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Fransa – İran İslam Cumhuriyeti İlişkileri: 

İlişki Tarihi ve Siyasi Kronoloji

Bu zaman çizelgesi, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa-İran arasındaki yakın ilişkilerin 

başlangıcından günümüze kadar olan büyük gelişmeleri içeriyor. İran ile Fransa arasındaki 

ilişkiler, Fransa'nın bölgede önemli bir güç haline gelmesinden sonra 13. yüzyılda kuruldu. O 

zamandan beri, iki ülke bağlantılarını sürdürdüler ve geliştirdiler. İran'ın tarihi sadece 

bölgedeki güçler tarafından değil, aynı zamanda bu raporun odak noktası olan Fransa dahil 

diğer ülkelerle olan etkileşimleriyle de şekillendi. 

II. Dünya Savaşı Sonrası (1945-

1979) 

İkinci Dünya Savaşı sırasında, İran ve 

Fransa kültürel olarak birbirlerine yakındı. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa 

kaybettiklerini kazanma uğraşına ve savaş 

öncesi sömürgeleştirdiği bölgelere 

tekrardan egemen olma uğraşına 

girişmiştir. Fakat sömürge düzeni altında 

ezilen ülkeler kendi kimlik arayışlarına 

başlamış ve bağımsızlıklarını ilan etme 

yolunda hareketlenmişlerdir. Fransa 

Ortadoğu’da etkinliğini devam ettirmek 

istemiştir. 

1969  Georges Pompidou'nun Fransa 

cumhurbaşkanı olmasıyla İran ve 

Fransa arasındaki ilişki tekrar 

kötüye gitti. Pompidou, İran Şah'ı 

Muhammed Rıza Pehlevi’yi pek 

sevmiyordu. 

1971 İran, eski Pers İmparatorluğu’nun 

büyük bir kutlamasına ev sahipliği 

yaptığında, Fransız cumhurbaşkanı 

kendisi yerine başbakanını 

gönderdi. Bu durum ikili arasındaki 

ilişkilerin daha kötüye gitmesine 

neden oldu.  

1973 Yeni İran hükümeti, Fransa ile 

nükleer iş birliğini sona erdirme 

kararı aldı.  

İran Devrimi (1979) 

İran’da Şah rejimi devrilmiş ve Humeynî 

tek lider olarak ortaya çıkmıştır. İran 

devrimi gerçekleştiğinde, İran ile Fransa 

arasındaki ilişkilerin gelişeceği tahmin 

ediliyordu. İslam Cumhuriyeti'nin 

kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni, 14 

yıllık sürgünde son dört ayını
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Fransa'da geçirmişti. Ancak, birkaç faktör iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini engelledi 

ve hatta bazı durumlarda ilişkilerinin askıya alınmasına neden oldu. 

1979 ABD rehine krizi, Fransa'nın İran'a 

bir dizi yaptırım uygulamak için 

diğer Batılı ülkelere katılmasına 

neden oldu. Burada, ABD faktörü, 

Fransız politikasının İran'a göre 

yönlendirilmesinde önemli bir rol 

oynadı. 

İran-Irak Savaşı (1980-1988) 

Fransa, İsrail'e verdiği destek ve İran-Irak 

Savaşı sırasında Irak'a verdiği destek 

açısından İran'la anlaşmazlık yaşadı. 

Savaşın İran lehine değişmesi üzerine 

ABD, Fransızları Irak’a silah satışı 

konusunda desteklemiştir. Bu süre zarfında 

Fransa Irak'a silah sağladı ve Saddam 

Hüseyin'in yanında yer aldı. Bu gelişmeler 

İran'ın Fransa'ya olan güvensizliğini 

arttırdı. 

1985 Fransız topraklarında 

gerçekleştirilen birkaç terörist 

saldırı İran'a atfedildi. Tahran, 

Lübnan'da Fransız vatandaşlarının 

rehin alınması ve Paris'te bombalı 

saldırı emri vererek Fransız 

çıkarlarına saldırmakla suçlandı. 

1986 Fransız yetkililer İranlı diplomatları 

Eylül 1986'da "Büyükelçilikler 

Savaşı’na" karışmakla suçladı. 

Gordji Olayı (1986-1987) 

Fransa ve İran, Fransa'daki İran 

büyükelçiliğinde tercüman olan Vahid 

Gordji'nin adını taşıyan "Gordji Olayı" nın 

ardından Temmuz 1987'de diplomatik 

ilişkilerini kesti. Fransız istihbaratı 

tarafından 1985-1986 Paris'teki bombalı 

saldırılarla bağlantılı olduğundan 

şüphelenilen Gordji, ülkesinin 

büyükelçiliğine sığındı. Fransız güvenlik 

güçleri, dönemin İçişleri Bakanı Charles 

Pasqua'nın Gordji'nin sorgulanmasını talep 

etmesi için binayı haftalarca kuşattı. 

Sonunda bir yargıç önünde ifade verdikten 

sonra Gordji sınır dışı edildi. Lübnan 

rehineleri serbest bırakıldı, gerilim 

hafifletildi. 

1988 Fransa ve İran, İran-Irak savaşının 

sona ermesinin ardından, Haziran 

1988'de diplomatik ilişkileri 

yeniden kurdu.  

1989 – 1997 Dönemi 

İran-Irak Savaşı'nın sona ermesi ve İran 

hükümetinin yeniden inşa çabalarının 

başlaması, İran'ın dış ve ekonomik 

politikalarında bazı değişikliklere yol açtı. 

İran, Arap komşularına ve Batılı ülkelere 
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karşı bir tür detant politikası benimsemeye 

çalıştı. Bu dönem, İran ve Fransa 

arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerde 

genel bir iyileşmeye tanık oldu.  

Shapour Bakhtiar Suikastı 

Temmuz 1991'de İran'ın Şah dönemindeki 

son başbakanı Shapour Bakhtiar, Paris'in 

batısındaki suikasta kurban gitti. Şah'ın 

devrilmesinden bu yana Fransa'da 

sürgünde yaşayan Bahtiyar, İran İslam 

Cumhuriyeti'nin en ciddi muhaliflerinden 

biri olarak kabul edildi.  

1992 "Mikonos meselesi" olarak bilinen 

Berlin'deki bir restoranda dört İranlı 

Kürt muhalifin öldürülmesi, 

Avrupalı büyükelçilerin bir kez 

daha geri çağrılması ve kritik 

diyalogun askıya alınması 

nedeniyle başka bir aksilik yarattı. 

1997  İran'da reformist bir hükümetin 

iktidara gelmesiyle birlikte, Paris'te 

İran'daki yeni hükümetin çatışan 

dünya görüşleri arasında bir tür 

uzlaşmayı mümkün kılacağına dair 

büyük umut vardı. 

1999 İran ve Fransa arasındaki temas 

seviyesi, Cumhurbaşkanı 

Muhammed Hatemi'nin Paris'i 

ziyaret etmesiyle arttı. Ticaret 

hacmi görülmemiş bir seviyeye 

yükseldi. AB ile “kapsamlı 

diyalog” başladı.  

2003 İran’ın nükleer dosyası, BM’nin 

Uluslararası Atom Enerjisi 

Ajansı’nda tartışmalı bir konu 

haline geldi. Fransa, nükleer silaha 

sahip bir devlet olarak, nükleer 

kulübün genişlemesini kabul 

etmedi, ancak aynı zamanda İran'a 

yaptırım uygulamak istemedi. Bu 

nedenle Fransa, İran ile 

müzakereleri destekledi. 

2005'ten Günümüze 

2005 M. Ahmedinejad başkanlığındaki 

yeni bir hükümet iktidara geldi. 

Ortadoğu'daki güç dengesi, 

özellikle Irak ve Lübnan'da büyük 

ölçüde değişerek İran'ın nüfuzunu 

artırdı. Sonuç olarak, İran ile Fransa 

arasındaki çıkar çatışması bölgesel 

düzeyde bir kez daha ortaya çıktı.  

2007 Nicolas Sarkozy, yeni Fransa 

Cumhurbaşkanı seçildi. 

Ortadoğu'nun yeni ortamında 

Sarkozy'nin benimsediği politikalar, 

İran'ın nükleer programı ve İran 

cumhurbaşkanının İsrail'e karşı 

aldığı radikal tutumlar, iki ülke 

arasında çatışmalara yol açtı.  
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2006 BM Güvenlik Konseyi, İran 

ekonomisinin bazı kısımlarına silah 

ambargosu ve ticaret kısıtlamaları 

da dahil olmak üzere yaptırımlar 

getiren bir kararı kabul etti.  

2012 Fransa, diğer üye ülkeleri İran'dan 

petrol ürünleri ithalatını 

yasaklayarak yaptırımları 

derinleştirmeye ikna etti. Kendi 

ekonomisi üzerindeki olumsuz 

etkisine rağmen Fransa, İran'ı 

dünya ticaretinin dışında tutmaya 

kararlıydı ve Avrupa Birliği'nde 

İran'a karşı en uzlaşmaz 

devletlerden biri olarak kabul 

edildi. 

2015 P5 +1 ülkeleri ve İran, İran'ın 

nükleer üretimini azaltması 

karşılığında uluslararası pazarlara 

yeniden erişim sağlamasına izin 

veren Ortak Kapsamlı Eylem 

Planını (JCPOA) imzaladı. Fransa, 

müzakereler sırasında İran'a karşı 

daha sert bir duruş sergilemede rol 

oynadı. 

 

Yeni Bir Ekonomik İttifak 

Emmanuel Macron, Mayıs 2017 ayında 

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerini 

kazandı. Ruhani, aynı ay içinde yeniden 

İran cumhurbaşkanı seçildi. Fransa'da genç 

bir reformcunun seçilmesi, Fransa-İran 

diplomasisinin eskisi gibi devam edip 

etmeyeceğine veya yeni bir yöne mi 

gideceğine dair birçok spekülasyona yol 

açtı. Ruhani, Macron'u tebrik etmekte hızlı 

davrandı ve ikincisinin Paris ile Tahran 

arasındaki işbirliğini artırmaya daha yatkın 

olacağına inandığını söyledi. Anlaşmadan 

bu yana Fransız yatırımları arttı. Bir 

Fransız petrol şirketi olan Total, 2010 

yılında faaliyetlerini askıya aldıktan sonra 

İran'daki faaliyetlerine yeniden başladı. 

Ayrıca İran'ın Basra Körfezi'ndeki güney 

pars sahasından gaz çıkarılmasını içeren 

yeni bir anlaşma imzaladı.İran’ın arasının 

en iyi olduğu Avrupa ülkesi Fransa ile de 

ilişkileri bozuluyor. Fransa diplomasisi, 

ABD yönetimin Mayıs 2018’den beri ciddi 

yaptırımlar uyguladığı Tahran’a yardım 

etmeye çalışsa da çabalar sonuç vermedi. 

Sonuç 

Tarihin gösterdiği gibi, Fransa ve İran 

arasındaki ilişkiler, güçlü ittifak ile 

jeopolitik yabancılaşma veya düşmanlık 

arasında büyük ölçüde kayma eğilimi 

gösteriyor. 2017'de iki ülke arasında 

yakınlaşma ve işbirliğine tanık oluyoruz. 

AB kısıtlamalarının ve ABD'nin, çatışan 

dünya görüşlerinden dolaylı olarak 
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etkilendiği varsayılabilir. Öte yandan, 

Fransa’nın Arap politikasının unsuru, 

ancak ilk dönemde önem kazanmasına 

rağmen, sonraki dönemlerde rahatsız edici 

olmaya devam etti. Çatışan dünya 

görüşlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerde 

önemli bir rol oynamaya devam etmesi 

beklenebilir. 

********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 7 

 

 

Referanslar

“History of Iran: Qajar Dynasty.” Iran Chamber 

Society, 

www.iranchamber.com/history/qajar/qajar.php.  

“Iraqi VP ‘Baffled’ by French Demand to Disband 

Militia”, Al Jazeera, 4 Aralık 2017, 

http://www.aljazeera.com/news/2017/12/iraqi-vp-

baffled-france-disband-militia-demands-

171204164141411.html  

“Macron Harbinger of Hope for Tehran-Paris Ties.” 

Financial Tribune, Donya-e-Eqtesad Taban Co, 10 

May 2017, 

financialtribune.com/articles/national/64058/macro

n-harbinger-of-hope-for-tehran-paris-ties.  

BAHGAT, Gawdat, “Nuclear Proliferation: The 

Islamic Republic of Iran”, International Society for 

Iranian Studies, Vol. 39, No. 3, September 2006, 

ss. 307-327. 

DOSTER, Barış, “Bir Bölgesel Güç Olarak İran’ın 

Ortadoğu Politikası”, Ortadoğu Analiz, Cilt: 4, 

Sayı: 44, Ağustos 2012, ss.44-51. 

DOSTER, Barış, “İran’ın Devlet Kapasitesi ve Dış 

Politikası”, Ortadoğu Analiz, Cilt: 5, Sayı: 54, 

Haziran 2013, ss. 54-61. 

Dumont, Gérard-François et alii, Les racines de 

l’identité européenne, Paris, Éditions Economica, 

1999. 

Dumont, Gérard-François, Les régions et la 

régionalisation en France, Paris, Éditions Ellipses, 

2004. 

France-Iran Foreign Relations. Critical Threats. 

(n.d.). 

https://www.criticalthreats.org/analysis/france-iran-

foreign-relations.  

In pictures: France and Iran's turbulent diplomatic 

history. FRANCE 24. (2016, January 28). 

https://graphics.france24.com/france-iran-relations-

pictures/.  

Lester, S. (2017, October 19). A History of Franco-

Iranian Relations. American Iranian Council. 

http://www.us-iran.org/news/2017/10/19/a-history-

of-franco-iranian-relations.  

Michael E. Smith, European Foreign and Security 

Policy, Edinburg: Cambridge University Press, 

2004, pp.37-60 

Multiple Authors, “France.” Encyclopædia Iranica, 

15 Dec. 2000, 

www.iranicaonline.org/articles/france-index.  

Shakibmehr, Mansour (2005). Relations between 

Iran and France during the presidency of de Gaulle. 

Quarterly journal of foreign relations, 22. 

U.S. Department of The Treasury, “Iran 

Sanctions”,https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Programs/pages/ iran.aspx, (11. 09. 

2017). 

 

 

 

http://www.iranchamber.com/history/qajar/qajar.php
http://www.aljazeera.com/news/2017/12/iraqi-vp-baffled-france-disband-militia-demands-171204164141411.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/12/iraqi-vp-baffled-france-disband-militia-demands-171204164141411.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/12/iraqi-vp-baffled-france-disband-militia-demands-171204164141411.html
https://www.criticalthreats.org/analysis/france-iran-foreign-relations
https://www.criticalthreats.org/analysis/france-iran-foreign-relations
https://graphics.france24.com/france-iran-relations-pictures/
https://graphics.france24.com/france-iran-relations-pictures/
http://www.us-iran.org/news/2017/10/19/a-history-of-franco-iranian-relations
http://www.us-iran.org/news/2017/10/19/a-history-of-franco-iranian-relations
http://www.iranicaonline.org/articles/france-index


 
 
 

 8 

 

 

Feragatname 

 

TFJ Reports ve The FEAS Journal’da yayınlanan tüm görseller ticari olmayan ve eğitim 

amaçlı kullanılmaktadır. The FEAS Journal, “TFJ imzalı” olanlar dışında, görseller üzerinde 

herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmamaktadır. Burada yayınlanan resimlerden herhangi 

biri, herhangi bir telif hakkı yasasını ihlal ediyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin. 

 

Bu belgeler The FEAS Journal Reports (TFJ Reports) tarafından hazırlanmıştır. Bir TFJ 

Raporundaki bilgilere, kamu hizmeti dışındaki herhangi bir amaçla yaklaşılmamalıdır. The 

FEAS Journal’ın bir çalışması olan TFJ Reports, telif hakkı korumasına tabi değildir. Herhangi 

bir TFJ Raporu, The FEAS Journal'ın izni olmaksızın çoğaltılabilir ve tamamı ile dağıtılabilir. 

Bununla birlikte, bir TFJ Raporu, telif hakkıyla korunan görüntüleri veya üçüncü bir tarafın 

materyallerini içerebileceğinden, telif hakkı olan materyali kopyalamak veya başka bir şekilde 
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