel bağlarını güçlendirmeye hazır 
olduğunu dile getirmektedir.7

İran, uzun yıllar askeri vesayetin 
altında yaşayan Myanmar’da, 2015 yılında 
gerçekleştirilen ve Rohingya Müslümanlarının 
oy kullanmadığı sözde demokratik anlam 
taşıyan ilk genel seçimlerden memnuniyet 
duyduğunu belirtmiş, bunun yanı sıra 2015 
seçimlerini ülkede etnik grupları ve dini 
azınlıkları kapsayan geniş katılımlı sivil bir 
hükümetin oluşturulması yolunda önemli bir 
adım olarak görmüştür.8 İran, Myanmar’da 
etnik çatışmaların sona erdirilmesi, Müslüman 
azınlığın (varlığının) haklarının tanınması 
ve nihayetinde Müslümanların etkin olarak 
siyasal sisteme katılması yönünde çaba sarf 
etmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda İran, uzun 
vadede Myanmarlı Müslümanların dini 
tipolojik gen haritasını çıkartmakta, kültürel 
etkileşim kurmanın yollarını aramakta ve 
siyasi-ekonomik bağlarını güçlendirebileceği 
grupları tespit edip, bunlara yönelik eylem 
planları hazırlamaktadır. Budistlerin ülkenin 
büyük kesimini oluşturmakla kalmayıp 
siyasi erki elinde tuttuğu Myanmar’da 1,3 
milyonluk nüfusuyla Müslümanlar ülkenin 
%5’ini oluşturmaktadır.9 Ülkedeki Şii nüfus 
ise Myanmarlı yerel kaynaklara göre 6 bin10 
dolayında, İranlı kaynaklara göre ise 20 bin11 
civarındadır. İran, Myanmar’da Müslümanlara 

7 “Rouhani: Iran Ready to Help Myanmar to Improve 
Muslims’ Conditions”, Farsnews, http://en.farsnews.
com/newstext.aspx?nn=13930431001020, (Erişim Tarihi: 
24.07.2017).

8 “Iran Content with Results of Myanmar Successful 
Election”, Mehrnews, http://en.mehrnews.com/
news/111901/Iran-content-with-results-of-Myanmar-
successful-election, (Erişim Tarihi: 24.07.2017).

9 “Country: Myanmar (Burma)”, Joshuaproject, https://
joshuaproject.net/countries/BM, (Erişim Tarihi: 
24.07.2017).

10 “Celebrating Arba’een Shia in Myanmar”, Allegralab, 
http://allegralaboratory.net/celebrating-arbaeen-shia-in-
myanmar/, (Erişim Tarihi: 24.07.2017).

11 “Der Miyanmar Bist Hezar Şihe Zendengi Mikonend/İran 
Der İn Keşver Henûz Sefarent Nedared (20.000 Şiinin 
Yaşadığı Myanmar’da İran Büyükelçiği Yok)”, Fardanews, 
http://www.fardanews.com/fa/news/211241/, (Erişim Tarihi: 
24.07.2017).

yönelik etkin politikalar geliştirebilmek için 
ilk aşamada ülkedeki Şii Müslüman grupların 
yaşadığı bölgeleri keşfetmeye ve potansiyel 
işbirliği yolları aramaya odaklanmıştır. 
İran’ın bu faaliyetleri, 2012 yılında Arakanlı 
Müslümanların Myanmar Hükümeti tarafından 
ağır saldırılara maruz kalmasından sonra ilk 
kez ve ciddi düzeyde başlamıştır. İran açısından 
unutulan Şii jeopolitik kuşak Arakanlı 
Müslümanlarla yeniden hatırlanmıştır.

İran’ın Myanmar’da etkin politikalar 
üretmesine engel olan bölgesel faktörler de 
mevcuttur. İran, Çin’in bölgesel krizlerdeki 
menfi tavrı ve Hindistan’ın hem kendi 
içerisindeki hem de Keşmir’deki Müslüman 
sorunu nedeniyle Myanmar siyasetinde etkin 
olamamakta ve Müslümanların koruyuculuğu 
vazifesini tam manasıyla üstlenememektedir. 
Hindistan ve Çin, İran’ın Myanmar’da 
yumuşak güç politikalarını etkin bir şekilde 
hayata geçirmesine mâni olmaktadır. İran, 
ikili temaslarda ve diplomatik düzeyde 
sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirirken, 
uluslararası platformlarda ve üst düzeyde 
Myanmar Hükümeti’ne karşı yüksek perdeden 
bir söylem geliştirememektedir. Fakat 4-6 
Temmuz 2017 tarihlerinde Hindistan Başbakanı 
Narendra Modi’nin İsrail’e gerçekleştirdiği 
ziyaret sonrası İran dini lideri Ayetullah 
Hamaney, “ezilmiş Keşmir ve Myanmar 
Müslümanlarına destek çağrısı” yapmıştır. 
Bunun yanı sıra Hamaney, İran yargısını 
Myanmar ve Keşmir’deki Müslümanlarla ilgili 
resmi bir tavır almaya çağırmış ve bu konuda 
yasal bir düzenleme yapılmasını istemiştir. 
Nihayetinde İran’ın Myanmar ve Keşmir 
odaklı kriz siyaseti tepkisel ve daha çok denge 
odaklı kalmıştır.

TARİHİ ARKA PLANDA 
ARAKANLI MÜSLÜMANLAR 
Arakan, 15. yüzyılın ortalarında bağımsız 
bir İslam Devleti olarak kurulmuş; fakat 18. 
yüzyılda Burma (Myanmar) ve İngilizlerin 
işgaline uğramasıyla Arakan halkı şiddet ve 
zulme maruz kalmaya başlamıştır. Çatışmanın 
ana sebebini bu bölgede yaşayan Rohingya 
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(Arakan) Müslümanları ile Budist Rakhineler 
oluşturmaktadır. Yüzyıllar boyu Budist 
Rakhine çetelerinin baskı ve işkencelerine 
uğrayan Arakanlı Müslümanlar, II. Dünya 
Savaşı döneminde yeni bir zulüm dalgasıyla 
karşı karşıya kalmıştır. 1962 yılındaki askeri 
darbeden sonra Müslümanlara yönelik 
sistematik saldırılar devam etmiş, binlerce 
Müslüman işkencelere maruz kalmış, 
öldürülmüş ve yerlerinden edilmiştir. Arakanlı 
Müslümanlar, Myanmar Hükümeti’nin yasal, 
ekonomik ve toplumsal ayrımcılığına maruz 
kalmaya devam etmiştir.

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar 
Hükümeti tarafından Bangladeş’ten gelen 
göçmenler olarak görülmüş ve “Bengalli” 
olarak nitelendirilmişlerdir. Bu kapsamda 1982 
yılında kabul edilen yasa ile Müslümanlar 
vatandaşlık haklarını kaybetmiş ve devletsiz 
halk konumuna düşmüşlerdir. 1986 yılında 
Arakanlılar kendilerini savunma adına 
Rohingya İslami Cephesi’ni kurmuşlardır. 
Tüm bu gelişmelere tepki olarak Myanmar 
Hükümeti ise, 1998 yılında itibaren Rohingya 
Ulusal Konseyi adı altında birleşen örgütü El-
Kaide ile bağlantılı göstermeye çalışmıştır.

Bölgeye geniş çaplı operasyonlar 
gerçekleştiren Myanmar Ordusu, özellikle 
2011 yılından itibaren bölgedeki saldırılarını 
yoğunlaştırmaya başlamıştır.12 Yakın 
dönemdeki son şiddet dalgası 2012 yılında 
başlamış ve dünya kamuoyunun gündemine 
oturmuştur. Arakanlı Müslümanlar bu 
noktadan itibaren Birleşmiş Milletler 
nezdinde “dünyanın en çok zulüm gören 
ve bu zulümden kaçamayan halkı” olarak 
nitelendirilmeye başlanmıştır. Son olarak 
2016 yılının ekim ayında Myanmar Hükümeti 
Raghine kasabasındaki polis karakoluna 
yapılan saldırıyı yurtdışı kaynaklı radikal 
İslamcıların gerçekleştirdiğini açıklayarak, 
Arakanlı Müslümanları hedef alan geniş çaplı 
operasyonlar başlatmıştır.13

12 “Arakan’da Budist Vahşeti: Müslümanları Diri Diri 
Yaktılar!”, Nabız Haber, http://www.nabizhaber.com/
arakanda-budist-vahseti-muslumanlari-diri-diri-yaktilar-
13436h.htm, (Erişim Tarihi: 24.07.2017).

13 “‘Zulümden Kaçamayan Halk’: Arakanlı Müslümanlar”, 
BBC, http://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-38077770, (Erişim Tarihi: 24.07.2017). 

İRAN’IN ARAKANLI 
MÜSLÜMANLARA YÖNELİK 
POLİTİKASI
Myanmar Hükümeti’nin Arakanlı 
Müslümanlara yönelik uyguladığı şiddet 
ve zulüm 2012 yılında başlamış olup 
günümüzde korkunç boyutlara ulaşmıştır. 
Krizin ilk yıllarından itibaren İran’ın Arakanlı 
Müslümanlara yardım etme yönündeki 
çabaları dikkat çekmiştir. Buna göre, 2013 
yılında İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi 
Temsilcisi Muhammed Hazai, Myanmar’daki 
Müslümanlara yönelik şiddetin artmasından 
duyduğu endişeleri dile getirmiş, BM’yi 
sorunun çözümü için harekete geçmeye 
çağırmış ve Myanmar’daki insan hakları 
uygulamalarının yakından incelenmesi için 
bir komisyon kurulmasını önermiştir.14 Bu 
kapsamda İran, Arakanlı Müslümanlara 
uygulanan şiddet-zulüm dalgasını incelemek 
ve onlara yardım yollarını araştırmak üzere 
Myanmar’a bir Meclis Heyeti göndermiştir.15 
Meclis Heyeti’nin ziyareti sırasında 
İran ile Myanmarlı diplomatlar arasında 
ülkede yaşayan Müslümanların kimliğinin 
belirlenmesi konusunda bazı görüşmeler 
gerçekleşmiş ve İran’ın Myanmar’da 
konsolosluk veya elçilik açması gündeme 
gelmiştir.16 

Bunun yanı sıra İran, Arakanlı 
Müslümanların gıda, barınak ve diğer 
hayati ihtiyaçlarının karşılanması için insani 
yardımlarda bulunmuştur. İran, Arakanlı 
Müslümanların güvenliğinin sağlanması için 
Myanmar Hükümeti’ni gerekli tedbirleri 
almaya çağırmış ve uluslararası platformlarda 
bu sorunu gündeme getirmeye devam 

14 “İran Tagdim-i Musleradat-i Lazudi Hod Lagmeh-i 
Müslim-i Myanmar (İran Myanmar Müslümanlarının 
Zulmünü Sona Erdirmek için Önerilerde Bulundu)”, 
Alalam, http://www.alalam.ir/news/1475488, (Erişim 
Tarihi: 14.07.2017). 

15 “Vefd-i İran-i İl-i Myanmar Ledem el-Ruhineha (İran 
Rohinya Müslümanlarını Desteklemek için Myanmar’a Bir 
Ekip Gönderdi)”, Aljazeera, https://goo.gl/rYidKs, (Erişim 
Tarihi: 14.07.2017). 

16 “İran’ın Myanmar’da Büyükelçilik Açabilmesi İçin Gereken 
Zemin Hazırlandı”, İslami Davet, http://www.islamidavet.
com/2013/01/20/iranin-myanmarda-buyukelci l ik-
acabilmesi-icin-gereken-zemin-hazirlandi/, (Erişim Tarihi: 
24.07.2017).
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etmiştir. İran Dışişleri Bakanı Muhammed 
Cevad Zarif, Arakan Müslümanlarının maruz 
kaldığı cinayetlere medyanın sessiz kalmasını 
kınamış, BM’yi sorunun çözümünde daha 
fazla inisiyatif almaya çağırmış ve İslam 
İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdinde Myanmar 
Hükümeti’ne baskı yapılmasını istemiştir.17

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 
Myanmar’da istikrar, güvenlik ve toplumsal 
barışın sağlanması temennisinde bulunarak şu 
sözleri sarf etmiştir:

 “Umarım Myanmar’da yaşayan 
azınlıklar, özellikle de Müslümanlar 
herhangi bir sorun yaşamadan 
hayatlarını idame ettirebilirler. 
Myanmar Hükümeti, Müslümanlarla 
ilişkilerini geliştirme konusunda 
yardıma ihtiyaç duyarsa İran İslam 
Cumhuriyeti, Myanmar kanunları 
çerçevesinde ülkeye yardım etmeye 
hazırdır.”18

Diğer taraftan İran, Arakan Müslümanlarına 
yönelik şiddetin durdurulması adına bölgesel 
dayanışmanın oluşturulması için çabalamıştır. 
İran ve Endonezya, Myanmar’daki durumu 
iyileştirmek ve bu konuda etkili adımlar 
atmak için birlikte çalışmayı hedeflemiş olup, 
iki ülke Müslümanların karşılaştığı sorunlar 
kapsamında yapıcı işbirliğine gidilmesi 
ve İİT’nin daha aktif hale getirilmesini 
öngörmüşlerdir.19 İran, bir taraftan sorunun 
çözümü için çeşitli girişimlerde bulunmuş diğer 
taraftan Uzak Doğu’daki güç dengelerini de 
düşünerek devletler düzeyinde yakın ilişkiler 
geliştirmeye çalışmıştır. İran, Myanmar 
Hükümeti’nin Arakanlı Müslümanlara yaptığı 

17 “İran Elçisi, Myanmar Dışişleri Bakanı ile Görüştü”, 
Parstoday, https://goo.gl/x6e2jK, (Erişim Tarihi: 
14.07.2017); “İran, Uluslararası Camiayı, Myanmar 
Müslümanları’na İşlenen Cinayet İçin Eleştirdi”, Parstoday, 
https://goo.gl/iXHRen, (Erişim Tarihi: 14.07.2017). 

18 “Deryaft-i Estuernamey-i Seferhay-i Cedid-i İsland 
ve Myanmar (İzlanda ve Myanmar Büyükelçileri İran 
Cumhurbaşkanını Ziyaret Etti ve Akredite Belgelerini 
Sundu)”, Rouhani, rouhani.ir/event.php?event_id=538, 
(Erişim Tarihi: 14.07.2017). 

19 “Ebraz-i Hegerani “Ruhani” ez Şerayet-i Esfebar 
Müslüman-i der Myanmar (Ruhani Myanmar’daki 
Müslümanların Sefil Durumu Hakkındaki Endişelerini Dile 
Getirdi)”, Mashreghnews, https://goo.gl/ntRxbr, (Erişim 
Tarihi: 14.07.2017).

zulmü ikili ilişkilere yansıtmamış ve daha 
yakın ilişkiler geliştirmeye odaklanmıştır.

Bazı kaynaklara göre ise İran, uzun 
yıllardır unuttuğu Sünni ağırlıklı Arakanlı 
Müslümanların yanı sıra Myanmar’da 
yaşayan Şii Müslüman azınlığa da yeterli 
desteği sunamamıştır. Buna göre Myanmar’da 
yaşayan ve sayıları 6 ila 20 bin kişi civarında 
olan Şii Müslümanların “Hüseyniyat” denilen 
yaklaşık 7-8 ibadethaneye veya camiye sahip 
olduğu, Şii Ayetullahlarının olmadığı, bu 
konuda İran’ın yardımına (Molla ihracına) 
açık oldukları ve günümüze kadar İran’dan 
yeterli desteği göremedikleri belirtilmektedir.20 
İran’ın Arakanlı Müslümanlara yönelik 
kapsamlı bir strateji geliştirememesinin nedeni 
Myanmar’daki Şiilerle henüz yeterli bir 
etkileşime sahip olmamasıdır. İran Myanmarlı 
Şiilerin işbirliği potansiyelini keşfettikten 
sonra Arakanlı Müslümanlara geniş çaplı 
bir strateji geliştirebilecektir. Bu kapsamda 
2012 yılında Arakanlı Müslümanların maruz 
kaldığı zulüm, İran’ın Güney Asya’daki Şii 
jeopolitik düşüncesini canlandırmış ve İran, 
Myanmar’da yumuşak güç argümanlarını 
etkili bir şekilde kullanmak için elçilik açma, 
Müslüman nüfusun kimlik yapını belirleme 
ve mümkünse Şii grupların siyasi, ekonomik 
ve kültürel işbirliği potansiyelini araştırma 
girişimlerinde bulunmaya başlamıştır. 
Budist Myanmar Hükümeti Müslümanlara 
karşı baskıcı politikalar uygulamaya devam 
ettiği sürece İran’ın Myanmar’da yumuşak 
güç politikalarını etkin bir şekilde devreye 
sokabilmesi ve Myanmarlı Müslümanlara 
yönelik Şii jeostratejik yönelim haritasını 
kurgulayıp başarılı bir şekilde devreye 
sokabilmesi oldukça zor gözükmektedir.

HEDEFLER
İran’ın Güney Asya politikalarında Myanmar 
ve Arakanlı Müslümanlara yönelik hedefleri şu 
şekilde sıralanabilir:

20 “Gofteguy-i Ruhani Mobla ve Faali Ferhengi Myanmar-i 
İran-i Şiiyani Myanmar ra Feramus Kerdeh est 
(Myanmar’daki Dini ve Kültürel Aktivist: ‘İran Myanmar 
Şiilerini Unuttu’)”, Rahyafteha, rahyafteha.ir/34270/, 
(Erişim Tarihi: 24.07.2017). Ayrıca bkz. “Muslims in 
Burma”, Noor Al Islam-Islamic Culturel Magazine, Sayı: 
181-182, 2015.
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• Myanmar’da sivil, demokratik ve 
çoğulcu bir hükümet tesis etmek, 
çatışmaların sonlandırılmasını ve 
nihayetinde Müslümanların vatandaşlık 
haklarının tanınmasını sağlamak;

• Myanmar’ın küresel güç dengelerinde 
ABD, Hindistan ya da Çin eksenine 
kaymasına engel olmak, bu doğrultuda 
tarafsız bir üçüncü güç olarak Myanmar 
Hükümeti’yle dikkatli ve seviyeli 
ilişkiler geliştirmek;

• Güney Asya politikalarında Myanmar 
ve Keşmir odaklı sorunların çözümünü 
sağlayarak ezilen Müslüman halkların 
savunuculuğunu layıkıyla yerine 
getirebilmek ve bunu dış politikasında 
itibara dönüştürerek, Güney Asya 
coğrafyasında etkili bir argüman olarak 
kullanabilmek;

• Nüfuz ve çıkar alanlarını genişletmek.

YÖNTEM VE ARAÇLAR
İran’ın Myanmar politikalarında Arakanlı 
Müslümanlar bağlamında kullandığı yöntem 
ve araçlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

• Myanmar Hükümeti’yle eşit, mesafeli 
ve insani yardımı önceleyen iyi niyetli 
diplomatik girişimlerde bulunmaktır.

• Arakanlı Müslümanlara tıbbi malzeme, 
gıda ve diğer hayati yaşam gereçlerini 
sunmak, kültürel diplomasi yoluyla 
işbirliği yapmaya uygun Müslüman 
gruplarla etkileşim kurmak ve uzun 
vadede stratejik ortaklığa giden bağlar 
geliştirmek, İran’ın kullandığı araçlar 
arasında yer almaktadır.

• Yumuşak gücünü tam anlamıyla 
hayata geçirebilmek için ilk aşamada 
Myanmarlı Müslümanlar arasında 
işbirliği yanlısı ve ideolojik olarak 
kendisine yakın grupları tespit etmekte, 
Myanmar politikalarında bir araç 
olarak desteklemekte; ikinci aşamada 
ise bu gruplar üzerinden yeni yöntem 
ve eylem planları hazırlayarak, onları 
hayata geçirmektedir. 

• Myanmar’daki çatışmaların 
sonlandırılması ve Müslümanların 
haklarının iade edilmesi için diplomatik 
girişimler başta olmak üzere bölge 
ülkeleriyle işbirliği yapma ve 
arabuluculuk önerisi getirme gibi çeşitli 
yöntem ve araçlara başvurmaktadır. 

İRAN’IN MYANMAR 
POLİTİKASINA İLİŞKİN 
BULGULAR

• İran, Myanmar Hükümeti nezdinde 
Arakanlı Müslümanlar vasıtasıyla 
kendisinin iç işlerine karışıldığı 
düşüncesine engel olmaya çalışmakta 
ve bu kapsamda İran’ın Myanmar’daki 
bütün Müslüman topluma desteği sınırlı 
kalmaktadır. 

• İran, Myanmar’da yaşayan 
Müslümanların dini etimolojik yapısını 
çözümleyemediği için Myanmar 
siyasetini şekillendirirken kullanacağı 
yöntem ve araçları belirlemekte 
zorlanmaktadır. İran, Myanmarlı 
Şiilerin yaşam alanlarını keşfedip 
etkileşim kurmadan, baskın olarak 
Sünni olan Arakanlı Müslümanlara 
sonuçları düşülmeksizin maddi, 
lojistik ve insani destek sunmak 
istememektedir.

• 2012 sonrası dönemde İran’ın Güney 
Asya’ya yönelik Şii jeopolitik 
okumaları hız kazanmış ya da büyük 
oranda yeni baştan ele alınmaya 
başlamıştır. Bu doğrultuda kullanacağı 
yöntem ve araçları belirlemek 
için harekete geçen İran, Arakanlı 
Müslümanların dini tipolojik haritasını 
çıkartmak için uzman heyetler 
göndermeye çabalamış ve Myanmar 
Hükümeti’yle olan temaslarını 
arttırmaya karar vermiştir.

• İran, Myanmar’daki Amerikan, 
İngiliz ve Batı etkisini göz önünde 
bulundurarak; Çin’i dengeleyici güç 
kategorisinde sınıflandırıp, Çin’in 
nüfuzuna göz yumabilmektedir.
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• İran, Suudilerin Arakanlı Müslümanlara 
yönelik olası Vahhabi yayılmacılığına 
karşı ülkedeki Şiileri desteklemenin 
yollarını aramakta; fakat Budist 
Myanmar Hükümeti Müslümanlara 
ülkede yaşam alanı tanımamaktadır. Bu 
sebeple İran, ilk aşamada Myanmarlı 
Şiilere destek sunmayı daha arka plana 
atmakla birlikte daha çok ülkedeki 
çatışmaların sonlandırılmasına 
ve Müslümanların vatandaşlık 
haklarının tanınması yönünde çaba 
göstermektedir. 

• İran’ın Güney Asya siyasetindeki 
çıkar odaklı denge politikası, 
Müslümanların sorunlarının çözümünü 
zorlaştırmaktadır. 

• İran arabuluculuk girişimlerinden çok, 
iyi niyet göstergesi olarak diplomatik 
temaslarda bulunmaktadır.

• İran izlediği Myanmar siyaseti 
sayesinde Çin ve Hindistan’ı 
dengelemeyi ve bu güçlere karşı 
üçüncü bir yol olarak yükselmeyi 
amaçlamaktadır. 

• İran, Keşmir ve Myanmar 
Müslümanlarını tansiyon odaklı olarak 
Hindistan ve Çin karşısında bir koz 
olarak kullanabilmektedir. 

• Arakan Müslümanlarının bölge 
siyasetinde, özellikle de Çin’in 
Myanmar politikalarında görmezden 
gelinmesi ve kriz çözümünde Çin’in 
BM nezdindeki menfi tutumu; İran’ın 
Myanmar siyasetinde etkin çözüm 
önerileri getirmesine ve aktif diplomasi 
izlemesine engel olmaktadır.

SONUÇ
İran dış politikası, konjonktürel ve yapısal 
şartların getirdiği yeni jeopolitik denklemler 
sebebiyle pragmatik bir özellik kazanmaktadır. 
Bu kapsamda İran’ın ezilen halkların 
savunulması ilkesi, bölgesel dengeler hesap 
edilerek girişilen çıkar odaklı kısa işbirlikleri 
uğruna göz ardı edilebilmektedir. Nihayetinde 
İran bir taraftan Arakanlı Müslümanlara 
insani yardımlarını sürdürürken, diğer 
taraftan Güney Asya’nın önemli aktörlerinden 
Hindistan ve Çin’i de dikkate alarak Myanmar 
siyasetini şekillendirmektedir. İran hem 
Myanmar içerisinde hem de Güney Asya 
stratejisinde karşılaştığı zorluklar sebebiyle 
Arakanlı Müslümanlara gereken desteği 
sunamamaktadır. İran’ın devrim sonrası 
süreçte önemli sayıda Müslümanın yaşadığı 
Myanmar’a yönelik etkili bir dış politika 
stratejisi geliştiremediği ve Müslümanları 
tamamen unuttuğu dile getirilmektedir. 2012 
sonrası süreçte ise İran’ın yeni kriz sahası 
Arakanlı Müslümanları Şii jeopolitik düşünce 
haritasında yeniden konumlandırmaya çalıştığı 
ve genel anlamda Müslümanları Güney Asya 
stratejisinde etkin bir araç olarak kullanmaya 
başladığı görülmüştür. Önümüzdeki süreçte 
İran’ın Myanmar politikasını şekillendirirken 
Arakanlı Müslümanların sorunlarına daha 
fazla odaklanmasını ve bunu yaparken de hem 
Myanmar Hükümeti hem de Hindistan-Çin 
dengesini gözetmesini bekleyebiliriz.
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2014 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Lisans 
eğitimi süresince Ankara’da çeşitli stratejik araştırma merkezlerinde eğitim, seminer ve staj 
faaliyetlerinde bulundu. 2016 yılında Gazi Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları bilim 
dalında “1990 Sonrası İran’ın Irak Politikası” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 
Akademik düzeyde çeşitli makaleleri ve çalışmaları bulunan Cenk TAMER, halen Gazi 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doktora eğitimine devam etmektedir. Ortadoğu, 
İran, Türk Dış Politikası temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. İyi derecede İngilizce ve 
başlangıç düzeyinde Farsça bilmektedir.
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