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İRAM HAKKINDA

İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası 
ilişkilerde dikkate alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü 
tarihî ilişkiler, sınır komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok 
yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir 
düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle 
İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz dosyaları hazırladığı 
gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı gereksinimini 
karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, atölye, 
ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de 
İran’a ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını 
paylaşabilecekleri bir platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan 
güvenliğe, Şiilikten toplum ve kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim 
içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır. Hâlihazırda yerli ve yabancı partnerleri 
ile çok sayıda proje çalışmasını sürdüren İRAM, elinizdeki İRAM Bülten’i siz değerli 
okuyucularına sunmaktan mutluluk duyar.
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Değerli İRAM Bülten Okuyucuları,

İRAM olarak merkezimizde görev yapan yerli ve yabancı uzmanların 
çalışmaları ve yine kurum dışındaki değerli araştırmacıların katkıları 
ile İran ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir perspektif 
sunmayı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede titizlikle ele aldığımız aylık 
haber analiz, görüş ve kitabiyat yazılarımız ile etkinliklerimiz ve 
infografik çalışmalarımızın yer aldığı İRAM Bülten’in onuncu sayısı ile 
karşınızdayız.

Temmuz sayımızda; Reisi Dönemi’nde İran İç Güvenlik Politikası, Reisi 
Dönemi’nde İran-Hindistan İlişkilerinin Muhtemel Çerçevesi, İran’da 
Kuraklık Giderek Şiddetini Artırıyor, Yeni Dönem İran Dış Politikasında 
Direniş Ekseninin Konumu, Türkiye’nin Muhtemel Afganistan Misyonu: 
Fırsatlar ve Zorluklar, Rusya’nın İran ile İş Birliğini Artırma Adımları, 
Suudi Arabistan-BAE Krizi İran İçin Fırsat mı? Tahran Afganlar Arası 
Görüşmelere Ev Sahipliği Yaptı, Yaptırım ve Salgının Gölgesinde 
İranlı Milyonerler, Viyana Görüşmeleri Etkisinde Bölgesel Gelişmeler, 
İran’ın Yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Döneminde 
Nükleer Müzakerelerin Geleceği, İran’da Kritik Altyapılar Yeniden 
Siber Saldırıların Hedefinde, İran’da Elektrik Kesintileri ve Protestolar, 
Huzistan Protestolarının Arka Planı başlıklı yazılar yer almaktadır.

Kurumumuzun analiz, perspektif, rapor gibi daha kapsamlı 
çalışmalarına ve yabancı dillerdeki araştırmalarımıza internet sitemiz 
aracılığıyla ulaşabilir, çalışmalarımızı temin etmek ve kurumsal iş birliği 
taleplerinizi iletmek için Ankara ya da İstanbul ofislerimizle iletişime 
geçebilirsiniz.

Bülten’imizin şahsınız ve kurumunuz için faydalı olmasını umuyor, 
gelecek sayılarımızda buluşma temennisiyle sağlıklı, huzurlu ve başarılı 
bir ay diliyorum.

Dr. HAKKI UYGUR

İRAM Başkanı
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01 Devrim Rehberi Ali Hamenei, Gulam Hüseyin 
Muhsini Ejei’yi İran’ın yeni yargı erki başkanı 
olarak atadı. Muhsini Ejei daha önce yargı erki 

başkan yardımcılığı ve sözcülüğü görevlerinde bulundu. Aynı 
zamanda İran başsavcısı olarak da görev yaptı.  

Reuters; İran’ın, uranyum zenginleştirme için kullandığı 
Natanz’daki nükleer tesise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(UAEA) müfettişlerinin erişimini kısıtladığını bildirdi. Söz 
konusu kararın ardında, Nisan 2021’de İsrail tarafından 
gerçekleştirilen saldırı nedeniyle oluşan güvenlik endişelerinin 
olduğu belirtildi.

02 İran’ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda “İran, bölgede 
barışı, istikrarı ve kalkınmayı pekiştirecek 

bir mekanizmanın oluşturulmasına yönelik girişimleri 
desteklemektedir. Güney Kafkasya ülkeleri (Azerbaycan, 
Ermenistan ve Gürcistan) ile üç büyük komşu ülke (İran, 
Türkiye ve Rusya) bölgenin yararı için iş birliği yapabilir.” 
ifadelerine yer verdi. 

03 Al Mayadeen televizyon kanalı, Hint 
Okyanusu’nda İsrailli bir şirkete ait kargo 
gemisinin hedef alındığını bildirdi. 

The Japan Times’ın haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Wang 
Yi; ABD’nin, Nükleer Anlaşma’ya dönüşün sağlanması 
konusunda daha erken karar alması gerektiğini söyledi. 

04 Intel Lab şirketi tarafından yayımlanan uydu 
görüntüleriyle İran’ın Elburz ili Kerec şehri 
yakınlarında bulunan İran Atom Enerjisi 

Kurumuna (İAEK) ait bir binanın 23 Haziran 2021’de insansız 
hava aracı ile düzenlenen bir saldırıda hasar gördüğü iddia 
edildi. 

Bulaşıcılığı son derece yüksek olan delta varyantının yayılması 
sonucu ülke genelinde yeni bir koronavirüs dalgasının 
oluşacağına yönelik endişelerin artması ile İran, başkent 
Tahran da dâhil olmak üzere 275 yerleşim yerinde yeni 
koronavirüs önlemlerini hayata geçirdi. Kapanma süresince 
halka açık tüm parklar, restoranlar, güzellik salonları, alışveriş 
merkezleri ve kitapçılar kapalı olacak. 

05 Associated Press’in (AP) haberine göre Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya 
Şansölyesi Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı 

Şi Cinping arasında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 
üçlü görüşme sonucu taraflar, “mümkün olan en kısa sürede” 
bir anlaşmaya varmak ve nükleer silahların yayılma riskinin 
önüne geçmek için görüşmelerin sürdürülmesi gerektiği 
konusunda anlaştılar. 

İran Hükûmet Sözcüsü Ali Rebii, 23 Haziran 2021’de Kerec 
şehri yakınlarında İAEK’ye ait bir binaya insansız hava 
aracı ile saldırı düzenlendiğini teyit ederek söz konusu 
saldırının, personele ve teçhizata yönelik önemli bir hasar 
oluşturmadığını belirtti. 

06 Reuters, UAEA’ya dayandırdığı haberinde, İran’ın 
zenginleştirilmiş uranyum metali üretme sürecine 
başladığını bildirdi. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son haftalarda meydana 
gelen geniş çaplı elektrik kesintileri için İran halkından özür 
diledi. 

07 İran Dışişleri Bakanlığı; Afgan hükûmeti 
temsilcileri, üst düzey cumhuriyetçi isimler ve 
Taliban heyetini Tahran’da ağırlayarak Afganlar 

arası görüşmelere ev sahipliği yaptı. Toplantının açılışında 
bir konuşma yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif “Bugün 
Afgan halkı ve siyasi liderleri ülkelerinin geleceği için zor 
kararlar almak zorunda.” dedi. 

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran’ın 
seçilmiş Cumhurbaşkanı Reisi ile Tahran’da bir görüşme 
gerçekleştirdi. 

08 İTahran’da gerçekleşen görüşmelerin ardından 
Taliban ve Afgan hükûmeti temsilcileri tarafından 
yayımlanan ortak bildiride, savaşın devam 

etmesinin ülke için tehlikeli olduğu ve barışçıl bir çözüm 
bulmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği belirtildi. 
Taraflar, savaştan kalıcı barışa geçiş için bir mekanizma veya 
üzerinde anlaşmaya varılan İslami sistem ve bunun nasıl 
sağlanacağı gibi diğer konuları ele almak üzere başka bir 
görüşme daha gerçekleştireceklerini açıkladı. 

Taliban, ülkenin batısında İran sınırında yer alan Herat ilindeki 
İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirdi. 

09 Reuters, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 
bir yetkiliye dayandırdığı haberinde; Suudi 
Arabistan’ın, İran’ın bölgesel güvenlik açısından 
tehdit oluşturan artan nükleer faaliyetlerinden 
endişe duyduğu belirtildi. 

 

10 ABD Ticaret Bakanlığı; Rusya, İran ve Çin ile 
bağlantılı 34 şirkete yönelik yaptırım kararı aldı. 
Listedeki 8 şirkete, İran’a ABD teknolojisi ihraç 

etmekten dolayı yaptırım uygulandı.  

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığını hedef alan bir siber saldırı 
düzenlendi. 

11 Slovenya’nın Tahran Büyükelçisi Kristina Radej, 
Slovenya Başbakanı Janez Janša’nın Halkın 
Mücahitleri Örgütü’nün (HMÖ) sanal bir toplantısına 

katılması nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 

TEMMUZ 2021
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12 İran Dışişleri Bakanlığı, üçer aylık dönemlerde 
çıkardığı ve son olarak KOEP’in uygulanmasına 
ilişkin 22. raporunu İslami Şûra Meclisine 

sundu. Dışişleri Bakanı Zarif, rapora ekli ön yazıda, ABD 
yaptırımlarının kaldırılması konusunda 

Avrupa Komisyonu, ülkedeki yoksul ve savunmasız İranlılara 
ve Afganlara destek olması için İran’a 15 milyon euro tutarında 
yardım yapıldığını duyurdu. Avrupa Komisyonundan yapılan 
açıklamada “Fonun bir kısmı acil tıbbi ekipman sağlanması da 
dâhil olmak üzere İran’ın koronavirüs salgınına karşı savaşını 
destekleyecek.” sözlerine yer verildi.

13 Reuters’ın üç milis ve iki Iraklı güvenlik personeline 
dayandırdığı haberde, Devrim Muhafızları Ordusu 
(DMO) İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin 

Tayyib’in Bağdat ziyareti sırasında Iraklı Şii milisleri ABD 
hedeflerine yönelik saldırılarını hızlandırmaya çağırdığı 
bildirildi. 

İran Hükûmet Sözcüsü Rebii; İran’ın, ABD ile mahkûm takası 
konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. 

14 ABD Dışişleri Bakanlığı; İran’ın, Güney Kore ve 
Japonya’daki dondurulmuş varlıklarına erişebilmesi 
için İran’ın petrol ticaretine yönelik yaptırımları 
kaldırdığını duyurdu. 

15 Facebook’tan yapılan açıklamada başta savunma 
ve havacılık endüstrilerinde faaliyet gösteren 
ABD askerî personeli ve şirketlerini hedef alan 

casus operasyonlarının arkasındaki İranlı hacker grubunun 
engellendiği belirtildi. Facebook, daha önce de ABD’nin Orta 
Doğu’daki bilgi teknolojisi endüstrisini hedef alan İranlı 
hackerlara ait yaklaşık 200 hesabı engellemişti. 

Reuters’ın haberine göre Iraklı Şii Dinî Lider Mukteda es-Sadr, 
ekim ayında düzenlenecek seçimlere katılmayacağını ve can 
kayıplarının yaşandığı hastane yangınlarının Irak halkında öfke 
yarattığı bir dönemde, hükûmetten desteğini çektiğini açıkladı. 
Sadr, Irak Şiileri arasında İran’a yakın bir isim olarak biliniyor. 

16 Sosyal medyada paylaşılan videolarda, İran’ın 
güneybatısında yer alan Huzistan ilinde yaşanan su 
sıkıntısı nedeniyle düzenlenen sokak protestoları 
görülüyor. 

17 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi, 
Viyana’da gerçekleşen görüşmelerin, İran’da yeni bir 
hükûmetin kurulmasını beklemek zorunda kalacağını 

söyledi. Aynı zamanda Viyana görüşmelerinde İran heyetine 
başkanlık yapan Arakçi “İran’da demokratik bir iktidar devrinin 
gerçekleştiği bir geçiş süreci yaşanmakta. Dolayısıyla Viyana 
görüşmelerinde de yeni hükûmetin kurulması beklenmeli. Bu 
tüm demokrasilerde böyledir.” ifadelerini kullandı. 

Reuters’a göre Washington, Tahran’ı nükleer müzakerelerdeki 
çıkmaz konusunda kendini temize çıkarmaya yönelik “çirkin” 
çabalarla suçladı ve henüz bir mahkûm takas anlaşmasının 
sağlanamadığını belirtti. Daha önce İran Dışişleri Bakanı 
Yardımcısı Arakçi, ABD ve Birleşik Krallık’ın bu konuyu 
nükleer mesele ile ilişkilendirmeyi bırakmaları hâlinde hızlı 
bir şekilde mahkûm takasının sağlanabileceğini söylemişti. 

Arakçi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Mahkûmların 
mübadelesini birbirine bağlamak ve konuyu siyasallaştırmak 
hem değişim programını hem de nükleer mesele ile ilgili 
anlaşmayı bozacak.” ifadelerini kullanmıştı.

18 AP, iki Iraklı milise dayandırdığı haberinde, 
Suriye’nin doğusunda İran destekli milislerin 
bulunduğu bir kamyonun ABD tarafından insansız 

hava aracı saldırısı ile hedef alındığını bildirdi. Iraklı milis 
yetkililer, kamyonun ne taşıdığı hakkında bilgi vermeyi reddetti. 
Buna karşın Suriye devlet televizyonu, söz konusu kamyonun 
yiyecek taşıdığını ve can kaybının olmadığını bildirdi.

19 İslam Cumhuriyeti gazetesinde yer alan bir haberde, 
Afganistan’da Haşd el-Şii (Şii Seferberlik Güçleri) 
adında yeni bir siyasi grubun ortaya çıktığı bildirildi. 

Habere göre söz konusu örgüt, Afganistan’ın çeşitli bölgelerinde 
saldırılarını yoğunlaştıran Taliban üyelerine karşı koymayı 
amaçlıyor. Afgan hükûmeti yetkilileri söz konusu haberi 
kınarken Tahran’ı; fesat çıkarmak, tarafları kışkırtmak ve 
Afganistan’daki savaşı teşvik etmekle suçladı.

Reuters, Türkiye İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, 
İran sınırı yakınlarında Van ilinde yer alan Erek Dağı civarında 
10 Temmuz 2021’den bu yana 1.456 göçmenin   alıkonulduğunu 
bildirdi. Bu düzensiz göçmenlerin çoğunu İran üzerinden yasa 
dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapmış Afganlar oluşturmakta. 

20 Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR); 
İsrail’in, Halep’in Sefire ilçesine düzenlediği 
füze saldırılarında İran bağlantılı beş militanın 

öldürüldüğünü bildirdi. SOHR’ye göre silah depolarına yönelik 
saldırılar, Suriye ordusu karakollarında gerçekleşti ve ardından 
yüksek sesli patlamalar meydana geldi.  

21 ABD Başkanı Biden, Kongreye yazdığı bir mektupta, 
Lübnan hakkındaki ulusal acil durum hâlinin 
uzatıldığını açıkladı. 

22 İran, Hürmüz Boğazı’nı devre dışı bırakarak 
Umman Denizi’ndeki Cask kıyılarında ilk petrol 
sevkiyatı için yükleme yaptı. İran Ulusal Petrol 

Şirketi (NIOC) CEO’su Mesud Karbasyan, İran ham petrolünün 
bin kilometrelik bir rotayı geçerek Goreh’ten Cask Petrol 
Terminaline ulaştığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani 
ise söz konusu gelişmeyi, İran’ın petrol ihracatının devamını 
güvence altına alacak önemli bir adım olarak nitelendirdi.

23 Devrim Rehberi Hamenei, Huzistan’daki su kıtlığı 
protestolarından halkın sorumlu tutulamayacağını 
söyleyerek yetkilileri bir an önce kriz ile 

ilgilenmeye çağırdı. 

24 İran’ın Sahand ve Makran gemileri, 25 Temmuz 
2021’de gerçekleşecek Rus Donanma Günü geçit 
törenine katılmak üzere St. Petersburg’a (Rusya) 

gitti. İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi’nin Rusya 
Savunma Bakanı’nın daveti üzerine St. Petersburg’daki geçit 
törenine katılacağını belirtti. 
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Haziran 2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimle-
rinin galibi İbrahim Reisi, seçim sürecinde 
ülkenin ekonomik sorunlarının çözümün-
de muhafazakâr siyasetin ekonomik duru-
şundan çok fazla ayrılmadı. Vaatleri, daha 
önceki seçimlerde görüldüğü gibi muhafa-
zakâr adayların halkçı ve popülist söylemle-
riyle aynı doğrultudaydı.

Son yıllarda ABD’nin tek taraflı yaptırım-
larıyla birlikte hane halklarının bozulan 
ekonomik durumunu düzeltmek isteyen 
Reisi, çözümü “direniş ekonomisi” ve “süb-
vansiyon” politikalarında görmektedir. Mü-
esses nizam aktörü Reisi’nin, son yıllarda 
aktif olarak siyaset sahnesinde yer alsa da 
daha çok bürokratik görevlerde bulunması 
ve aldığı görevlerin daha çok hukuk ile bağ-
lantılı olması hasebiyle politik ve ekonomik 
bakımdan zayıf bir düşünce ve uygulama 
kapasitesine sahip olduğu düşünülmekte 
ve uygulayacağı politikaları da bu bağlamda 
ele almak gerekmektedir.

Reisi’nin icraat döneminde uygulayaca-
ğı ekonomi politikalarının dayanağı olan 
direniş ekonomisi, temelini İslam Devri-

mi’nin ruhundan almaktadır. Devrim’in 

gerçekleşmesiyle 1979’dan beri çeşitli am-

bargo ve yaptırımlara maruz kalan İran, 

küresel sistemin engellerini bertaraf etmek 

ve ona entegre olmak, ideoloji temelli poli-

tikalarının finansal sürdürebilirliğini sağla-

mak; ülkedeki ambargo, yaptırım veya en-

dojen sebeplerden kaynaklı negatif ekono-

mik şokları minimize etmek ve ekonomik 

güvenliğini sağlamak amacıyla alternatif 

politikalara başvurmuştur. Direniş ekono-

misinin özellikleri göz önüne alındığında 

Reisi’nin, ekonomik olarak  eski hükûmete 

kıyasla otarşik ekonomi politikaları uygu-

layacağı aşikârdır. Bu otarşi sistemi, refor-

mcuların aksine piyasa ile barışık olmayan 

müdahaleci politikaları desteklemekte ve 

petrol dışı yerli imalat sanayisinin gelişti-

rilmesini savunmaktadır. Buna ilave olarak 

Reisi, finansal piyasaların desteklenmesine 

karşıdır ve muhafazakâr emsalleri gibi dai-

Birkan Kemal Ertan

GÖRÜŞ 
29.06.2021

Reisi ve  
İran Ekonomisi

Yeni Cumhurbaşkanı Reisi, ülke ekonomisinin 
yönetiminde muhafazakâr kanadın ekonomik görüşü 
olan direniş ekonomisi doktrinlerini uygulayacak.

Grafik 1: İran’da Halkın Aylık Ortalama Harcaması

Kaynak: BBC Persian
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ma finansal sektörün aksine reel sektörün 
desteklenmesini savunmaktadır.

Reisi’nin ekonomi politikalarının diğer aya-
ğını oluşturacak sübvansiyon siyaseti, dire-
niş ekonomisinin makro yapısından ziyade 
daha çok İran halkına yönelik mikro politi-
kadır. Refah göstergelerinden biri olan yerli 
para cinsinden aylık ortalama harcama tu-
tarı, İran’da 2011 yılından itibaren düşmeye 
başlamıştır. Şehirde yaşayan halkın, 2011 
yılında ortalama harcama tutarı 4,7 milyon 
tümen iken 2019 yılında 4 milyon tümenin 
altına düşmüştür. Kırsalda yaşayan halkın 
da 2011 yılında ortalama harcama tutarı 3 
milyon tümen iken 2019 yılında 2,5 milyon 
tümenin altına inmiştir. Reisi, uygulaya-
cağı sübvansiyon politikası ile son yıllarda 
ekonomik gücü oldukça azalan İran halkı-
nın satın alma gücüne katkıda bulunmak 
istemekte ve bu popülist ve halkçı politi-
kalarla ikinci cumhurbaşkanlığı dönemini 
garantiye almak istemektedir. Bu bağlamda 
Reisi, Mahmud Ahmedinejad ile benzerlik 
göstermektedir. Ahmedinejad da uygula-

dığı sübvansiyon siyasetiyle İran halkının 

harcanabilir gelirini artırmaya çalışmış ve 

sübvansiyonlar ülkede talep enflasyonu-

nun oluşmasına sebep olmuştur. Ancak ağır 

yaptırım koşullarının, talebi aşırı şekilde 

bastırması sebebiyle Reisi’nin durumu bu 

bağlamda farklılaşmaktadır.

Viyana Görüşmelerinin 
Reisi İçin Önemi

Viyana görüşmeleri Reisi için sadece dış po-

litika açısından değil, ekonomi konusunda 

da oldukça önemlidir. Joe Biden’ın seçilme-

siyle İran ekonomisinde başlayan kısmi dü-

Grafik 2: İran’ın GSYİH Büyüme Oranı

Kaynak: Dünya Bankası
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zelmenin, istikrarlı bir iyileşmeye dönmesi 
için Viyana görüşmelerinden olumlu bir 
haber gelmesi gerekmektedir. Her ne kadar 
direniş ekonomisi ve sübvansiyon politika-
ları ile Reisi ülke ekonomisinin kötü gidi-
şatını değiştirmek istese de tarihsel süreç, 
İran ekonomisinin iyileşme reçetesinin 
yaptırım ve ambargoların kalkması oldu-
ğunu göstermektedir. İran ekonomisi, 2012 
ve 2013 yıllarında hem Birleşmiş Milletler 
(BM) hem de ABD tarafından uygulanan 
yaptırımların ağırlaştırılması sebebiyle 2012 
yılında %7,4 ve 2013 yılında %0,2 küçülmüş; 
2015 yılında KOEP’in (Kapsamlı Ortak Ey-
lem Planı, Nükleer Anlaşma) imzalan-
masıyla da 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 
%13,4 ve %3,8’lik büyüme gerçekleşmiştir. 
2018 yılında ise ABD’nin KOEP’ten çekil-
mesi ve ardından İran’a tarihinin en sert 
yaptırımlarını uygulaması, İran ekonomisi-
ni 2018 yılında %6 ve 2019 yılında ise %6,8 
küçültmüştür.

Reisi, geçmişte Nükleer Anlaşma için kö-
tümser olsa da Viyana görüşmelerindeki 
olumlu havanın ekonomideki yaratacağı 
iyileşmenin farkındadır. Buna ilave olarak 
yeni nükleer anlaşmaya muhatap olacak 
ülke temsilcilerinin olumlu sinyaller ver-
mesi, Reisi’nin olası bir nükleer anlaşmaya 
yönelik tavrını daha olumlu kılmaktadır. Si-
yasi olarak hem iktidarının geleceğini temi-
nat altına almak hem de “halk kahramanı” 
olmak için Viyana görüşmelerinden sonra 

ortaya çıkacak olası yeni bir nükleer anlaş-
madan yararlanmaya çalışacaktır.

Reisi Dönemi’nde Türkiye 
ile Ekonomik İlişkiler

Reisi’nin ekonomi ile ilgili görüşleri göz 
önünde bulundurulduğunda Türkiye ve 
İran arasında gerçekleşecek ekonomik iliş-
kilerin sınırlı düzeyde kalacağı öngörülebi-
lir. Direniş ekonomisi doktrininin yerli ve 
millî imalat sanayi vurgusu, otarşik bir ulus-
lararası ticaret sistemini öngörmesi ve eko-
nomik güvenliğe çok önem vermesi; Türkiye 
ile ticaretin gelişmesinin önündeki teorik 
engeller arasında yer almaktadır. Bu sebeple 
Türkiye ve İran arasındaki ekonomik ilişki 
petrol, doğal gaz ve bazı kimyasal ürün ka-
lemlerinin hâkimiyetinde gerçekleşecektir.

Bunun yanında bölgesel ve küresel birçok 
konuda İran’la uyuşamayan Türkiye ile Reisi 
Dönemi’nde yakın ticari ilişkiler, siyasi iliş-
kilerin gerginliğinin içerdiği risk nedeniyle 
pek mümkün gözükmemektedir. 2012 yılın-
dan itibaren Suriye İç Savaşı, Yemen İç Sa-
vaşı ve bölgedeki mikro gelişmeler iki ülke 
arasındaki ticaret hacmini de kısa ve orta 
vadede engellemiştir. Bu gelişmelere ilave 
olarak son dönemde Karabağ’ın Ermenistan 
işgalinden kurtarılmasında iki ülkenin fark-
lı pozisyonlarda bulunması ve şiir krizinden 
sonra ikili ilişkilerde bazı sorunlar meyda-
na gelmişti. Şüphesiz ikili ilişkilerdeki bazı 

gerginlikler orta vadede kendini ekonomik 
ilişkilerde gösterecektir.

Grafik 3’e göre 2012’den itibaren Türkiye ile 
İran arasındaki dış ticaret hacmi sürekli bir 
düşüş göstermiştir. İran, Türkiye için büyük 
bir pazar ve önemli bir enerji (petrol ve do-
ğal gaz) tedarikçisi olsa da siyasi risklerini 
minimize etmek isteyen Türkiye, İran ile 
olan ekonomik ilişkilerini sınırlı tutmuştur 
ki 2012 yılında 21,9 milyar dolar olan ticaret 
hacmi 2020 yılında 3,4 milyar dolara kadar 
düşmüştür.

Başarının Şartı

Reisi, her ne kadar İran’ın yeni cumhurbaş-
kanı olsa da bu görevi İran’ın kendine has ve 
çeşitli güç dengelerinin bulunduğu müesses 
nizam içinde değerlendirmek gerekmekte-
dir. İran’daki müesses nizamın ülkenin her 
alanındaki baskınlığı, Reisi’nin ekonomi 
politikalarının geleceğini ve etkinliğini hiç 
şüphesiz etkileyecektir. Ancak kendisinin 
de müesses nizamın bir oyuncusu olduğu 
düşünüldüğünde ekonomi politikalarını 
uygulama noktasında müesses nizamın; Re-
isi ile Hasan Ruhani gibi çatışması oldukça 
düşük bir ihtimaldir.

Reisi’nin ekonomi politikalarının başarısı 
sadece müesses nizamla ilgili değildir. Eğer 
ekonomik bir iyileşme isteniyorsa İranlı 
yöneticilerin mutlaka yaptırım ve ambar-
goların kaldırılması için maksimum şekilde 
çaba göstermesi gerekmektedir. Aksi takdir-
de Reisi’nin siyasi kariyerinin yanında Mec-
lis seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
başta olmak üzere son dönemlerde seçime 
katılım oranını artırma konusunda sıkıntı-
da olan müesses nizamın meşruiyeti prob-
lemli bir hâl alacaktır. Bu sebeple seçime 
katılma oranındaki düşüklük gibi ülkedeki 
birçok siyasi riski minimize etmek “ekono-
mideki iyileşmeye” bağlıdır.

Türkiye ile ilişkiler değerlendirildiğinde 
uzun vadede Türkiye ve İran arasındaki sağ-
lıklı bir ekonomik ilişkinin en önemli şartı 
bölgesel ve uluslararası gelişmelerden kay-
naklı risklerin minimize edilmesidir. Aksi 
takdirde ekonomik ilişkiler enerji ticaretin-
den ileri gidemeyecektir. İ

Grafik 3: Türkiye-İran Dış Ticaret Verileri

Kaynak: TÜİK
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2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden bir 
gün sonra, 19 Haziran’da Buşehr iline bağ-
lı Aseluye’deki bir enerji tesisinde petrol ve 
enerji endüstrisi işçilerinin; taşeron sistemi-
nin kaldırılması, iş güvenliğinin sağlanması, 
ücretlerin artırılması ile çalışma ve yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle 
başlattıkları iş bırakma eylemi ülke geneline 
yayıldı. Sözleşmeli Petrol İsçileri Protesto-
larını Organize Kurulundan yapılan açıkla-
maya göre kadrolu ve taşeron işçilerin temel 
talebinin ücretlerin artırılması olduğu vur-
gulanarak “Biz işçilerin artık yoksulluğa, gü-
vensizliğe, ayrımcılığa, eşitsizliğe ve en temel 
insan haklarından yoksun kalmaya taham-
mülü yok ve ayrıca daha önce açıkladığımız 
gibi hızla yükselen fiyatlar ve yüksek enflas-
yon göz önüne alındığında bugün herhangi 
bir işçinin aylık maaşı, 12 milyon tümenden 
(yaklaşık 500 dolar) az olmamalıdır.” ifadeleri 
kullanıldı. Raporlara göre sözleşmeli işçilerin 
ve proje işçilerinin asgari ücreti 2,5 milyon 
tümen, azami maaşları ise 4 milyon tümenin 
biraz üzerindedir. Şubat 2021’de İran Merkez 
Bankası, Tahran’da bir kişinin aylık geçim se-
petini 11 milyon tümen ve diğer şehirlerde 10 
milyon tümen olarak belirlemişti. Grev yapan 
isçilerin temel taleplerinden bir diğeri de 20 
gün iş, 10 gün izin şeklindeki vardiya döngü-
süyle çalışma sistemine geçilmesidir. Şu anda 

birçok sözleşmeli işçi, ayda 24 gün iş ve yal-
nızca 6 gün izin şeklinde vardiya döngüsüyle 
çalışmakta ve bazı şirketlerde ise işçiler daha 
da az izin kullanmaktadır.

Grevlerin ülke geneline yayılmasının ardın-
dan 27 Haziran Pazar günü, Meclis Enerji Ko-
misyonunun ev sahipliğinde; Petrol Bakanı 
ile Sayıştay, Devlet Denetleme Kurumu, Mec-
lis Araştırmaları Merkezi ve güvenlik teşki-
latlarından temsilcilerin katıldığı bir toplantı 
düzenlendi. Bu toplantıda, işçilerin talepleri-
nin karşılanması için Meclis ve hükûmet ta-
rafından kanunda değişiklik yapılmasına iliş-
kin bir metnin Yüksek Ekonomik Koordinas-
yon Kuruluna sunulmasına karar verildi. Bu 
toplantı çıkışında gazetecilere konuşan İran 
Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, greve 
giden kadrolu petrol işçilerinin maaşlarında 
iyileştirme yapılacağını açıkladı. Zengene, 
“Yürüttüğümüz çalışmaların, kadrolu petrol 
işçilerinin temmuz ayı maaşlarına yansıma-
sı için elimizden geleni yapacağız.” şeklinde 
konuştu. Ancak taşeron işçilerinin taleplerini 
“kanun dışı” olarak nitelendirdi. Zengene, ta-
şeron işçileriyle ilgili “Bu kişilerin sorununun 
1400 Yılı Bütçe Kanunu ile alakası yok; bu, İş 
Kanunu ile ilgilidir. Dolayısıyla İş Kanunu’na 
göre ne varsa ödüyoruz ama işçilerin kanun 
dışı talepleri başka bir konudur.” açıklama-
sında bulundu. Meclis Enerji Komisyonu 
Sözcüsü Mustafa Nahei, “Bu sorun tama-
men çözülene kadar çalışanların maaşlarının 
ödenebilmesi için Meclis Başkanı ve Enerji 
Komisyonu aracılığıyla Petrol Bakanlığına 
gerekli iznin verilmesine karar verildi.” diye 
konuştu. Bu açıklamalarda ne Petrol Bakanı 

ne de Enerji Komisyonu Sözcüsü, taşeron ve 
proje işçilerinin sorunlarını çözme konusun-
da herhangi bir söz verdi. Yetkililerin açıkla-
malarından sonra Sözleşmeli Petrol İsçileri 
Protestolarını Organize Kurulundan gelen 
açıklamada tüm (kadrolu ve taşeron) işçile-
rin taleplerinin arkasında olunduğu belirtile-
rek “herhangi bir işçinin ücretinin 12 milyon 
tümenden az olmaması ve çeşitli ücret mik-
tarlarının işçilerin niteliklerine göre işçiler-
le koordineli olarak belirlenmesi gerektiği” 
vurgulandı. Bunun yanı sıra Kurul, şu ana 
kadar devam eden grevlerin “bir uyarı grevi” 
olduğunu ancak Mordad ayının sonuna (21 
Ağustos) kadar taleplerin karşılanmaması 
hâlinde ülke genelinde daha büyük protesto-
lara gidebileceklerini belirtti. Buşehr’de baş-
layan protesto ve grev dalgasına şu ana kadar 
Tahran, Isfahan, Huzistan, Hürmüzgan, Batı 
Azerbaycan, Kirman, İlam ve diğer illerdeki 
70’e yakın şirkette çalışan binlerce petrol ve 
enerji işçisi katıldı.

İran’ın kronikleşen siyasi, ekonomik ve sos-
yal sorunları gün geçtikçe kendini bariz bir 
şekilde göstermeye başlamıştır. Tüm baskı-
lara rağmen son yıllarda, işçilerin ve diğer 
emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi talebiyle greve gitmelerindeki 
yoğunluk dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. 
Bu gelişmeleri hızlandıran faktörlerden biri 
nükleer çalışmaları nedeniyle İran’a uygula-
nan ekonomik yaptırımlarken bir diğeri de 
koronavirüs salgını süreciyle birlikte işsizli-
ğin ve yoksulluğun artmasının ardından işçi 
ve emekçilerin maaşlarının yatırılmaması ve 
yaşam koşullarının kötüleşmesidir. Bunların 
yanı sıra ekonomik ve sosyal sorunlar, İran 
siyasetinin karmaşık yapısına ve kökleşmiş 
yönetim uygulamalarına dayanmaktadır. 18 
Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi, 5 Ağus-
tos’ta göreve resmen başlamasıyla Hasan Ru-
hani hükûmetinden ciddi siyasi, ekonomik 
ve sosyal sorunları miras alacaktır. Reisi’nin 
seçimden önce veya seçimden sonra ülkenin 
siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözü-
müne dair net bir program sunmamış olması, 
yeni hükûmetin bu krizler karşısında nasıl 
bir tutum takınacağı konusunda öngörülebi-
lir bir değerlendirmeyi güçleştirmektedir. İ

Ahmad Jawid Türkoğlu

HABER ANALİZ 
29.06.2021

İran’da  
İşçi Grevleri
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Sonuçları itibarıyla İran’ın gelecek yıllarını 
büyük ölçüde şekillendirecek olması bekle-
nen seçimlerden müesses nizamın ve mu-
hafazakâr kitlenin desteğini alan İbrahim 
Reisi zaferle çıktı. Bu sonuç, seçim öncesin-
de Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) 
tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler ile 
birlikte şaşırtıcı bir nitelik taşımayan; gün-
ler öncesinden öngörülebilen bir durumun 
ifadesi olmuştur. Bu bağlamda yeni Cum-
hurbaşkanı Reisi’nin, iç ve dış politikada 
ne gibi farklılıklar ve değişimler göstereceği 
sorusu, seçimlerden önce olduğu gibi seçim 
sonrasında da öne çıkan konuların başında 
gelmiştir. Bu sorulara yönelik cevaplar ise 
Reisi’nin 21 Haziran günü gerçekleştirdiği 
ilk basın toplantısında dile getirdiği husus-
larda karşılık bulmuştur.

Reisi cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği 
ilk basın toplantısında, İran’ın ve İran halkı-
nın karşı karşıya olduğu en temel sorunun 
ekonomik zorluklar olduğunu ifade etmiş ve 
bu sorunların çözümüne yönelik adımların 
yeni hükûmetin öncelikli görevi olacağını 
vurgulamıştır. Bununla birlikte Reisi, halkın 
devlete olan güveninde yaşanan problemler 

ve yolsuzluk, usulsüzlük gibi olumsuzluk-
ların da yeni hükûmetin çözüm bulmayı 
amaçladığı konular arasında olduğunu 
açıklamıştır. Bu konuların yanı sıra Reisi’nin 
adaylık sürecinden itibaren karşı karşıya 
kaldığı en önemli eleştiri konularından 
olan, 1988 yılında dönemin muhaliflerine 
yönelik uygulanan idam cezalarındaki so-
rumluluğuna atıf yapan bir soruya verdiği 

cevap dikkat çekmiştir. Reisi bu soruya yö-
nelik cevabında, söz konusu idam cezalarını 
hukuki açıdan değerlendirmiş ve bu ceza-
ların, İran’ın ulusal güvenliğini korumaya 
yönelik kararlar olduğunu vurgulamıştır. 
Reisi’nin; ekonomik zorlukların çözümü, 
halk-devlet ilişkisinin onarımı ve 1988 idam-
larına yönelik açıklamaları bireysel profili ve 
müesses nizam açısından taşıdığı anlam ile 
birlikte değerlendirildiğinde yeni dönemde 
İran iç güvenlik politikasının sınırları ve ana 
dinamikleri saptanabilmektedir.

Öncelikle Reisi’nin bireysel profili göz önü-
ne alındığında İran yargı sistemi içerisinde 
önemli görevlerde bulunmuş, hukuk adamı 
ve siyaset dışı kimliğini ön plana çıkaran bir 
kişilik kendisini göstermektedir. Bu durum 
Reisi’nin, bağımsız bir siyasi görüş ve ideal 

yerine devlet yapısının gereklilikleri ve so-
runlarının çözümüne odaklanacak bir “po-
litika belirleyici” olmaktan ziyade müesses 
nizamın öngördüğü biçimde “politika uygu-
layıcı” bir aktör olacağı beklentisini ortaya 
çıkarmıştır. Bu durumun iç güvenlik politi-
kasına yansımaları ise birkaç farklı biçimde 
kendisini gösterebilir.

• Reisi Dönemi’nde her şeyden önce iç gü-
venlik sorunlarının yarattığı tehditlerin 
ortadan kaldırılması yerine bu sorun ve 
tehditlerin oluşmasına yol açan koşul-

ların ortadan kaldırılmasına yönelik bir 
anlayışın benimseneceğini öngörmek 
mümkündür. Bu noktada, ekonomik so-
runların çözümü ve refahın artırılması-
na yönelik çabalar bu anlayışın temelini 
oluşturacaktır.

• İran’ın bilhassa son yıllarda en sık karşı 
karşıya kaldığı iç güvenlik sorunu olan 
kitlesel hareketler, söz konusu anlayış 
doğrultusunda önlenmeye çalışılacak-
tır. Buna göre ekonomik zorlukların ve 
halk-devlet ilişkisinde yaşanan sorun-
ların çözümüne yönelik adımlar ile bir-
likte kitlesel hareketlerin motivasyonel 
zemininin daraltılması hedeflenecektir. 
Bunun sonucunda, kitlesel hareket giri-
şimlerinin marjinal bir hâle getirilmesi 
yönünde adımlar atılabilecektir.

Çağatay Balcı

HABER ANALİZ 
01.07.2021

Reisi Dönemi’nde  
İran İç Güvenlik Politikası

Reisi’nin; ekonomik zorlukların çözümü, halk-devlet 
ilişkisinin onarımı ve 1988 idamlarına yönelik açıklamaları 
müesses nizam açısından değerlendirildiğinde İran iç 
güvenlik politikasının yönü saptanabilmektedir.



11İRAM BÜLTEN  |  TEMMUZ 2021

• Kitlesel hareketlerle benzer biçimde 

İran’ın en önemli iç güvenlik sorunların-

dan biri olan terörizm ve silahlı grupların 

faaliyetlerini de bu çerçeve içinde değer-

lendirmek mümkündür. İran’da özellikle 

sosyoekonomik açıdan ciddi sorunlar 

yaşanan bölgelerde faaliyet gösteren et-

nik-ayrılıkçı silahlı hareketlerin toplum-

sal taban bulması, yine ekonomik sorun-

ların çözümüne, bölgesel kalkınmaya ve 

halk-devlet ilişkisindeki olumlu adımlara 

bağlı olarak sınırlandırılmak istenecektir.

Reisi Dönemi’nde, İran iç güvenlik politika-

sında ortaya konması beklenen bu anlayış, 

önemli bir söylem değişimine de işaret et-

mektedir. Uzun yıllar boyu iç güvenlik po-

litikasını “Velayet-i Fakih’in, İslam Devrimi 

ilkelerinin ve siyasal sistemin tüm muhalif 

hareketlerden korunması” anlayışı temelin-

de sürdüren İran’da; toplumsal değişim ve 

bilhassa gençlerin siyasal sistemden uzak-
lığı, “devrimci güvenlik” söyleminin sürdü-
rülebilirliğini sınırlandırmaktadır. Buna ek 
olarak ekonomik ve toplumsal sorunların 
mevcudiyetine rağmen devrimci değerleri ve 
sistemi koruma anlayışına dayalı iç güvenlik 
mantalitesi ve söylemi toplumsal karşılığını 
giderek kaybetmektedir. Bu bağlamda Reisi 
Dönemi ile birlikte iç güvenlik söyleminin; 
devrimci güvenlik söylemi yerine objektif, 
hukuk ve yargı gücünü daha fazla öne çı-
karan ve tüm toplumsal kesimleri kapsama 
iddiasına sahip olan “ulusal güvenlik” söy-
lemine doğru dönüşüm göstermesi beklen-
mektedir. Bu durum, İran kamuoyunda kitle 
hareketlerini ve silahlı grupların faaliyetleri-
ni marjinal hâle getirme, uluslararası kamu-
oyuna yönelik olarak ise sert güvenlik uygu-
lamalarının ulusal güvenlik söylemi çerçe-
vesinde eleştirilere muhatap olma düzeyini 
azaltma hedefine hizmet edecektir. İ
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ül-
kesinin yeni cumhurbaşkanı olarak seçil-
mesinin ardından İbrahim Reisi’yi ilk teb-
rik eden yabancı liderler arasında yer aldı. 
Modi, seçim sonuçlarının açıklanmasından 
kısa bir süre sonra 20 Haziran’da Twitter he-
sabından yaptığı açıklamada “Hindistan ve 
İran arasındaki sıcak bağları daha da güç-
lendirmek için Reisi ile çalışmayı dört gözle 
bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeni Delhi’nin, 5 Ağustos’ta Hasan Ruha-
ni’den görevi devralacak olan Reisi hükû-
meti ile erken ilişki kurması bekleniyor. 
Nitekim gerek Viyana’daki nükleer mü-
zakerelerde önemli bir mesafe katedildiği 
söylemleri gerekse ABD’nin çekilme ha-
zırlığında olduğu Afganistan’da yeni güç 
dinamiklerinin oluştuğu bu dönemde Yeni 
Delhi, Tahran üzerinden çok fraksiyon-
lu bir strateji geliştirmeyi gerekli buluyor. 
Özellikle Pakistan’ın, ABD birliklerinin ül-
keden çekilmesinden sonra Taliban ile olan 
ilişkileri ve coğrafi üstünlüğü vesilesiyle 
Afganistan’daki nüfuz alanını sağlamlaş-
tırmaya istekli olması ve Pakistan ile derin 
bağları ve stratejik iş birliği bulunan Çin’in 

bölgedeki varlığını genişletmeye istekli 
olduğu söylemleri; Hindistan’ın, İran ile 
olan ilişkilerindeki kırılmaları hafifletmek 
için hızlı hareket etmesini gerektirebilir. 
Ancak Modi hükûmetinin, Tahran’daki 
yeni hükûmetle angajmanının hızını ve 
gidişatını belirlemesi, 2015 Nükleer Anlaş-
ması’nın (KOEP, Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı) yeniden canlandırılması için İran 

ve ABD arasında Viyana’da yapılan görüş-
melerin sonucuna bağlıdır. Zira taraflar 
arasındaki ilişkiler özellikle son yıllarda 
Hindistan-ABD ilişkilerinden etkilenmiş 
ve yaptırımlar, Yeni Delhi’nin Tahran ile 
ilişkilerinin dozunu belirleyen temel etken 
olmuştur. Bu bağlamda iki ülke arasındaki 
medeniyet bağlarına rağmen Yeni Delhi ve 
Tahran arasındaki ilişkiler özellikle ABD ve 
Hindistan arasında imzalanan 2008 Nük-
leer Anlaşması sonrasında, İran’a kademe-
li olarak uygulanan ambargolar nedeniyle 
ciddi engellerle karşı karşıya kalmıştır. Ni-
tekim ABD ile geliştirilen ilişkiler, Yeni Del-
hi’yi dış politikada özerklik mesajları verse 
bile yaptırım kararlarına uymak zorunda 
bırakmış ve bu bağlamda zengin enerji kay-
naklarına sahip Körfez ülkesiyle ticari ve 

ekonomik bağlarını asgari seviyelere düşür-
mesini gerektirmiştir.

Yeni Delhi’nin Tahran ile ekonomik ilişki-
leri; Barack Obama yönetiminin, Tahran 
ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kon-
seyinin beş daimî üyesi ve Almanya (P5+1) 
arasında 2015’te imzalanan KOEP’in ardın-
dan İran’a yönelik yaptırımları hafiflet-
mesiyle yeniden ivme kazanmıştı. Ancak 
Obama’nın halefi Donald Trump’ın, ABD’yi 
Mayıs 2018’de KOEP’ten çekmesinden son-
ra ABD, İran’a yönelik yaptırımları yeniden 

yürürlüğe koymuştu. Bu dönemde Hindis-
tan, ilk başlarda her ne kadar dış politikada 
bağımsız bir politika yürüttüğünü ve İran’a 
yönelik sadece BM kararlı ambargolara uya-
cağını belirtse de ABD baskısına boyun eğ-
mek ve Haziran 2019’a kadar İran’dan ham 
petrol alımını durdurmak zorunda kalmıştı.

Modi hükûmeti; ABD ile yaptığı görüşmeler 
neticesinde Tahran ile olan ilişkisini sürdür-
mek, Çin’in Pakistan üzerinden geliştirdiği 
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) 
projesine karşı strateji geliştirmek ve Pa-
kistan’ı baypas ederek Afganistan ve Orta 
Asya ülkelerine doğrudan erişim sağlamak 
amacıyla Çabahar Limanının geliştirilmesi 
için Trump yönetiminden bir feragat almayı 
başardı. Ancak devamında Trump hükû-
metinin, İran ile iş birliği yapan şirketleri 

Aydın Güven

GÖRÜŞ 
01.07.2021

Reisi Dönemi’nde  
İran-Hindistan İlişkilerinin 
Muhtemel Çerçevesi

Hindistan’ın; “İran-Çin 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği 
Anlaşması”ndan endişe duyduğu için İran ile olan 
ilişkilerini yeni hükûmet döneminde hızlı bir şekilde 
düzeltmeye çalışması öngörülüyor.
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geniş kapsamlı yaptırımlara maruz bıraka-
cağı söylemleri, Hindistan’ın söz konusu 
projede ağır hareket etmesine yol açtı. Yeni 
Delhi’nin bu tutumuna karşı çeşitli vesile-
lerle rahatsızlığını dile getiren ve yaptırım-
lara rağmen Yeni Delhi’ye enerji ve ulaşım 
alanında büyük indirim ve fırsatlar sunan 
Tahran’ın tüm çabalarına rağmen gerekli 
adımların atılmaması projenin akim kalma-
sına neden oldu. Her ne kadar Hindistan, 
31 Ocak 2021 tarihinde yaklaşık 8,5 milyon 
dolar karşılığında tedarik ettiği ekipman 
yükleme ve boşaltma için kullanılabilecek 
140 tonluk iki mobil liman vincini, İran’daki 
Çabahar Limanı yetkililerine teslim etse de 
söz verilen ikinci tedariklerin ulaştırılma-
ması sonucunda İran, projenin ana bileşeni 
olan Sistan ve Beluçistan-Afganistan Demir 
Yolu Projesi de dâhil olmak üzere projeyi 
yerli kaynaklarla ilerletmeye başladı. Ayrıca 
İran, Haf-Herat Demir Yolunu da yine yerel 
imkânlarla tamamlamış ve 10 Aralık 2020’de 
açılışını yaparak Afganistan ile öngörülen 
demir yolu ağının ilk etabını tamamladığını 
duyurmuştu. Hindistan, Pakistan’ı baypas 
ederek İran üzerinden Afganistan ve Orta 
Asya’ya deniz yoluyla erişim sağlamak için 
Çabahar Limanının geliştirilmesi projesine 
zaten dâhil olduğu için demir yolu hattı-
nı inşa etmeye hevesliydi. Ancak ABD’nin 
İran’a yönelik yaptırımları, projede ilerle-
meyi engellemiş ve İran’ın projeyi kendi 
imkânları ile devam ettirmesine neden ol-
muştu.

ABD yaptırımları nedeniyle ikinci plana 
atılan bir diğer proje ise İran’ın Farzad-B 
Doğal Gaz Sahasının geliştirilmesiydi. 2008 
yılında Hindistanlı bir şirketin iş birliği ile 
keşfedilen ve yaklaşık 651 milyar metreküp 
gaz rezervi bulunduğu tahmin edilen saha-
nın geliştirilmesi için Hindistan’a çok sayıda 
çağrıda bulunulmasına ve güvenlik, ulaşım 
ve enerji alanında birçok kolaylığın sağlan-
masına rağmen ABD yaptırımlarından do-
layı bir sonuç alınamaması üzerine Tahran, 
projenin yerli bir şirket olan İran Petropars 
Grubuna verildiğini Yeni Delhi’ye bildirmiş-
ti. İran’ın projeyi yerli bir şirkete vermesi ve 
Hindistan’ın saf dışı bırakılması, Hindistan 
medyasında büyük yankı bulmuş ve bu du-

rum Yeni Delhi açısından büyük kayıp ola-
rak lanse edilmişti.

ABD’nin İran’a uyguladığı maksimum baskı 
politikası kapsamındaki yaptırımlar nede-
niyle Yeni Delhi’nin; katılmadığı projelere, 
Joe Biden’ın gelişiyle birlikte nükleer mü-
zakerelerin başlamasından sonra tekrar 
katılma fırsatı arayacağı bilinmektedir. 
Nitekim Yeni Delhi tarafından bu süreçte 
yapılan açıklamalarda, İran ile petrol tica-
retinin başlatılmak istendiği belirtilmiş ve 
bunun için nükleer müzakerelerin olumlu 
sonuç vermesi temenni edilmişti. Bu bağ-
lamda Biden yönetiminin Tahran’la yeniden 
anlaşmaya varma ihtimali, Yeni Delhi’nin; 
İran’dan ham petrol ithal etmeye yeniden 
başlayacağının ve ABD’nin, yaptırımları 
kaldıracağı veya hafifleteceği zaman altya-
pı ve hidrokarbon projelerine yatırıma geri 
döneceğinin sinyalini vermesine neden ol-
muştur. Söz konusu söylemlerin sayısında 
özellikle son zamanlarda, İran-Çin 25 Yıllık 
Kapsamlı İş Birliği Anlaşması’nın gündeme 
gelmesinin ardından artış görülmüş ve bu 
durum, Hindistan’ın İran’ı tamamen Çin’e 
kaptırmaması gerektiği söylemlerini de be-
raberinde getirmiştir.

Yeni Delhi’nin; İran ve Çin’in yol haritasını 
tamamlamasından ve 30 Mart 2021 tarihin-
de ilk imzaların atıldığı 25 Yıllık Kapsamlı 
İş Birliği Anlaşması’ndan endişe duyduğu 
için Tahran ile olan ilişkilerini yeni hükû-
met döneminde hızlı bir şekilde düzeltme-
ye çalışması öngörülüyor. Zira Anlaşma ile 
Pekin’in bölgeye yönelik ekonomi ağırlıklı 
sessiz politikasının, siyasi arenada da var 
olma güdüsüne dönüştüğü söylemleri ve bu 
Anlaşma’nın, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’nin 
ana bileşeni CPEC üzerinde büyük olumlu 
etkisi olacağının bilinmesi, Yeni Delhi’yi 
harekete geçiren diğer bir sebeptir. Nitekim 
İran’ın; Çin’i ve Pakistan’ı, Çabahar Lima-
nının gelişimine katılmaya davet ettiği ve 
Limanı, CPEC ile bağlama önerisi iddiaları, 
son dönemde Hindistan’da çokça dillendi-
rilmeye başlanmış gözüküyor.

Son dönemlerde hızla gelişen İran-Çin iş 
birliği söylemlerinin, Reisi’nin ilk konuş-
masında Çin ile iş birliğini devam ettirme 

yönündeki açıklamaları ile devam edece-
ği izlenimi oluşmaktadır. Ayrıca Şi Cin-
ping’in, Reisi’yi seçimleri kazanmasının 
ardından tebrik ederek Çin ve İran’ın “kap-
samlı stratejik ortaklar” olduğunu ve iki 
ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine 
büyük önem verdiğini vurgulaması bu min-
valde önemlidir.

Son olarak geçtiğimiz günlerde İran ve 
Hindistan arasında iş birliği fırsatlarının 
konuşulduğu panelde katılımcılar arasında 
yer alan Tahran’ın Yeni Delhi Büyükelçisi 
Ali Çegeni’nin, Yeni Delhi’nin hızlı hareket 
etmesi gerektiğini belirterek “Zaman çok 
kısa ve fırsatlar sonsuza kadar kalmayacak.” 
ifadesi, İran’ın tamamen Çin yatırımları 
kontrolüne girmemesi için Yeni Delhi’nin 
hızlı hareket etmesi gerektiğini gözler önü-
ne seriyor.

Bu doğrultuda bakıldığında taraflar arasın-
daki ilişkilerin öncelikle Viyana’daki görüş-
melerden çıkacak olan sonuca göre şekillen-
mesi beklenirken yeni İran Cumhurbaşkanı 
Reisi’nin, Keşmir ve Hindistan Müslümanla-
rı konusunda nasıl bir tutum takınacağı da 
büyük önem arz edecektir. Zira Tahran’ın, 
Devrim’den beri özellikle Keşmir konusunda 
zaman zaman yapılan ılımlı açıklamalar dı-
şında, Hindistan ve Pakistan arasındaki ge-
rilim yükseldiğinde genellikle İslamabad’ın 
tarafını tutmaktan kaçındığı görülüyor. 
Modi hükûmeti, 5 Ağustos 2019’da Keşmir’in 
özel statüsünü kaldırdığında dünya çapında 
gelen sert tepkilerin aksine İran, “vadideki 
insanların durumu” konusundaki endişele-
rini dile getirdi ve Hindistan’ı bölge halkına 
karşı “adil bir politika” benimsemeye çağır-
dı. İran’ın bu tutumu, Yeni Delhi tarafından 
pek önemsenmezken İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif ’in, Mart 2020’de Kuzeydoğu 
Delhi’de özellikle Müslüman kesime yönelik 
meydana gelen çatışmaları “Müslümanlara 
karşı organize şiddet” olarak nitelendirmesi 
Modi hükûmetinden tepki aldı. Dolayısıyla 
Reisi hükûmetinin, Hindistan’da meydana 
gelen gösteri ve çatışmalara karşı nasıl bir 
tutum benimseyeceği, Yeni Delhi ile ilişkile-
rini belirleyen parametreler arasında olacak-
tır. Ayrıca Reisi’nin Pakistan ile ilişkileri de 
bu minvalde büyük önem arz etmektedir. İ
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Konut, otomobil ve dayanaklı mallara eko-
nomik birimlerin ulaşabilme seviyesi, refah 
ve kalkınma bağlamında önemli göstergeler 
arasında yer almaktadır. Refah ve kalkınma 
açısından gelişmiş olan ülkelerde söz konu-
su taşınmaz ve taşınabilir mülklere ulaşmak 
daha kolayken refah ve kalkınma açısından 
geride kalmış ülkelerde bu mülklere ulaş-
mak nispeten daha zor olmaktadır. Buna 
ilave olarak bu mallarla ilgili üretim ve tü-
ketim verileri de ülke ekonomisiyle alakalı 
bazı ipuçları vermektedir.

Mayıs 2018’de ABD’nin KOEP’ten çekilme-
siyle İran’daki birçok mal ve hizmetin fiyatı 
hızlı bir şekilde arttı. Yaptırımların uygu-
lanmasından bu yana 3 yıl geçmesine rağ-
men mal ve hizmet fiyatlarındaki artış hâlâ 
devam etmektedir. Özellikle konut, otomo-
bil ve dayanaklı mal fiyatları baz etkisinin 
minimize olmasına rağmen hızlı bir şekilde 
artmaktadır. İran İstatistik Merkezinin ko-
nut raporuna göre geçen yıla kıyasla konut 
fiyatları %71,8 artış gösterdi. 1395 yılı baz 
alınarak oluşturulan konut fiyatı endeksi 
ise geçen aya göre %3 artarak 711,6’ya ulaştı.

Konut fiyatlarının artışındaki en büyük 
sebeplerden biri, hiç şüphesiz konut yapı-

mında kullanılan malzemelerin fiyatlarının 
hızlı bir şekilde artmasıdır. ABD tarafından 
2018 yılında uygulanan ambargo ve yaptı-
rımlara ilave olarak 10 Ocak 2020 tarihli 
13902 sayılı Başkanlık kararıyla daha önceki 
sektörlere ilave olarak yapı ve inşaat sektörü 
de hedef alınmıştır. İran’da yaptırım ve am-

bargo nedeniyle yapı malzeme ve araçlarına 
ulaşmak külfetli bir hâl almış ve maliyeti de 
artmıştır. 2017 (1396) yılından 2020 yılının 
(1399) son çeyreğine kadar konut yapımın-
da en önemli iki malzeme olan çimento ve 
demirin fiyatı sırasıyla yaklaşık 3,5 ve 8 kat 
artış göstermiştir. İnşaat malzemelerinin 
fiyatlarındaki artışın yanı sıra konut piya-
sasında bir arz probleminin olması konut 
fiyatlarını daha da artırmıştır. İnşaat mal-
zemelerinin pahalı olması sebebiyle İranlı 
müteahhitler, konut yapımına yeterli kay-
nak ayırmamakta ve talebin de hane halkla-
rının gelecek endişesinden kaynaklı yatırım 
kararları sebebiyle artması, konut piyasa-
sında talep enflasyonunun ortaya çıkması-
na sebep olmaktadır. Bunun yanında konut 
piyasasındaki yabancı inşaat firmaları ve 
yüklenicilerin ülkeyi terk etmesi de arz yön-
lü fiyat artışlarında önemli bir etken olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Konut fiyatları artışında Tahran’ın, başkent 
ve ülkenin en büyük metropolü olması se-
bebiyle diğer yerlere göre bir dezavantajı 
bulunmaktadır. Tahran’a yakın merkezlerde 
bir evin metrekare fiyatı ortalama olarak 
5 ila 10 milyon tümen arasında değişirken 
Tahran’da bu meblağ 20 milyon tümendir. 
Ayrıca Tahran’daki 50 metrekarelik bir evin 
fiyatı, ülkenin diğer şehirlerindeki 150 met-
rekarelik bir evin fiyatına eşit olabilmekte-
dir. Asimetrik konut fiyatları ve artan ma-
liyetler, Tahran’da bir göç dalgası yaratmış 
ve bu sebeple Tahranlılar, şehirlerine yakın 
merkezlere göç etmeye başlamıştır. Son 
dönemlerde Tahranlıların ilgisini artırdığı 
Kerec, söz konusu merkezlerin başında yer 
almaktadır.

İran’da yayımlanan konut raporlarıyla ilgili 
daha önceki dönemlerde bazı görüş ayrı-
lıkları çıkmıştır. Merkez Bankası, düzenli 
olarak her ay Tahran ile ilgili konut verile-

rini paylaşırken Yol ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Emlak Danışmanları Birliği Başkanı, 
konutlarla ilgili verilerin paylaşılmasının 
konut piyasasına etki ettiğini vurgulayarak 
verilerin konut satış ve kiralama bedellerini 
artırdığını ifade etmiştir.

Orta ve uzun vadede, başta konut olmak 
üzere otomobil ve dayanaklı mal piyasala-
rının kaderi Viyana’da yazılacaktır. Gelecek 
dönemlerde, İran ekonomisine nefes aldı-
racak olası bir nükleer anlaşmanın, konut 
fiyatlarındaki artışı yavaşlatması muhtemel 
gözükmektedir. Ancak kısa vadede, artan fi-
yatlar hem konut piyasasına hem de İran’ın 
sosyoekonomik durumuna bazı negatif 
etkilerde bulunacaktır. Bu sebeple gelecek 
kaygısının artması sonucunda, İranlı hane 
halklarının ve yatırımcılarının portföylerin-
de konut ve arsa yatırımlarının artması olası 
gözükmektedir. İ

Birkan Kemal Ertan

HABER ANALİZ 
01.07.2021

İran’da Konut Fiyatları  
%70 Arttı

İran’da konut fiyatları, İran İstatistik Merkezinin 
yayımladığı konut raporuna göre geçen yıla kıyasla 
yaklaşık %72 artış gösterdi.
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ABD ve NATO birlikleri Afganistan’dan çe-
kilirken Taliban’ın ilerleyişi sürüyor. ABD 
Başkanı Joe Biden’ın çekilme planını açıkla-
dığı Nisan ayından bu yana 388 ilçeden 90’a 
yakını Taliban’ın eline geçti. Cumhurbaş-
kanı Eşref Gani’nin Savunma ve İçişleri Ba-
kanlarını görevden alması Taliban’ın ilerle-
yişini durduramadı. Son bir haftada 20’den 
fazla yerleşim yeri ve ilçe merkezi Taliban’ın 
kontrolüne geçti.

Merkezi hükümet güçlerinin Taliban’a kar-
şı hızla mevzi kaybetmesi üzerine Gani’yi 
Washington’a davet eden Biden, Afganis-
tan’a yönelik ABD desteğinin devam edece-
ğinin sözünü verdi. ABD ve NATO ülkeleri 
11 Eylül’e kadar ülkeden çekilmeyi planlar-
ken başkent Kabil’deki Hamid Karzai Hava-
limanının güvenliğinin Türkiye tarafından 
sağlanması gündemde. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan son NATO zirvesin-
de konuyu ABD’li mevkidaşı Joe Biden’la 
görüşmüş ve bu hususta uzlaşmaya yakın 
olduklarını açıklamıştı. Afganistan konu-
sunda aralarında bir fikir birliği olduğunu 

ifade eden Erdoğan, “Afganistan’dan ay-
rılmamızı istemiyorlarsa, orada belirli bir 
destek istiyorlarsa, ABD’nin diplomatik, lo-
jistik ve mali desteği önemli olacaktır” açık-
lamasında bulunmuştu. Kabil Havalimanı-
nın güvenliğinin sağlanması NATO ve Batılı 
ülkeler için geri çekilme sonrası önemli bir 
hedef. Kabil Havalimanı ABD’nin tama-
men çekilmesini takiben şiddet olayların-
daki muhtemel ani artış veya başkentin 

güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda 
bir tahliye noktası olarak kritik öneme sa-
hip. Özellikle Batılı ülkeler havalimanının 
güvenliğinin sağlanmaması durumunda 
Kabil’deki diplomatik misyonlarını devam 
ettirmenin mümkün olmayacağını söylü-
yorlar. Avustralya güvenlik gerekçesiyle ül-
kedeki büyükelçiliğini kapatacağını açıkla-
yan ilk ülke oldu. Havalimanının güvenliği-
nin sağlanamaması durumunda diplomatik 
temsilciliklerini kapatacak ülkelerin sayısı-
nın da artması bekleniyor.

Muhtemel fırsatlar ve 
riskler

Türkiye’nin Afganistan’daki yeni misyonu-
nun muhtemel kazanç ve riskleri görevin 
sınırlarına göre değişecek. ABD ile varılan 

ön anlaşmaya göre, Türkiye’nin sorumlu-
luğunun Kabil Havalimanın güvenliğini 
sağlamakla sınırlı olduğu, Ankara’nın şu 
ana kadar olduğu gibi askeri operasyonlara 
katılmayacağı anlaşılıyor. Yukarıda da işaret 
edildiği üzere, Kabil Havalimanı Afganis-
tan’ın dünyaya açılan belki de tek kapısı 
konumunda. Bu nedenle havalimanı, ABD 
ve NATO güçlerinin çekilmesinden sonra 
ülkedeki diplomatik misyonların faaliyet-

lerine devam edebilmeleri için hayati öne-
me sahip. Havalimanının güvenli işleyişi, 
uluslararası yardım kuruluşlarının insani 
yardımlarını ülkeye ulaştırabilmeleri için 
de oldukça mühim. Türkiye’nin gerek NA-
TO’daki tek Müslüman ülke olması gerekse 
Afganistan hükümeti ve halkıyla olan yakın 
bağı bu görevin üstlenilmesinde belirleyici 
olan faktörler.

Her ne kadar ABD’nin Türkiye seçeneğine 
alternatif olarak havalimanının korunma-
sını özel bir şirkete devretmeyi düşündüğü 
yönünde iddialar gündeme gelse de geçmiş 
deneyimler bu formülün gerçekçi olmadı-
ğını ortaya koyuyor. Dolayısıyla Türkiye’nin 
böylesi kritik bir görevi üstlenmesi hem 
Ankara-Washington ilişkileri hem An-
kara-NATO ilişkileri açısından da büyük 

Rahimullah Farzam

GÖRÜŞ 
02.07.2021

Türkiye’nin Muhtemel  
Afganistan Misyonu:  
Fırsatlar ve Zorluklar

Afganistan’ın dünyaya açılan tek kapısı konumundaki 
Kabil Havalimanı, ülkedeki diplomatik misyonların 
faaliyete devam edebilmesi için hayati önemde.

Bu makale ilk olarak 1.7.2021 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-
nin-muhtemel-afganistan-misyonu-firsat-
lar-ve-zorluklar/2290957
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önem arz ediyor. Türkiye’nin Afganistan’da 
üstleneceği misyon ABD ile bir işbirliği ala-
nı yaratacağı gibi Ankara’nın NATO’daki 
pozisyonunu da güçlendirecektir. Bu bağ-
lamda Afganistan’da Türkiye-ABD işbirliği 
son dönemde Ankara ile Washington iliş-
kilerine damgasını vuran anlaşmazlıkların 
aşılmasına katkı sağlayabilir. Bunun yanı 
sıra Türkiye’nin Afganistan’daki varlığının 
uzun vadede Ankara’nın bölgedeki nüfuzu-
nu artıracağı yönündeki görüşleri de yabana 
atmamak gerek. Afganistan’ın kuzey bölge-
si Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan 
ile ortak sınıra sahip olup, ülke bu hattan 
Türk dünyasını içine alan geniş bir coğ-
rafyaya açılıyor. Türkiye’nin Afganistan’da 
bulunmasının sağladığı coğrafi avantaj An-
kara’nın bu ülkelerle çok daha yakın ve stra-
tejik ilişkiler geliştirmesini kolaylaştırabilir. 
Böyle bir yakınlaşma Türkiye’ye ortak tarih 
ve kültür bağlamının yanı sıra siyasi ve eko-
nomik açıdan da büyük fayda sağlayacaktır. 
Özellikle Dağlık Karabağ’daki gelişmele-

rin ardından Nahçıvan-Bakü koridorunun 
açılmasıyla Türkiye’nin Türk dünyasıyla 
kurduğu bağlantı Afganistan’daki varlığıyla 
daha da pekişecektir. Türkiye, Pakistan ile 
de stratejik ilişkilere sahip. Türkiye’nin Af-
ganistan’daki varlığı, bu ülkeyle işbirliğini 
ekonomiden güvenliğe birçok alanda daha 
da güçlendirmesini sağlayabilir.

Öte yandan Afganistan coğrafyası Türkiye 
açısından yeni fırsatların yanı sıra birçok 
zorluğu da beraberinde getirme potansiye-
line sahip. Birçok bölge ülkesinin yıllardır 
Afganistan meselesine müdahil oldukları 
ve bu ülkelerin her birinin kendi çıkarları 
doğrultusunda farklı stratejiler takip ettik-
leri düşünüldüğünde, Afganistan’da barış 
ve istikrarı desteklemek için henüz bir uz-
laşı sağlanmış değil. Yıllardır Afganistan so-
rununa müdahil olan bölge ülkelerinin bu 
ülkeye yönelik stratejileri birbirleriyle ciddi 
farklılıklar içeriyor. Dolayısıyla Türkiye’nin 
Afganistan’daki varlığına ses çıkarmayanlar 
kadar itiraz edenler de olacaktır. Cumhur-

başkanı Erdoğan 14 Haziran’daki NATO 
zirvesinden sonra yaptığı basın açıklama-
sında, Afganistan’da barışı desteklemek 
için Pakistan’la birlikte hareket etmeyi 
planladıklarını açıklamıştı. Ankara ve İsla-
mabad arasındaki yakın ilişkiler göz önü-
ne alındığında, Pakistan’ın Afganistan’da 
Türkiye’nin askeri varlığına itiraz etmesi 
beklenmiyor. Fakat aynı şey Pakistan’ın 
bölgedeki en önemli rakibi Hindistan için 
söylenemez. Yıllardır Afganistan’da Pakis-
tan ile bir tür vekalet savaşı yürüten Hin-
distan’ın bu ülkede İslamabad-Ankara itti-
fakına muhalefet edeceğini tahmin etmek 
güç değil. Öte yandan, bölgedeki iki gele-
neksel rakip ve etkili aktör İran ve Suudi 
Arabistan da Türkiye’nin Afganistan’da yeni 
bir angajman elde etmesini istemez. Afga-
nistan’ı doğal nüfuz alanı olarak gören İran 
İslam Cumhuriyeti 42 yıllık süre zarfında 
Afganistan meseleleriyle her zaman yakın-
dan ilgilenmiştir. 1990’lar boyunca Suudi 
Arabistan’ın bölgede nüfuz kazanma ça-



17İRAM BÜLTEN  |  TEMMUZ 2021

balarının bir aracı olarak gördüğü Taliban’a 
karşı Kuzey İttifakını destekleyen Tahran, 
2000’li yıllardan sonra değişen konjonktür-
le birlikte bir başka rakibi ABD’nin Afganis-
tan’daki varlığına karşı Taliban’la işbirliği 
yaptı. Halihazırda hem Kabil yönetimi hem 
Taliban’la ilişkilerini canlı tutan Tahran, 
yeni dönemde Afganistan’daki çıkar ve nü-
fuz alanlarını en azından konsolide etme 
peşinde.

Rusya Afganistan’daki gelişmeler konusun-
da her zaman belirli hassasiyetlere sahip 
olan ülkelerden biri oldu. Rusya da tıpkı 
İran gibi hem merkezi hükümet hem Ta-
liban’la yakın iletişim halinde. Moskova 
yakın zamanda bir dizi Afganlar arası barış 
görüşmelerine ev sahipliği yaptı. ABD ve 
NATO’nun Afganistan’daki varlığını sık sık 
eleştiren Moskova, bir başka NATO üyesi 
Türkiye’nin bu ülkede nüfuz kazanmasını 
istemez. Fakat Sovyetler Birliğinin Afganis-
tan’daki kötü tecrübesi nedeniyle Afganlar 
nezdinde oldukça olumsuz bir imaja sa-
hip olan Rusya’nın Afganistan’daki nüfuzu 
ve nüfuz kazanma araçları diğer aktörlere 
göre sınırlı. Bölgenin yükselen gücü Çin’in 
Afganistan’la ilgili temel güvenlik kaygısını 
Taliban ile Sincan bölgesinde faaliyet göste-
ren Türkistan İslami Hareketi’nin işbirliği 
oluşturuyor. İslamabad ile yakınlığı sayesin-
de Taliban ile ilişkilerini geliştiren Pekin şu 
ana kadar böyle bir işbirliğinin önüne geç-
meyi başardı. Ayrıca Pekin milyarlarca do-
lar yatırdığı Kuşak-Yol Projesinin güvenliği 
için istikrarlı bir Afganistan’ı tercih ediyor. 
Bu bağlamda, Pakistan’a yakınlığı sebebiyle 
Çin’in de destek vereceği Türkiye-Pakistan 
işbirliği Afganistan’da istikrar ve barışın 
tesisi için en gerçekçi senaryolardan biri 
olabilir.

Türkiye’nin Afganistan’da karşılaşacağı zor-
luklar yalnızca bölgesel aktörlerin tutumuy-
la kalmayacak gibi görünüyor. Her ne kadar 
Türkiye Kabil yönetimi dahil birçok yerel 
aktörle iyi ilişkilere sahip olsa da Taliban, 
Ankara’nın Afganistan’daki olası misyonuna 
karşı çıkıyor. Taliban’ın Katar Ofisi Sözcüsü 
Süheyl Şahin 10 Haziran’da Reuters’e verdiği 
mülakatta “Türkiye son 20 yıldır NATO’nun 

bir parçası olarak Afganistan’da bulunuyor. 
Bu nedenle ABD ile 29 Şubat 2020’de im-
zaladığımız anlaşmaya göre Afganistan’dan 
ayrılmalı” açıklamasında bulunmuştu. Ta-
liban sözcüsü Zabihullah Mücahit bu açık-
lamayı bir adım daha ileri taşıyarak Türki-
ye’nin Afganistan’da kalması durumunda 
ABD’den farklı muamele görmeyeceğini 
söyledi. İran medyasına konuşan Mücahit, 
“Türkiye Müslüman kardeş bir ülke. An-
cak aynı zamanda NATO üyesi olduğu için 
Afganistan’da kalması durumunda bizim 
nazarımızda ABD ile bir farkı olmaz” dedi. 
Taliban’ın Türkiye’nin Afganistan’daki yeni 
misyonuyla ilgili temel kaygısı Ankara’nın 
NATO üyesi olmasıyla ilgili. Taliban son 20 
yıldır yürüttüğü silahlı mücadeleyi “yabancı 
güçlere karşı cihat” söylemiyle açıklıyor. Bu 
söylemin Taliban’ın yürüttüğü silahlı müca-
deleye meşruiyet sağlama ve taraftar topla-
mada önemli işlevi bulunuyor. Tüm yaban-
cı güçlerin ülkeden çekilmesini öngören 
Doha Anlaşmasına rağmen Taliban henüz 
bu amacına ulaşmış değil. Dolayısıyla Tali-
ban, Türkiye’nin NATO kapsamında Afga-
nistan’da bulunmasının, NATO’nun ülkede 
kalması şeklinde algılanacağından endişe 
ediyor. Türkiye’nin Afganistan’da kalmasına 
dair Taliban cephesinden gelen hemen her 
açıklamada Ankara’nın NATO üyeliğinin 
vurgulanması bu endişeden kaynaklanıyor. 
Yoksa Taliban’a yakın kaynaklar Türkiye’nin 
bir İslam ülkesi olarak yeni bir formülle Af-
ganistan barış sürecinde rol almasıyla ilgili 
örgütün herhangi bir rahatsızlığının olma-
yacağını teyit ediyor. Taliban son günlerde-
ki hızlı ilerleyişine rağmen henüz Afganis-
tan’ın 34 vilayetinden hiçbirinin şehir mer-
kezini ele geçiremedi. Dolayısıyla şu an için 
Türkiye’nin Kabil’deki misyonu sırasında 
Taliban ile karşı karşıya gelme durumu yok. 
Fakat bu yine de sıfır risk anlamına gelmez. 
Türkiye’nin askeri devriyeler olmadan kent 
merkeziyle neredeyse iç içe olan Kabil ha-
valimanını nasıl koruyacağı büyük bir soru 
işareti. Taliban askeri devriyeler sırasında 
yabancı güçlere yönelik cadde kenarına yer-
leştirilen uzaktan kumandalı bombalar ve 
bomba yüklü araçlarla saldırlar düzenleye-
biliyor.

Türkiye barışın tesisine 
katkı sağlayabilir

Yaygın görüşün aksine Ankara’yı Kabil Ha-
valimanının güvenliğini sağlanması konu-
sunda öne çıkaran faktör Türkiye’nin sahip 
olduğu askeri teknolojiden ziyade Afganis-
tan ve Afganistan halkıyla olan yakın bağı-
dır. Afganistan’da gerek merkezi hükümet 
dahil yerel aktörlerle olan bağları gerekse 
Pakistan ve Katar gibi Afganistan sorunu-
na etki edebilecek ülkelerle olan yakınlığı 
Türkiye’ye Afganistan’da çatışan taraflar 
arasında potansiyel bir arabulucu konumu 
sağlıyor. Dolayısıyla ABD’nin çekilmesinden 
sonra Türkiye’nin Afganistan’da üstleneceği 
misyon bu ülkede barışın tesisine katkı sağ-
layabilir. Türkiye’nin Afganistan konusunda 
üstlenmek istediği misyon Ankara’nın Ka-
bil’e karşı tarihi sorumluluk duygusu ve böl-
gesel bir güç olarak rolünü anlaması çerçe-
vesinde okunmalı. Ancak son yıllarda Doğu 
Akdeniz, Afrika ve Kafkasya gibi bölgelerde 
etkisini artırmak için adımlar atan Türkiye 
için Afganistan’ın yeni bir meydan okuma 
olacağı unutulmamalı. Türkiye’nin Afganis-
tan’daki varlığı bu ülke ve bölge ülkeleriyle 
olan ilişkilerini etkileyecek bileşenler barın-
dırıyor. Türkiye, Afganistan’daki varlığının 
devamına yönelik güven ve desteği kazana-
bilirse, bu bölge önümüzdeki yıllarda Anka-
ra için daha önemli hale gelecektir. Bununla 
birlikte Afganistan’ın sosyal ve güvenlik so-
runları, bölgenin birçok bölgesel/uluslara-
rası gücün rekabet alanı olması ve Taliban’ın 
Türkiye’nin varlığı konusundaki isteksizliği 
göz ardı edilmemesi gereken faktörler. İ
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İran, iklim değişikliğinin önceki yıllara kı-
yasla yağışlarda şaşırtıcı bir düşüşe etkide 
bulunmasıyla birlikte yarım yüzyıldaki en 
şiddetli kuraklıkla karşı karşıya. Özellikle 
son bir yılda artan şiddetli kuraklık, İran’ın 
büyük bir bölümünü etkiledi. Tahminler, 
mevcut su yılının geri kalan aylarında da 
ülkenin yeterli miktarda yağış alamayacağı 
yönündeyken bu durum, ülkenin çoğu böl-
gesinin şiddetli veya çok şiddetli kuraklık ile 
karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

Hükûmet; giderek kıtlaşan kaynaklar, artan 
kuraklık beklentisi ve su tedarikinin sağla-
namayabileceği hususunda uyarılarını sür-
dürürken su savaşlarına ve göç ihtimaline 
yapılan vurgu, yetkililer tarafından sıklıkla 
dile getirilmeye başlandı. Ülkedeki kurak-
lığa ilişkin olarak İran Enerji Bakanı Rıza 
Erdekaniyan yaz mevsiminin, son elli yılın 
en kurak yılı olacağı konusunda açıklama-
larda bulunmuştu. Beklentilere paralel ola-
rak İran’da, Ekim 2020’den 1 Temmuz 2021’e 
kadar tüm ülkedeki ortalama yağış miktarı 
129,7 mm olarak kaydedilmiştir. Geçen yı-
lın aynı döneminde bu ortalama 277,4 mm 
olmuş; dolayısıyla bu yılki yağış miktarı ge-
çen yıla göre %53,2 daha az gerçekleşmiştir. 

Ayrıca içinde bulunulan su yılının başlan-

gıcından bu yana İran’daki su seviyesi bir 

önceki yıla göre %30 azalmıştır. Şu anda 

barajlarda 28,01 milyar m3 su varken geçen 

yıl bu rakam 39,06 milyar m3tür. Ülkedeki 

barajların toplam kapasitesi 50,5 milyar m3 

ve şu anki doluluk oranı %56 olarak açık-

lanmıştır. Su yılının başlangıcından bu yana 

barajlara giren toplam su hacmi 26,06 mil-

yar m3 iken geçen yılın aynı döneminde bu 

oran 49,42 milyar m3tür. Bu durum, bu yıl 

baraj suyu girişinde %47’lik bir düşüş oldu-

ğunu göstermektedir.

Yetkililere göre ülkede son elli yıldır eşi 

benzeri görülmemiş kuraklık, barajlardan 

Urmiye Gölü’ne su girişinde de %50’lik bir 

azalmaya yol açmıştır. Gölün su seviyesi-

nin şu anda 1.217,16 m olduğu ve geçen yılın 

seviyesine göre 60 cm daha düşük olduğu 

ifade edilmiştir. Ülkedeki kuraklığın etkisi 

göl ve barajlar ile sınırlı değildir. Özellikle 

tarım ve hayvancılık sektörü de çeşitli şe-

killerde kriz ile yüzleşmektedir. Toprakların 

kuruması, artan su kıtlığının da etkisiyle 

İran’daki insanların geçim kaynaklarını 

tehdit etmeye devam etmektedir. İranlı gö-

çebe çiftçiler, yağışların düşük olmasından 

kaynaklı olarak mera ve çayırlarda yaşanan 

kuraklık nedeniyle hayvanlarını besleyecek 

yem sıkıntısı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Gelirlerin yem ithalatı için kullanılabilmesi 

amacıyla başlangıçta 1 milyon baş hayvanın 

ihracatının önerildiği ancak Tarım Bakanlı-

ğının göçebe aşiretlere 500 bin baş hayva-

nın ihracatına izin verdiği kaydedilmiştir. 

Kuraklığın, 2021-2022 mali yılında İran’ın 

34 milyon hektarlık göçebe meralarında, 

258,33 milyon dolar değerinde zarara yol aç-

tığı tahmin edilmektedir.

Dünya Meteoroloji Örgütünün tahminle-

rine göre önümüzdeki beş yıl içinde (2021-

2025), İran’da ortalama yağış miktarının 

normalden %75 daha düşük ve ortalama 

sıcaklığın uzun vadeli ortalamadan %50 ila 

%75 oranında daha yüksek olması bekleni-

yor. Bu beklentiler, düşük yağışlara uyum 

sağlamak ve kuraklığın sonuçlarını azalt-

mak için ulusal politikaların benimsenme-

sini gerektirmektedir. Tahran, bu gelişmeler 

ışığında Birleşmiş Milletler (BM) ile 9-11 

Ağustos tarihleri arasında kuraklık, sel ve 

su kaynakları yönetimi için uzay teknolojisi 

Arife Delibaş

HABER ANALİZ 
02.07.2021

İran’da Kuraklık  
Giderek Şiddetini Artırıyor

Düşük yağışların da etkisiyle İran’da kuraklık 
sorunu şiddetini artırırken sorunun tarım ve 
hayvancılık gibi sektörlere yansımaları ülkedeki 
ekonomik sorunları giderek derinleştirmektedir.
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uygulamaları kapsamında bir uluslararası 
çalıştaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
İran Uzay Ajansı ile BM Uzay İşleri Ofisi 
“UN-SPIDER” ortaklığında gerçekleştirile-
cek programda, su kıtlığı ve doğal afetler 
ile ilgili sorunları çözmek için uzay tekno-
lojileri uygulamalarındaki son gelişmelerin 
tartışılması, mevcut uzay teknolojilerinin 
iklim değişikliğinin etkilerini belirleme ve 
izlemeye nasıl yardımcı olacağının araştırıl-
ması beklenmektedir.

İran’da, tarımda şu anda elverişsiz koşul-
lar gözlemlenmektedir. Kuraklık, İran’ın 
su talebinin doğal yenilenebilir su arzını 
önemli ölçüde aştığı kuzeybatı, batı ve ku-
zeydoğudaki yüksek oranda sulama yapılan 
ve yüksek nüfuslu bölgelerde olmak üzere 
yer altı suyu rezervlerinin azalmasını da 
yoğunlaştırmaktadır. İçinde bulunulan du-
rum, ülkeye yönelik uygulanan yaptırımlar 
ve koronavirüs salgınının İran ekonomisi 
üzerindeki etkisiyle daha da kötüleşmek-
tedir. Tahran özellikle kuraklıkla mücadele 
için deniz suyu transfer planlarına yoğun-
laşmış olsa da uzmanlar, aktarım hatları-

nın çevresel tehlikeleri üzerinde durmayı 

sürdürmektedir. Tüm bu koşullar, İran’ın 

tartışmalı su yönetimi sorunlarını tekrar 

gündeme taşırken ilerleyen dönemlerde 

kuraklığın daha da şiddetlenmesiyle ülke-

deki kısa süreli çözümlerin çevreye olduğu 

kadar tarım ve hayvancılık gibi sektörler 

üzerinde de kalıcı zararlar vermesi muhte-

mel görünmektedir. İ
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Viyana’da ABD ile İran arasındaki diplo-

matik görüşmeler devam ederken İran 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşti. 

Bu durum, beraberinde yeni seçilen Cum-

hurbaşkanı’nın dış politika tercihlerinde 

bir değişim olup olmayacağı tartışmalarını 

başlattı. Değişime dair tartışmalar sürerken 

bölgede gerçekleşen gelişmeler, esasında bir 

değişim olmayacağına dair güçlü sinyalleri 

ortaya çıkardı. Nitekim seçimler sonrası 

Irak’taki Haşdi Şabi unsurlarının dronelar-

dan ve milislerden oluşan birliklerle askerî 

geçit töreni düzenlemesi, ardından Hamas 

Lideri İsmail Haniye’nin Hizbullah Genel 

Sekreteri Hasan Nasrallah’la Lübnan’da bir 

araya gelmesi direniş ekseninin yeni Cum-

hurbaşkanı döneminde de önemsendiğini 

vurgular niteliktedir. Hizbullah Genel Sek-

reteri Nasrallah’la görüşen Haniye, İsrail-di-

reniş mücadelesine dair son gelişmeleri, 

direnişin koordinasyonu ve dayanışmasının 

önemi dâhilindeki gündemleri değerlendir-

di. Görüşmede taraflar, Hizbullah ve Hamas 

kardeşliğinin önemini yinelediler. Ayrıca bu 

görüşmede dikkat çeken detaylardan biri 

de Hizbullah bayrağının üzerinde ilk defa 

Kudüs silüetinin görülmesiydi. Hamas ve 

Hizbullah liderlerinin görüşmesine dair ya-

yımlanan fotoğrafta yer alan bu detay, uz-

manlar tarafından Hizbullah’ın, Hamas’ın 

İsrail’e karşı son zamanlarda elde ettiği 

başarıları paylaşmaya yönelik bir girişimi 

olarak okundu. Bir diğer anlamda bu sem-

bolik detay, direniş eksenini ortak paydalar 

etrafında güçlendirme çabaları olarak da 
değerlendirilebilir.

Tüm bunlarla birlikte İran’ın yeni dönemde 
dış politikasının nasıl bir seyir izleyeceği 
bölgesel gelişmeler dâhilinde ele alındı-
ğında direniş ekseni yani İran’ın bölgesel 
vekil güçler ağı önemini koruyacaktır. Bu 

Hurşit Dingil

HABER ANALİZ 
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Yeni Dönem  
İran Dış Politikasında  
Direniş Ekseninin Konumu

Seçimler sonrası Haşdi Şabi’nin Irak’ta askerî geçit 
töreni düzenlemesi, Hamas ve Hizbullah liderlerinin 
Lübnan’da görüşmesi direniş ekseninin yeni dönem 
İran dış politikasında önemsendiğini göstermektedir.

Resim 1 : Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ve Hamas Lideri Haniye’nin Görüşmesi, Lübnan
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kapsamda tartışmalı bir soru ortaya çık-
maktadır. İran, daralan ekonomisiyle dire-
niş eksenini nasıl destekleyecek? Nitekim 
vekil güçlerin bölgedeki faaliyetlerinin 
temel motivasyonu aylık verilen ödemeler 
üzerinden görülmektedir. Milisler, aylık 
maaş karşılığında bölgedeki aktivitelerini 
sürdürmektedir. Her ne kadar Şiilik inancı, 
İran’ın bölgesel vekil ağında belirleyici bir 
motivasyon olsa da ekonomik motivasyon 
kritik bir önemi haizdir. Bu durumdan ha-
reketle eğer İran, Viyana’daki görüşmeler-
den beklediği sonuçları alamazsa bölgesel 
olarak tayin edilen vekil güçler ağı büyük 
sorunlarla karşılaşabilir. Yeni dönem dış 
politikada, dünya ile angaje olmak ve bil-
hassa komşularla iyi ilişkiler tesis etmek 
hedeflenirken direniş eksenini dış politi-
kanın merkezî bir destekçisi olarak bölge-
de tutma hedefi de görülmektedir. Direniş 
ekseni merkezli dış politika stratejilerinin 
uygulamada sonuç verebilmesi için gere-
ken bütçenin nasıl temin edileceği konusu 

da bu bağlamda önemli bir sorunsal olarak 
belirmektedir. Dış politikaları uygulamada 
yürütebilmek adına bu bütçenin bir şekilde 
sağlanması, İran’ın bölgesel etkisi için de 
önem arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle Vi-
yana’da, beklenildiği gibi ABD yaptırımları 
kaldırılmazsa yeni dönem dış politikasının 
uygulanması ve yürütülmesi konusunda 
zorluklarla karşılaşılabileceği düşünülebilir. 
Öte yandan İran’ın, ortaya çıkan bu ihtiyacı 
karşılamak üzere dış politikasını Doğu’ya 
bakış üzerinden temellenen bir yaklaşım-
la geliştirebileceği de seçenekler arasında 
bulunmaktadır. Ancak bu yaklaşıma karşı 
bazı eleştiriler de yöneltilmektedir. Bu doğ-
rultuda, henüz Doğu yükselişini tamamla-
madan Batı’yla ilişkilerin kötü bir durumda 
bırakılmasının, ülkenin aleyhine olacağı 
şeklinde eleştiriler görülmektedir. İran’ın, 
yeni dönem dış politikasını hangi eksende 
yöneteceği sorusu bu bağlamda belirsizli-
ğini korurken bölgesel gelişmeler dâhilinde 
eski dış politika ve güvenlik dinamikleri ge-

çerliliğini sürdürmektedir. Buna ek olarak 

ABD, son zamanlarda Şii vekil güçlere karşı 

sürdürdüğü düşük yoğunluklu saldırılarla 

özellikle drone ve roket saldırılarına bir ce-

vap olarak Viyana görüşmeleri devam eder-

ken bile gerektiğinde taviz vermeyeceğini 

göstermeye çalışmaktadır. İ
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İbrahim Reisi’nin İran cumhurbaşkanı se-
çilmesinin ardından İran’ın Rusya ile ilişki-
lerinin yeni dönemde nasıl olacağı yönün-
de birtakım sorular sorulmaya başlandı. 
Reisi’nin dış politika söylemlerinin henüz 
netleşmemesi sebebiyle kesin bir çıkarımda 
bulunmak zor olsa da uzmanlara göre taraf-
lar arasındaki ilişkilerin Reisi Dönemi’nde 
de olumlu bir çizgide seyretmesi muhtemel.

Reisi’yi seçimlerdeki zaferinden ötürü 
tebrik eden ilk devlet başkanlarından biri 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. 
Putin, 19 Haziran’da seçimlerde kazandığı 
zaferden dolayı Reisi’ye gönderdiği tebrik 
mesajında Reisi’nin görev süresi boyunca 
“iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alan-
larda ikili ve uluslararası düzeyde karşılıklı 
yapıcı iş birliğine doğru ilerlemeye devam 
edeceğini umduğunu” belirtti. Ayrıca Putin, 
böyle bir yaklaşımın Rusya ve İran’ın çıkar-
larını tam olarak karşılayacağını ve bölgesel 
güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine 
yardımcı olacağını da sözlerine ekledi. Pu-
tin’in, resmî seçim sonuçlarının açıklanma-
sını beklemeden yayımladığı tebrik mesajı 
ve seçim sonuçlarının açıklanmasından 
itibaren iki ülke ilişkileri hakkında yapılan 

değerlendirmeler dikkate alındığında Rei-
si hükûmetinin, Rusya ile ilişkilere büyük 
önem atfedeceği öngörülüyor. Zira Rusya 
Dışişleri Bakanlığının Asya Departmanı 
Başkanı’nın da Tahran ile iş birliğinin geniş-
leyeceğinden emin olduğunu dile getirmesi, 
söz konusu değerlendirmelerin dayanağını 
oluşturması açısından oldukça önemlidir.

Gerek İran gerekse Rusya tarafından ikili iş 
birliğinin geliştirilmesi gerektiği hakkında 
yapılan değerlendirmelerin yanı sıra taraf-
lar arasında bu kapsamda çeşitli adımların 
atılmaya başlandığı da görülüyor.

Petrol ve Enerji Alanında 
İş Birliğini Genişletme 
Adımları

Rusya Enerji Bakanı Nikolai Shulginov, 
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali 
ile 2 Temmuz Cuma günü yaptığı görüşme-
de, karşılıklı ilişkilerden memnuniyetini 
dile getirerek iki ülkenin özellikle ekonomi 
alanında ilişkilerin genişletilmesi yönünde 
adımlar atmasını umduğunu dile getirdi. 
Bu minvalde Shulginov ve Celali, iki ülke-
nin özellikle petrol ve enerji alanındaki iş 
birliğini daha da genişletmenin gerekliliği 
konusunda hemfikir olduklarını belirttiler. 
Rusya hükûmeti adına İran-Rusya Ekono-
mik İşbirliği Komisyonunun da başkanı 
olan Rusya Enerji Bakanı Shulginov ayrı-
ca petrol, doğal gaz, demir yolu ve iki ülke 
arasındaki ortak projelere atıfta bulunarak 
Reisi liderliğindeki yeni dönemde ilişkilerin 
daha da gelişeceği yönündeki beklentilerini 

ifade etti. Celali ise yeni İran hükûmetinin, 

Rusya ile daha da yakınlaşma politikası gü-

deceğini dile getirerek Sirik Termik Santrali 

gibi iki ülke arasında önceki dönemlerde 

yeterince üstüne düşülmeyen enerji ala-

nındaki önemli projelerin yeni dönemde 

gerçekleştirilmesini umduğunu belirtti. Söz 

konusu projenin yaklaşık dört yıldır dur-

muş olması ve seçimlerden sadece bir hafta 

önce yeniden başlatılması; projenin, Reisi 

Dönemi’nde taraflar arasındaki iş birliğinin 

artırılmasını sağlamada bir kaldıraç görevi 

üstleneceğini gösteriyor.

Dolayısıyla tarafların karşılıklı söylemleri 

göz önünde bulundurulduğunda Reisi Dö-

nemi’nde Tahran-Moskova hattındaki dip-

lomatik ve ticari kanallar başta olmak üzere 

kapsamlı iş birliği hatlarının aktifleştiril-

mesi beklenmektedir. Reisi’nin “Doğu’ya 

Bakış” politikasına öncelik vereceği, ilk ba-

sın toplantısındaki açıklamalarından da an-

laşılmaktadır. Zira İran’ın, Çin ve Rusya ile 

ilişkilerini ilerletmesi, Devrim Rehberi Ali 

Hamenei tarafından da her zaman  destek-

lenmiştir. Bu doğrultuda Reisi’nin, Hame-

nei ile ilişkisi ve ona bağlılığı dikkate alın-

dığında yeni dönemde Tahran yönetiminin 

Rusya ile mevcut iş birliği çerçevesini ve 

mekanizmalarını genişletmesi bekleniyor. 

Ayrıca Rusya Enerji Bakanı’nın iki ülke ara-

sındaki iş birliği ile Batı yaptırımlarına kar-

şı durulacağını söylemesi de bu minvalde 

önemlidir. Bu nedenle ABD yaptırımları ne-

ticesinde büyük bir gerileme sürecine giren 

İran ekonomisi dikkate alındığında ekono-

mi ve İran halkının çıkarları gibi söylemlere 

vurgu yapan Reisi’nin, iktidarı döneminde 

aksi bir durum gerçekleşmedikçe Rusya ile 

iyi ilişkilerini özellikle ekonomi alanında 

artırması muhtemeldir. Ancak taraflar ara-

sındaki çatışma alanlarının enerji alanın-

daki ticari ilişkileri sekteye uğratabileceği 

ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gereki-

yor. Dolayısıyla özellikle Suriye konusunda 

taraflar arasındaki çatışan çıkarların diğer 

ilişkileri etkileyip etkilemeyeceği; Reisi’nin, 

direniş ekseni politikasında nasıl bir tutum 

takınacağına bağlı olarak şekillenecektir. İ

Aydın Güven

HABER ANALİZ 
07.07.2021

Rusya’nın İran ile  
İş Birliğini Artırma Adımları
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Küresel ekonominin, petrol piyasası oyun-

cularının ortak hareket etmesini zorun-

lu hâle getirmesi, 2016’da OPEC ve OPEC 

dışı ülkelerin bir araya gelmesi ile oluşan 

OPEC+ adlı yapının ortaya çıkmasını sağ-

lamıştır. Söz konusu yapılarda, 13 OPEC 

üyesinin en önemlilerini; Basra Körfezi’nin 

temel aktörleri olan Suudi Arabistan, İran, 

Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 

(BAE) oluşturmaktadır. OPEC dışı 10 ülke 

arasındaki en etkili aktör ise Rusya’dır. Bu 

bağlamda yakın zamanın önemli gelişme-

lerinden biri; OPEC+’ın 2022 yılına kadar 

petrol üretimindeki mevcut kesintilerin 

uzatılıp uzatılmayacağı konusunda yap-

mayı planladığı 5 Temmuz’daki toplantı-

nın, Suudi Arabistan ve BAE’nin üretim 

miktarları üzerinde bir türlü konsensüs 

sağlayamamasından ötürü iptal edilmesi 

olmuştur. Suudi Arabistan ve Rusya, arz 

kesintilerinin 2022 sonuna kadar devam 

ettirilmesini önerirken BAE’nin bunu red-

detmesi; Suudi Arabistan ve BAE arasında 

yaşanan krizin görünür sebebi olsa da arka 

planda, Basra Körfezi’nin değişen dengeleri 

ve bunun iki ülke arasındaki rekabeti tetik-

lemesi yer almaktadır.

Basra Körfezi’nde dengelerin BAE aleyhine 
değişmesi açısından yakın zamandaki en 
önemli gelişme, ABD’nin girişimiyle Ağus-
tos 2020’de BAE ve Bahreyn ile İsrail arasın-
da imzalanmış olan İbrahim Anlaşmaları ve 
bunun Basra Körfezi’nde yarattığı fay hattı 
olmuştur. İsrail ile ilişkiler konusunda, Kör-

fez ülkelerinde bir ortak tavır söz konusu 
değildir. Özellikle bu noktada Suudi Ara-
bistan’ın tavrı dikkat çekicidir. Zira Suudi 
Arabistan, henüz kendi içinde bu konuyu 
netleştirebilmiş değildir. 20 Kasım 2020’de 
Suudi Veliaht Prens bin Selman ile dönemin 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 
gizli bir görüşme yaptığı basına sızmış an-
cak daha sonra Suudi Arabistan Dışişleri 
Bakanı Faysal bin Ferhan el-Suud bunu 
reddetmiş ve İsrail ile görüşmenin ön ko-
şulunun, bağımsız bir Filistin devletinden 
geçtiğini ifade etmiştir. Suudi Arabistan’ın 
önde gelen prenslerinden Türki el-Faysal, 
İsrail’le normalleşme fikrini şiddetle kına-
mış; İsrail’i, Filistinlilere türlü bahanelerle 
toplama kampı gibi bir hayat yaşatmakla 
suçlamış ve İsrail’in beyan edilmemiş bir 
nükleer cephaneliğe dönüştüğünü iddia 

etmiştir. Son olarak Suudi Arabistan, Mayıs 
2021’de İsrail’in Gazze’ye dönük saldırılarını 
şiddetle kınamış ve İsrail karşıtı tutumuna 
devam etmiştir. Suudi Arabistan’da giderek 
İsrail karşıtı bir söylemin yükselmesinde ve 
BAE’nin, İsrail ile kurduğu yakın ilişkiden 
rahatsızlık duyulmasında, şüphesiz ülkenin 
İslam dünyasındaki liderlik iddiasını koru-
ma çabası vardır. Nihayetinde 1979’da Mı-
sır liderlerinden Enver Sedat, Camp David 
Anlaşması’nı imzalayarak İsrail ile ilişkileri 
normalleştirmeye çalışırken sonuç istenilen 
şekilde olmamış; aksine Mısır, Arap dünya-
sındaki güçlü konumunu yitirmiştir. Suudi 
Arabistan benzer bir duruma düşmekten 
çekinmektedir.

Suudi Arabistan ve BAE arasındaki ilişkile-
rin gerilemesinde ve Basra Körfezi dengele-
rinin BAE aleyhine dönmesinde etkili olan 
diğer önemli gelişme, 5 Ocak 2021’de Körfez 
İşbirliği Konseyi (KİK) bünyesinde yapılan 

el-Ula Anlaşması olmuştur. Her ne kadar 
bu Anlaşma’ya sebep olan 2017 Katar krizi; 
KİK üyeleri Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn 
ve Katar arasında ortaya çıkmış olsa da çö-
zümü büyük oranda Suudi Arabistan ve 
Katar’ın ortak inisiyatifiyle gerçekleşmiştir. 
Hedefinde Arap dünyasının lideri olma dü-
şüncesi olan Suudi Arabistan’ın KİK içinde-
ki krizin aşılmasıyla Katar ile birlikte böl-
gede Arap ruhunu canlandırma noktasında 
iş birliği eğiliminde olduğu ve BAE’den bu 
amaç doğrultusunda uzaklaştığı görülmek-
tedir. Son zamanlarda sıkça gündeme gelen 
Orta Doğu’nun yeni güç dengesinin Türki-
ye, İran ve İsrail ekseninde gerçekleşeceği 
düşüncesi, Suudi Arabistan ve Katar’ın bu 
politika değişikliğinde etkili olmuştur. Zira 
Arap olmayan bu üç devletin bölgenin yeni 
başat güçleri olma ihtimali, Suudi Arabis-

Dr. Bilgehan Alagöz

GÖRÜŞ 
08.07.2021

Suudi Arabistan-BAE Krizi  
İran İçin Fırsat mı?

Körfez’deki dengeler açısından İran-Suudi 
Arabistan ilişkileri büyük önem taşımaktadır.  
Bu bağlamda Suudi Arabistan ve BAE arasında 
çıkan kriz, Reisi için bir fırsat niteliğindedir.
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tan’ı rahatsız etmiştir. İşte bu sebeple Suu-
di Arabistan; Arap üst kimliğinin yeniden 
başat olmasını sağlamak için Katar’la daha 
yakın, BAE ile mesafeli bir ilişki kurma eği-
limine girmiştir.

Peki, Suudi Arabistan ve BAE arasındaki bu 
gelişmeler İbrahim Reisi yönetimindeki İran 
için ne ifade etmektedir? İran ve Suudi Ara-
bistan arasında uzun zamana yayılmış bir 
rekabet bulunmaktadır. Karşılıklı sıcak bir 
çatışmaya girmek yerine Irak ve Yemen gibi 
ülkelerdeki vekiller üzerinden bir mücade-
le, her iki devletin de tercihi olmuştur. Reisi 
Dönemi’nde, İran ve Suudi Arabistan reka-
beti Irak sahasında devam edecektir ancak 
önceki döneme göre bunun ağırlık merkezi, 
askerî araçlar ya da vekiller değil, ekono-
mi olacaktır. Nitekim Viyana’da başlatılan 
müzakerelerin ve Irak Başbakanı Mustafa 
Kazımi’nin Mart 2021’deki Suudi Arabistan 
ziyaretinin ardından İran ve Suudi Arabis-
tan arasında, Irak’ın ara buluculuğunda gö-
rüşmelerin başlaması bunun doğrudan so-
nucudur. Dışarıya yansıyan açıklamalardan 
bu görüşmelerin odak noktasının Irak ve 
Yemen’deki İran-Suudi Arabistan gerilimi-
ni dindirmek olduğu anlaşılmaktadır. Öte 
yandan Irak moderatörlüğünde başlayan bu 
görüşmelerin, Umman’da devam edeceği 

bilgisi yakın zamanda basına sızmıştır. Bu 
bağlamda Reisi’nin 21 Haziran’da yaptığı ba-
sın toplantısında, Körfez’deki Arap komşu-
larıyla ilişkileri geliştirmek istediğini ifade 
etmesi önemlidir. Ertesi gün Suudi Arabis-
tan Dışişleri Bakanı el-Suud ise bir nevi bu 
ifadeye cevap niteliğinde olan şu açıklamayı 
yapmıştır: “Bizim bakış açımıza göre İran’da 
dış politika, her hâlükârda Rehber (Ayetul-
lah Ali Hamenei) tarafından yürütülüyor ve 
bu nedenle, İran’a yönelik etkileşimlerimizi 
ve yaklaşımımızı sahadaki duruma göre de-
ğerlendireceğiz.”

Tüm bu gelişmeler ekseninde, İran ve Suudi 
Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerde 
iyileşme noktasında özellikle OPEC nezdin-
de iş birliği beklentisi olduğunu ancak iki 
temel konudaki pazarlığın devam edeceğini 
söylemek mümkündür: Bunlardan biri Su-
udi Arabistan’ın Viyana sürecine eklemlen-
mek istemesi ve İran’la yürütülen nükleer 
müzakerelerde temsil hakkı talep etmesi ile 
İran’ın ise buna itiraz etmesidir. İkincisi de 
Yemen’de, İran’ın Husilere olan desteği ve 
Suudi Arabistan’ın buna olan karşı duru-
şudur. Bu bağlamda İran-Suudi Arabistan 
yakınlaşmasıyla ilgili gündeme getirilen bir 
iddia vardır; o da İran’ın, Suudi Arabistan 
aracılığıyla ABD yaptırımlarını delmek iste-

diği yönündedir. Iraklı kaynaklara dayandı-
rılarak 13 Mayıs’ta Middle East Eye tarafın-
dan gündeme getirilen iddiaya göre İranlı 
yetkililer, Yemen’de Husilerin Suudi Ara-
bistan topraklarına yönelik saldırılarının 
sınırlandırılması karşılığında, Suudilerden 
İran petrollerini satmaya yardım etmesini 
istemiştir. Suudi Arabistan’ın öncelikli he-
defi, Yemen’deki savaşa ve Husilerin Suudi 
topraklarına yönelik saldırılarına son vere-
cek somut bir uzlaşı elde etmektir. Zira Ye-
men Savaşı bir taraftan Suudi ekonomisine 
ağır bir yük bindirirken diğer taraftan da 
Suudi Arabistan’ın güvenliği için önemli bir 
tehdit kaynağı hâline gelmiştir. Dolayısıyla 
Reisi Dönemi’nde iki ülkenin kazan-kazan 
formülü esasına dayalı olarak bu iki konu 
üzerinden bir uzlaşmaya varması ihtimal 
dâhilindedir.

İran’ın diğer KİK ülkeleri ile ilişkilerinde 
sorun potansiyeli olan iki ülke BAE ve Bah-
reyn’dir zira her iki ülke de Ağustos 2020’de 
İsrail ile İbrahim Anlaşmalarını imzalamış-
tır. Reisi Dönemi’nde bu iki ülke ile mesafe-
li bir ilişki olacağını söylemek mümkündür. 
Öte yandan Reisi’nin, Hasan Ruhani hükû-
metinin 2019’da önerdiği “Hürmüz Barış 
Girişimi” başlıklı bölge politikasını devam 
ettirmesi beklenmektedir. Bu noktada Ku-
veyt, Katar, Umman gibi daha iyi ilişkilere 
sahip olunan ülkelerle yakınlaşma içinde 
olunacağını ifade etmek gerekir.

Reisi’nin, İran dış politikasının temel pren-
sipleri ekseninde davranacağı oldukça 
aşikârdır. Söz konusu prensipler, İran’ın 
nükleer programını korumak, başta balis-
tik füzeler olmak üzere ülkenin askerî ka-
pasitesini artırmaya devam etmek ve Irak, 
Suriye ve Lübnan’ı kapsayan direniş ekseni 
hattındaki askerî üstünlüğü korumaktır. 
Bu bağlamda İran açısından bölge devlet-
leri ile dengeli ilişkiler kurmak önemli hâle 
gelmekte ve Suudi Arabistan ile ilişkileri 
normalleştirmek ön plana çıkmaktadır. İki 
ülkenin bölgesel rekabeti devam edecek-
tir. Bununla beraber OPEC gibi ortak plat-
formlarda iş birliği içine girme ihtimalleri 
yükselmektedir. Dolayısıyla son dönemde 
Suudi Arabistan ve BAE arasında çıkan kriz, 
İran için bir fırsata dönüşmüştür. İ
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Afganistan’da çatışmaların artmasıyla ve 

yabancı güçlerin Afganistan’dan tamamen 

çekilmesine az bir süre kala Tahran’da Af-

ganlar arası sürpriz bir barış görüşmesi 

gerçekleştirildi. Tahran, 7 Temmuz 2021 

tarihinde Afganistan hükûmetine yakın si-

yasilerin yanı sıra Taliban’ın üst düzey yet-

kililerini ağırlayarak son dönemde Doha’da 

sekteye uğrayan Afganlar arası görüşmelere 

ev sahipliği yaptı. Afganistan hükûmetini ve 

cumhuriyetçileri temsilen eski Cumhurbaş-

kanı Yardımcısı Muhammed Yunus Kanuni, 

Afganistan Cumhurbaşkanı’nın Barış Tem-

silcisi Abdüsselam Rahimi, eski Enformas-

yon ve Kültür Bakanı Abdülkerim Hürrem, 

eski Ulaştırma Bakanı Muhammedullah Ba-

taş ve bir dizi başka siyasi şahsiyet katılırken 

Taliban’ı Şir Muhammed Abbas Stanikzai 

başkanlığındaki bir heyet temsil etti. Top-

lantının açılışında konuşan İran Dışişleri 

Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin 

Afganistan’da yenildiğini ve yirmi yıllık bir 

sürede, ülkeyi büyük zarara uğrattığını be-

lirtti. Afganistan’da devam eden çatışmanın 

olumsuz sonuçlarına da değinen Zarif, Af-

ganlar arası müzakereye dönüşün ve siyasi 

çözümlere bağlılığın; Afganistan halkı, si-

yasi liderleri ve akımları için en iyi seçim 
olduğunu söyledi. Afganistan’daki mevcut 
çatışmaları ve krizleri çözmek için kar-
şıt gruplar arasındaki müzakere sürecine 
yardım etmeye hazır olduklarını duyuran 
Zarif; İran İslam Cumhuriyeti’nin, barışın 
tesis edilmesinden sonra Afganistan’ın kap-

samlı siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimine 
katkıda bulunacaklarının altını çizdi. Öte 
yandan İran, Afganistan’daki gelişmelerle 
ilgili olarak bölge ülkeleriyle temaslarını 
da sürdürüyor. Taliban heyetinin Tahran’da 
bulunduğu sırada İran Dışişleri Bakanlığı, 
Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Taliban heyetle-
ri arasında üçlü bir görüşme gerçekleştirildi. 
Bu görüşmede, sınır güvenliğiyle ilgili diğer 
konuların konuşulduğu açıklandı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açık-
lamada Tahran görüşmelerini memnuni-
yetle karşıladığını ifade etti. Açıklamada; 
İran İslam Cumhuriyeti’ni, Afganistan barış 
sürecine gösterdiği çabadan dolayı takdir 
ettikleri vurgulandı. Diğer taraftan Taliban 
Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Tahran’daki 
görüşmelere heyet gönderdiklerini açıkladı. 
Mücahid, bu görüşmenin ana gündeminin 

mülteciler ve sınır konularının yanı sıra 
Afganistan ve bölgedeki barış meseleleri 
olduğunu söyledi. Taliban heyetleri, İran’ın 
resmî daveti üzerine daha önce de birkaç 
defa Tahran’da bulunmuş ve sadece İranlı 
yetkililerle bir dizi görüşme yapmıştı. İran-
lı yetkililerin Taliban heyetiyle görüşmesi 

hem sosyal medyada hem de bazı Afgan 
milletvekilleri tarafından tepkiyle karşı-
lanmıştı. Gelen bu tepkilere İran Hükûmet 
Sözcüsü Ali Rebii’nin cevabı, “Taliban heye-
tinin Tahran ziyareti, Afganistan hükûme-
tinin bilgisi dâhilinde gerçekleşti.” şeklinde 
olmuştu. Afganistanlı tüm siyasi cenahların 
müzakerelerde bulunmaktan yana olduk-
larını belirten Ali Rebii, “Uzun sınırları ve 
tarihî bağları nedeniyle Afganistan’ın so-
runları, Afganistan’ın diğer komşuları gibi 
bizim güvenliğimizi de doğrudan etkiliyor. 
Bu nedenle Afganistan’daki istikrarsızlık 
ve güvensizlik ortamına ilgisiz kalamayız. 
Fakat bu, Taliban ile aramızda özel bir iliş-
ki olduğu anlamına da gelmez.” ifadelerini 
kullanmıştı. Ancak son ziyarette Taliban’ın, 
Afganistan hükûmetine yakın bir heyetle 
görüşme yapması ve İran’ın bu iki grubu bir 

Ahmad Jawid Türkoğlu

HABER ANALİZ 
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Tahran Afganlar Arası  
Görüşmelere Ev Sahipliği Yaptı

Afganistan’da çatışmaların artmasıyla ve yabancı 
güçlerin Afganistan’dan tamamen çekilmesine az 
bir süre kala Tahran’da sürpriz Afganlar arası barış 
görüşmesi gerçekleştirildi.
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araya getirebilmesi önemli bir gelişmedir. 
Taliban heyeti, Tahran’daki görüşmelere 
katılırken Doha’da yapılan görüşmelerin 
devamı olarak görülen İstanbul’daki zirve-
ye katılmamıştı. 7-8 Temmuz tarihlerinde 
Tahran’da gerçekleşen bu görüşmelerin 
sonucunda 6 maddelik ortak bildiri yayım-
landı. Bu bildiride her iki taraf da savaşın, 
Afganistan sorununun çözümü olmadığı-
nın ve çözümün, Afganlar arasındaki siyasi 
ve barışçıl çabalarla olabileceğinin altını 
çizmiştir. Tahran görüşmelerini fırsat ola-
rak gören tarafların, savaştan kalıcı barışa 
geçiş için bir mekanizma kurulması ve bu 
mekanizmanın işleyişinin en yakın zaman-
da gerçekleşecek görüşmelerde netleştiri-
leceği konusunda mutabık kaldıkları be-
lirtilmiştir. Bildiride, gerçekleşecek sonraki 
görüşmelerin mekânı belirtilmemiş olsa da 
tarafların memnuniyetine bakılarak bunun 
Tahran’da gerçekleşeceği söylenebilir. Bildi-
rinin son maddesinde her iki taraf da sivil 
yerleşimlerini, okulları, camileri ve hasta-
neleri hedef alarak sivil kayıplarına neden 
olunmasını ve kamu tesislerinin tahrip edil-
mesini şiddetle kınamış ve faillerin cezalan-
dırılmasını istemiştir.

Taliban, son dönemde en güçlü olduğu 
bölge olan güneyin ötesine geçerek Afga-
nistan’ın kuzey ve orta kesimlerine karşı 
saldırılarını artırdı ve bu bölgede, kısa sü-
rede çok sayıda ilçe ve bölgeyi kontrol al-
tına aldı. Eylül ayında ABD ve uluslararası 
güçlerin tamamen çekilmesinin ardından 
Afgan ordusunun çökeceği kaygısı İran’ı 
harekete geçirdi. Her ne kadar Tahran yö-
netimi son yıllarda ABD’ye karşı Taliban’la 
iş birliği yapsa da Afganistan’da Taliban li-
derliğinde bir hükûmet kurulmasını, ulusal 
çıkarları açısından tehlike olarak görmek-
tedir. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said 
Hatipzade, 28 Haziran’da “Taliban, Afga-
nistan’ın tamamı değildir. Sadece çözümün 
bir parçasıdır.” açıklamasında bulunarak 
Afganistan’da tek başına Taliban iktidarı-
na karşı olduklarının altını çizmişti. Sonuç 
olarak İran’ın Afganistan’da yakın gelecek-
teki muhtemel kaosu engellemek ama-
cıyla diplomatik çabalarını hızlandırdığı 
görülmektedir. İran, Taliban’ın tek başına 
Afganistan’ın tamamına hâkim olmasından 
çekinmekle birlikte, Taliban’ı Afganistan 
gerçekliğinin bir parçası olarak gördüğünü 
de belli etmektedir. İ
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Genel çerçevede İran’da hem makro hem 
de mikro ekonomik durum tarihin en kötü 
şartlarını tecrübe etmektedir. Alt ve orta sı-
nıf, ABD ambargoları ve koronavirüs salgı-
nının sonuçları olan enflasyon ve işsizlik ile 
mücadele etmekteyken üst sınıf için bunu 
söylemek oldukça zor görünmektedir. Son 
yıllarda, İranlı milyonerler krizlerden yarar-
lanarak servetlerini artırmıştır.

Capgemini adlı danışmanlık şirketinin Dün-
ya Zenginlik Raporu’na göre (World Wealth 
Report) İran’daki milyoner sayısı 2020 yı-
lında %21,6 artarken küresel ortalama ise 
yalnız %6,3 olarak gerçekleşti. Dolar varlığı 
olan milyonerlerin serveti de %24,3 büyüdü. 
Rapora göre İran’da şu anda yaklaşık 250.000 
milyoner bulunuyor ve çoğu başkent Tah-
ran’da yaşıyor. Tahminlere göre milyonerle-
rin hızlı yükselişi, İran’ı dünyanın 14. ve Orta 
Doğu’nun en zengin ülkesi yapıyor. İran’ın en 
büyük rakibi ise yaklaşık 210.000 milyoner ile 
17. sırada yer alan Suudi Arabistan.

Raporda milyoner sayısının artmasında iki 
temel neden gösterilmiştir. Bunlardan birin-
cisi hem koronavirüs salgını hem de hükû-
metin İran halkını yatırım için teşvik ettiği 
Tahran Borsası’dır. Tahran Borsası’nda, 2019 

Temmuz-Ağustos dönemine nispetle 2020 
Temmuz-Ağustos döneminde borsa de-
ğeri endeksi %1.501 büyümüştür. Tahran 
Borsası’nın gözdesi hisse senetleri piyasası 
ise %1.561 büyümüştür. ABD pazarındaki 
endeks değeri yüksek 500 büyük senedin 
alınıp satıldığı bir piyasa olan S&P 500 ise 
bu dönemde sadece yaklaşık %17 değer ka-
zanmıştır. Yaptırımlar nedeniyle kısıtlanan 
uluslararası varlıklara erişim, İranlı milyo-
ner adaylarının yatırımlarını hisse senetleri-
ne yöneltmiştir. Borsadaki bu denli yükseliş 
yeni milyonerleri de beraberinde getirmiştir.

Diğer neden ise kripto paralardır. 2020’nin 
başından itibaren hızla değer kazanan kripto 
paralar, dünya üzerinde yeni milyonerler ya-
ratmıştır. Ülkedeki ucuz elektrik ve uluslara-
rası legal piyasalara erişim engelleri nedeniy-
le İranlılar “milyoner” olma hayaliyle kripto 
para piyasasına “madenci” ve “tacir” olarak 
yönelmiştir. Birçok İranlı, kripto para serü-
veninden milyoner olarak ayrılmıştır. Kripto 
para piyasalarında ABD doları ile işlem yapıl-
ması sebebiyle söz konusu milyonerlerin ser-
vetleri, yerel para olan tümenin dolara karşı 
zayıflığı nedeniyle daha da artmıştır.

İran’da milyoner olmak yeni bir olgu değil. 
Her ne kadar ülke ekonomisinin dengesi 
yaptırımlar ve diğer ekonomik şoklar nede-
niyle bozulsa da müesses nizam aktörlerinin 
çocukları ve torunlarının lüks tüketim mal-
larına ulaşımı oldukça kolay. Ayetullah Hu-
meyni’nin torunu Atefeh Eshraghi, Lond-
ra’da 3.800 dolarlık bir çantayla fotoğraflan-
mıştı. Buna ilave olarak İranlı yöneticiler, 
halkın tepkisini çekmemek için makam 

aracı olarak İran yapımı otomobilleri tercih 
etseler de basına yansıyan birçok örnekte 
görüldüğü gibi takım elbiselerini ünlü İtal-
yan ve Fransız markalarından ve saatlerini 
ise İsviçre menşeli ürünlerden seçmektedir-
ler. Ayrıca ülke sathında İran arabalarının 
yanında dünyaca ünlü Alman ve İtalyan oto-
mobillerini lüks semtlerde görmek oldukça 
mümkün. Zenginliklerini ülke içinde göste-
remeyen İranlılar, yurt dışında kıyafetleri ve 
bindiği araçlarla servetlerini belli etmekte-
dir. “Rich Kids of Iran” adlı Instagram sayfası 
başta olmak üzere benzer sayfalar her ke-
simden İranlı milyonerlerin yaşam tarzlarını 
fotoğraf ve videolar ile ortaya koymaktadır.

Hangi İran?

Bir tarafta milyoner İran bir tarafta da asgari 
yaşam donanımlarını sağlayamayan İran bu-
lunuyor. Birçok ülkede üst ve alt kesim ara-
sında fark bulunuyor. Ancak ülkedeki bazı 
göstergeler, aradaki farkın ne kadar fazla 
olduğu hakkında ipucu vermektedir. İki ay-
rımın sert olması ülkedeki gelir adaletsizliği-
nin boyutunu gösteriyor ki İran için başkent 
Tahran bunun en büyük örneğidir. Şehrin 
kuzey tarafı açık ara farkla müreffeh bir ha-
yat yaşarken güney tarafında halk yoksulluk-
la boğuşmaktadır. Ancak çoğunluğun net 
bir şekilde yoksulluk tarafına yakın olduğu 
söylenebilir. Resmî veriler arasında ihtilaflar 
bulunsa da veriler yoksulluğun ekseriyette 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca Cumhur-
başkanlığı seçimlerine katılım oranının ol-
dukça düşük olması da halkın yoksulluğa 
tepkisi olarak okunmalıdır. İ

Birkan Kemal Ertan
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Yaptırım ve Salgının Gölgesinde 
İranlı Milyonerler
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ABD’li ve Iraklı yetkililer 7 Temmuz Çar-
şamba günü yaptıkları açıklamada, Irak ve 
Suriye’deki ABD üslerinin roket ve patlayıcı 
yüklü insansız hava aracı saldırıları ile he-
def alındığını, en az 14 roketin ABD birlik-
lerinin bulunduğu Irak hava üssüne isabet 
ettiğini duyurdu. Son zamanlarda özellikle 
Irak’taki askerî üslere roket saldırıları artar-
ken bu saldırıların yönteminde son birkaç 
ay içinde değişim yaşandığı görülmektedir. 
Özellikle son birkaç ay içinde artan dro-
ne saldırıları, roket saldırılarıyla birlikte 
bilhassa Irak’taki ABD askerî varlığı için 
önemli bir endişe kaynağı hâline dönüştü. 
Bu saldırılar, Irak’ta gündelik olarak arta-
rak gerçekleşirken benzer saldırıların Suri-
ye’deki ABD askerî varlığını da hedeflemeye 
başladığı görüldü. Her ne kadar saldırıların 
sorumluluğu doğrudan kabul edilmese de 
uzmanlara göre saldırılar İran destekli Şii 
milisler tarafından düzenlenmektedir.

Irak’taki saldırılarda yeni bir trend olarak 
drone saldırıları artış gösterirken saldırıla-
rın hedefleri anlamında da yeni gelişmeler 
ortaya çıkmaktadır. Suriye’deki ABD askerî 
varlığının hedef alınması bu noktada or-
taya çıkan yeni bir eğilim olarak değerlen-

dirilmektedir. Diğer taraftan saldırıların, 

Irak’taki ABD üslerine devam eden roket ve 

drone saldırılarına karşı ABD’nin misilleme 

yapması sonucu arttığı gözlemlenmektedir. 

Öyle ki 27 Haziran’da ABD’nin Suriye-Irak 

sınırındaki Haşdi Şabi milislerine düzenle-

diği drone saldırısı sonucu 4 Şii milis öldü-

rülmüş, Haşdi Şabi yetkililerinin intikam 

söylemleri gündeme gelmişti. Nitekim söy-

lemler son birkaç gündür karşılık bulmakta 

ve saldırılar her geçen gün artarak devam 

etmektedir. Bu kapsamda, uzmanlarca İran 

destekli Şii milis ağları tarafından düzen-

lendiği söylenilen saldırıların, Viyana’da 

Hurşit Dingil
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Viyana Görüşmeleri Etkisinde 
Bölgesel Gelişmeler
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devam eden ABD-İran görüşmelerinde İran 

aleyhine oluşan baskıları sınırlamak üzere 

geliştiği düşünülmektedir. Bununla bera-

ber ABD’nin devam eden saldırılara ve ma-

ruz kaldığı tehditlere karşı yeni bir arayış 

içinde olduğu da bilinmektedir. Bu arayış, 

ABD’nin Orta Doğu askerî varlığını, maruz 

kaldığı güvenlik tehditlerine karşı yeniden 

konuşlandırma odağında şekillenmektedir. 

Nitekim son çıkan haberler de ABD’nin, 

Katar’daki askerî üslerini kapatarak Ür-

dün’e transfer edeceğini belirtmektedir. Bu 

haberlerin ardından Ürdün Kralı Abdullah 

ile ABD Başkanı Biden’ın 19 Temmuz’da 

Washington’da görüşeceği bildirildi. Kral 

Abdullah’ın Washington ziyareti, Biden’ın 

ocak ayında göreve başlamasından bu yana 

bir Arap liderin Beyaz Saray’a yapacağı ilk 

ziyaret olmasından dolayı önemli görül-

mektedir. Ürdün Krallığı tarafından yapılan 

açıklamada, ABD-Ürdün Haşimi Krallığı 

arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilme-

sine yönelik konuların ve son bölgesel ge-

lişmelerin, ziyaretin gündeminde olduğu 

belirtildi. Diğer taraftan Beyaz Saray Söz-

cüsü Jen Psaki ziyarete dair yaptığı açıkla-

mada ise “Ekselanslarının ziyareti, ABD ile 

önemli bir güvenlik ortağı ve müttefiki olan 

Ürdün arasındaki kalıcı ve stratejik ortaklı-

ğı pekiştirecektir.” ifadelerine yer verdi. Be-

yaz Saray Sözcüsü devamında “Başkan Bi-

den, Ürdün’de parlak bir gelecek için hayati 

önem taşıyan ekonomik fırsatların teşviki 

de dâhil olmak üzere çeşitli siyasi, güvenlik 

ve ekonomik konularda ikili iş birliğini güç-

lendirmek için Ekselansları ile birlikte ça-

lışmayı dört gözle bekliyor.” söyleminde bu-

lundu. Bu açıklamaların ardından İsrail’in 

yeni Başbakanı Naftali Bennett’in, Ürdün 

Kralı Abdullah ile gizli bir görüşme gerçek-

leştirdiğine dair haberler de ortaya çıktı. 

Bununla birlikte ABD’nin Irak’taki askerî 

varlığını da azaltma eğiliminde olduğu bi-

linmektedir. Bu gelişmeler göz önüne alın-

dığında ABD’nin, Ürdün tercihiyle özellikle 

İran ile görüşmeler sonrası bölgedeki askerî 

varlığına karşı oluşabilecek taviz alanlarını 

dengelemeyi düşündüğü anlaşılmaktadır. 

Bu doğrultuda bölgenin diğer ülkelerine 

göre İran etkisindeki baskılar açısından 

daha güvenli olacağı düşünülen Ürdün, 

vekil güçlerin mobil tehditlerine karşı gü-

venli bir lokasyon olarak değerlendirilebi-

lir. Buna ek olarak Şii milis ağının Ürdün’de 

bulunmaması durumu, ABD’nin aradığı 

güvenli ortamı sunabilecek potansiyeli ta-

şımaktadır. ABD böylelikle İran etkisindeki 

tehditlerin menzilinin dışına çıkarak hem 

İran ile görüşmeler devam ederken hem 

de görüşmeler sonrası dönemde İran’ın 

bölgesel baskı ve diplomatik kazançlarını 

sınırlandırabilecektir. Ayrıca Ürdün tercihi, 

İsrail güvenliğinin öncelenmesindeki ABD 

politikalarının sürekliliğine ve Suriye’de 

ortaya çıkabilecek yeni gelişmelere işaret 

etmektedir. İ
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İran’da 18 Haziran 2021’de gerçekleşen cum-
hurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Seyyid 
İbrahim Reisi’nin, Nisan 2021’de Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komis-
yonu’nun İran’ın nükleer programını görüş-
mek için başlattığı ve halihazırda Viyana’da 
devam eden nükleer müzakereler üzerin-
de nasıl bir etkisinin olacağını bilmek için 
ülkenin dış politika karar alma mekaniz-
malarının işleyişini bilmek önemlidir. Zira 
İran’ın devlet yapılanmasında sistem içinde 
en üst seviyedeki yetki Devrim Rehberi’ne 
aittir. İran’ın genel politikasını saptamak ve 
saptanan bu politikanın rejime uygun, doğ-
ru bir biçimde icra edilmesini sağlama yet-
kisi anayasanın 110. maddesi çerçevesinde 
Devrim Rehberi’ne verilmiştir. Cumhurbaş-
kanlığı makamı (Riyaset-i Cumhuri), Reh-
ber’den sonra gelen, ülkenin en yüksek ikin-
ci makamıdır. Cumhurbaşkanı, yürütme 
faaliyetlerinin tümünden sorumlu değildir. 
Son olarak bilinmesi gereken diğer bir ku-
rum da Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’dir 

(Şuray-i Aliye-i Emniyet-i Milli). Konsey, 
Rehber tarafından belirlenen genel pren-
sipler ışığında ulusal güvenlik ve savunma 
politikalarının oluşturulmasından sorum-
ludur. Bu çerçevede İran dış politikasında 
birçok temel meselenin, ki ülkenin nükleer 
programı buna dahildir, bir ulusal güvenlik 

sorunu olarak görüldüğünü ve bu konuların 
Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’nin günde-
mine alınarak değerlendirildiğini belirtmek 
gerekir. Konseyin Rehberlik makamının gö-
rüşlerine aykırı karar alması beklenmediği 
gibi alınan kararların hayata geçirilebilmesi 
için de Rehber’in onayı gerekmektedir. Bu 
bağlamda İran’da nükleer müzakerelerin 
geleceği ile ilgili nihai karar alıcı, müesses 
nizamın başı olan Rehber Ayetullah Seyyid 
Ali Hamenei’dir. Bununla beraber cumhur-
başkanının toplumun dikkatini çekmek ve 
yeni güvenlik konuları oluşturabilme gücü-
ne sahip olması ve iktidar süresince sahip 
olduğu yetkiler çerçevesinde ülkenin güven-
lik ajandasını belirleme kabiliyetinin olması 
Reisi’nin yaklaşımını önemli kılmaktadır.

İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 
dönemine damgasını vuran siyasi akımın 
pragmatizm olduğunu, Reisi dönemi dış 
politikasının ise İranlıların İmam Humey-

ni çizgisine bağlılıklarını vurgulamak için 
kullandıkları ilkecilik(kendilerini Usulgera 
olarak niteleyen muhafazakarlar) ekseninde 
şekilleneceğini söylemek mümkündür. Do-
layısıyla yeni dönemde İran’ın İslam Devri-
mi’nden bu yana geliştirdiği temel dış poli-
tika eksenini koruyacağını, bununla beraber 

uluslararası sistemin zorunlu kıldığı koşul-
ları göz önünde bulunduracağını belirtmek 
gerekir. Bu bağlamda, İran’ın küresel ve 
bölgesel düzeyde öncelik verdiği amaçları 
ve stratejileri ön plana çıkmaktadır. Küresel 
düzeyde ABD’ye karşı denge politikası oluş-
turmak ve diğer küresel güçler olan Rusya, 
Çin ve AB ile ilişkileri geliştirmeye odaklan-
mak; bölgesel düzeyde İsrail karşıtı söyle-
mi ön plana çıkarmak ve bu amaçla direniş 
ekseni olarak adlandırılan Irak, Lübnan, 
Suriye’deki vekil güçlerle ilişkileri derinleş-
tirmek; Basra Körfezi’nde ise Suudi Arabis-
tan’a karşı tehdit söylemini bir alt seviyeye 
çekmek ve işbirliği alanları yaratmak ve de 
bölge ülkeleri ile denge siyaseti gütmek yeni 
dönemin ana eksenini oluşturmaktadır.

Kariyerinin büyük bölümünü yargı alanında 
tesis etmiş olan İbrahim Reisi’nin siyasetin 
dışından gelen bir cumhurbaşkanı olma-
sı, dış politika konusunda itidalli olacağı 
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izlenimini yaratmaktadır. Zira iç siyasette 
kendisi ile ilgili beklenti toplumun geniş ke-
simlerinin onayını alması ve Hamenei son-
rası Rehberlik makamına doğru yol alması 
şeklindedir. Bu sebeple Reisi’nin halkın te-
mel beklentisi olan ekonomik kalkınmaya 
hizmet edecek bir dış politika anlayışına 
sahip olacağı düşünülmektedir. Aynı za-
manda İran’da müesses nizamı temsil eden 
Hamenei ve Devrim Muhafızları Ordusu ile 
koordineli bir dış politika söylemini benim-
semesi kendisinin iç siyasetteki beklentileri 
karşılaması için en makul yol olarak görül-
mektedir. Bu bağlamda Reisi’nin Viyana 
sürecine ehemmiyetle yaklaşacağını belirt-
mek gerekir.

Reisi, seçimlerin hemen arkasından 21 Ha-
ziran’da yaptığı basın toplantısında Kap-
samlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP ya da di-
ğer adıyla Nükleer Anlaşma Temmuz 2015’te 
P5+1 ile İran arasında imzalanmıtır.) dair 
nasıl bir tutum sergileyeceğinin ipuçlarını 
vermiştir. Reisi’nin toplantıdaki şu ifadeleri 
önemlidir:

• Dünya bilsin ki İran’daki durum değişti. 
Maksimum baskı politikası bugüne ka-
dar işe yaramamıştır. Dış politika Nükleer 
Anlaşma ile başlamadı ve onunla da sınır-
lı kalmayacak. Ulusal çıkarımıza olan her 
müzakereye olumlu bakarız.

• Görüşmeler yıpratıcı olmamalı. Her top-
lantının somut neticesi olmalı.

• ABD Nükleer Anlaşma’ya dönmeli. Av-
rupa ABD’nin baskısı altında kalmadan 
taahhütlerini yerine getirmeli.

• Mevcut müzakere heyeti şu an için gö-
revine devam edecektir. Dış politikadan 
sorumlu ekibimiz durumu inceliyor.

• Yaptırımlar kaldırılsa dahi ABD başkanı 

ile görüşmem.

• Füze programı ve bölgesel meseleler mü-

zakere konusu olamaz. ABD yönetimini 

tüm yaptırımları kaldırmaya çağırıyorum.

Reisi kendi yönetiminin önceliğinin KOEP 

olmadığını belirtmek suretiyle üstü kapalı 

bir şekilde Ruhani dönemini eleştirmiştir. 

Zira Ruhani 2013’te cumhurbaşkanı seçil-

diğinde önceliği P5+1 ile yürütülen nükle-

er müzakerelere vermiş, böylelikle 2015’te 

Nükleer Anlaşma yapılmıştır. Reisi ise yap-

tırımların kaldırılmasının öncelikli olma-

dığını belirtmek suretiyle ABD’nin baskısı 

karşısında alternatif siyaset üretmeye odak-

lanacağının işaretini vermiştir. Bu kapsam-

da Rusya, Çin ve AB gibi küresel aktörlerle 

işbirliğinin ön plana çıkacağını söylemek 

mümkündür. Reisi döneminde ABD’ye kar-

şı ülkenin ulusal çıkarlarını korumaya ön-

celik verilecek, müzakerelerin sonunda bir 

anlaşma yapılması pahasına hayati görülen 

çıkarlardan (balistik füze programı ve dire-

niş ekseni olarak tanımlanan Irak, Suriye, 
Lübnan hattındaki askeri varlık) taviz veril-
meyecektir.

Viyana’da altıncı turunu tamamlayan gö-
rüşmelerin Temmuz ayı içinde yedinci tu-
runa başlaması öngörülmektedir. Reisi’nin 
devam eden süreçle ilgili en önemli tavrı 
mevcut müzakere ekibinin görevine devam 

edeceğini ifade etmesi olmuştur. Bu nokta-
da kendisinin göreve başlayacağı 3 Ağustos 
2021’e kadar Viyana’da somut bir sonucun 
çıkması beklenmektedir. Ancak gerek İran 
tarafının gerek ikinci kanal diplomasisi ile 
sürecin parçası olan ABD’nin haftalardır 
devam eden tartışmalara rağmen önemli 
hususlarda hala anlaşamadığı görülmekte-
dir. New York Times gazetesinde 9 Mayıs’ta 
çıkan habere göre Viyana’da üç çalışma gru-
bu oluşturulmuş; bunlardan biri ABD’nin 
hangi yaptırımları kaldırması gerektiğine, 
bir diğeri İran’ın uranyum zenginleştirme 
limitlerine nasıl döneceğine ve sonuncusu 
KOEP’e karşılıklı dönüşün yol haritasına 

odaklanmış ancak görüşmeler, İran’ın şu 
ana kadar geliştirdiği santrifüjlerin deneti-
mini reddetmesi sebebiyle tıkanmıştır. Zira 
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 
(UAEA) yalnızca yeni santrifüjleri denetle-
mesi gerektiğini savunurken ABD, Nükleer 
Anlaşma’dan çekildiği 2018’den müzakere-
lerin başladığı döneme kadar olan zaman 
zarfındaki oranların da denetlenmesinde 
ısrarcı olmaya devam etmektedir.

Bu bağlamda Aralık 2020’de İran Parla-
mentosu’nda çıkan Yaptırımları Kaldırmak 
ve İran Halkının Çıkarlarını Korumak İçin 
Stratejik Eylem Yasası önemlidir. Zira bu 
yasaya göre İran UAEA ile yaptığı iş birliği 
düzeyini düşürmüş ve Nükleer Silahların 
Yayılmasını Önleme Anlaşması’nın ek pro-
tokolünü terk etmiştir. Ayrıca İran Atom 
Enerjisi Kurumu, Nükleer Anlaşma’da ön-
görülen %3,67 olan uranyum zenginleştir-
me oranını %20 oranında zenginleştirmekle 
ve yılda en az 120 kg depolamakla mükellef 
kılınmıştır. Daha sonra 22 Şubat 2021’de Uz-
manlar Meclisi üyeleriyle yaptığı görüşme-
nin ardından Devrim Rehberi Ali Hamenei, 
ülkesinin yararı ve ihtiyaçları doğrultusun-
da gerekirse %60 oranında dahi uranyum 
zenginleştirilebileceğini ifade etmiştir ki 
bu oran nükleer silah üretmek için yeterli-
dir. Bu dönemde İran’ı ziyaret eden UAEA 
Başkanı Rafael M. Grossi, 22 Şubat’ta taraf-
lar arasında geçici teknik bir anlaşmanın 
sağlandığını duyurmuş, taraflar arasında 
sağlanan teknik anlaşmanın 21 Mayıs’ta 
sona ermesinin ardından UAEA, İran’la söz 
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konusu anlaşmayı bir ay daha yani 24 Ha-
ziran’a kadar uzattığını açıklamıştır. Henüz 
İran tarafından denetçilere tesislerin açılıp 
açılmayacağına dair bir açıklama gelmemiş 
olması ise Viyana sürecinde somut bir sonu-
ca ulaşılmasını riske sokmaktadır.

Öte yandan Reisi’nin nükleer müzakerelerle 
ilgili kırmızı çizgileri oldukça nettir. Seçim 
döneminde adayların katıldığı TV tartış-
masında Reisi şu sözleri söylemiştir: Biz 
Devrim Rehberi’nin onayladığı 9 madde ile 
birlikte Nükleer Anlaşma’ya bağlıyız. Ama 
siz (Ruhani hükümeti kastediliyor) Nükleer 
Anlaşma’yı uygulayamazsınız. Nükleer An-
laşma’yı ancak muktedir bir hükümet uy-
gular. Reisi’nin kastettiği 9 madde, 2015’te 
Devrim Rehberi’nin Ruhani’ye hitaben yaz-
dığı mektuplardaki ifadelerdir. Burada ön 
plana çıkan husus, Hamenei’nin yaptırım-
ları sonlandırmanın önemine yaptığı vur-
gudur. ABD’nin anlaşmadan vazgeçmesinin 
engellenmesi ve anlaşma hükümlerini ihlal 
etmemesinin sağlanması Reisi’nin sürece 
dair kırmızı çizgisini oluşturmaktadır. Do-
layısıyla Viyana’da Ağustos 2021’e kadar tıp-
kı 2015 Nükleer Anlaşması’na giden süreçte 
olduğu gibi (24 Kasım 2013 tarihinde Ce-
nevre’de geçici anlaşmaya varılmış, 20 Ocak 
2014’te söz konusu geçici anlaşma işlerlik 
kazanmış, nihai olarak KOEP 14 Temmuz 
2015’te imzalanmıştır.) bir ön anlaşmanın 
ortaya çıkması mümkün olmakla birlikte 
mutlak kapsamlı bir anlaşmanın yakın za-
manda yapılması henüz olasılık dahilinde 
değildir.

Viyana müzakerelerinde nihai bir anlaş-
manın çıkmasını zorlayan koşullar yalnızca 
İran tarafı ile ilgili değildir. ABD Senato-
su’nun Mayıs 2015’te kabul ettiği, dönemin 
Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cum-
huriyetçi Senatör Bob Corker ile şu anki Dış 
İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Robert 
Menendez’in birlikte hazırladığı İran Nük-
leer Anlaşması’nı İnceleme Yasası (Iran 
Nuclear Agreement Review Act of 2015) Joe 
Biden yönetiminin en önemli engelidir. Ya-
saya göre Kongrenin onayı olmadan ABD 
başkanının İran’a dönük yaptırımlardan 
feragat etmesi veya yaptırımları askıya al-
ması yasaktır. Bu yasayı daha da kuvvetlen-

dirmek için 24 Şubat 2021’de Cumhuriyetçi 
Senator Tom Cotton tarafından hazırlanan 
ve Menendez’in de üyesi olduğu Senato 
Bankacılık, Konut ve Kentsel İlişkiler Ko-
mitesinin (Senate Banking, Housing, and 
Urban Affairs Committee) önüne gelecek 
olan İran’a Yaptırımların Kaldırılmasını En-
gelleme Yasası (A resolution opposing the 
lifting of sanctions imposed with respect to 
Iran) kritik bir öneme sahiptir. Zira henüz 
sadece 33 Cumhuriyetçi senatörün destek-
lediği bu yasa tasarısı şayet Menendez des-
tek verirse önemli bir boyut kazanacak ve de 
Viyana’daki müzakerelerin seyrini olumsuz 
etkileyecektir.

Nihai olarak baktığımızda karşımıza şu tab-
lo çıkmaktadır: Reisi yönetimi ülke içinde 
ağır ekonomik sorunlarla uğraşırken halkın 
rahatsızlıklarını gidermek adına ekonomik 
rahatlık sağlayan bir dış politika tesis etme 
zorunluluğu içindedir. Öte yandan ekono-
mik yaptırımlar hala İran için büyük sorun 
yaratmaktadır. Bu noktada Viyana sürecinin 
başarıya kavuşması Reisi yönetiminin beka-
sı açısından kritik öneme sahiptir. Ancak 
süreç önünde ciddi engeller söz konusudur. 
Bunların başında ABD’de Cumhuriyetçi 
Parti’nin 2015’ten beri İran’la bir anlaşma 
yapılmasına karşı olması ve Demokrat Parti 
içinden de bu karşıt cephenin olmasıdır ki 
burada Kongre dikkat çekmektedir. Kasım 
2022’de hem Temsilciler Meclisi hem de Se-
nato seçimleri olacaktır. Demokratlar, sahip 
oldukları çoğunluğu kaybetmek isteme-
mekte; öte yandan Cumhuriyetçiler, azınlık 
durumundan sıyrılmak istemektedir. Bun-
dan dolayı da İran konusu, ABD’de giderek 
bir iç siyaset malzemesine dönüşmekte, bu 
da Biden yönetimini zora sokmaktadır. Do-
layısıyla Viyana sürecinden Reisi hükümeti-
ni ekonomik anlamda rahatlatacak oranda 
nihai bir anlaşmanın Kasım 2022’den önce 
çıkması zor görülmektedir.

Benzer bir şekilde İran Meclisi’nde de Nük-
leer Anlaşma’ya dair karşıt bir tutum söz ko-
nusudur. 23 Haziran itibariyle İran Meclisi 
ABD ile herhangi bir müzakere yapılmasını 
yasaklayan bir yasa tasarısını gündeme ge-
tirmiştir. Söz konusu yasa Meclis’ten geçer-

se halihazırda ikincil diplomasi üzerinden 
Viyana sürecine dahil olan ABD’nin İran ile 
doğrudan görüşmesi engellenecektir. Rei-
si’nin mensubu olduğu muhafazakar kana-
dın İran’ın İslam Devrimi’nden bu yana tesis 
ettiği dış politika dinamiklerine olan bağlı-
lığı, Reisi’nin bu prensipler ekseninde dav-
ranacağının en büyük teyididir. Söz konusu 
prensipler, İran’ın nükleer programını ko-
rumak ve başta balistik füzeler olmak üzere 
askeri kapasitesi artırmaya devam etmek; 
Irak-Suriye-Lübnan’ı kapsayan direniş ek-
seni hattındaki askeri üstünlüğü korumak-
tır. Bu bağlamda Reisi’nin müesses nizamı 
temsil eden Rehber Hamenei ve Devrim 
Muhafızları Ordusu ile bu temel konularda 
ayrışmalar yaşamayacağını söylemek müm-
kündür. İ
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İran’da Mayıs 2021’de başlayan elektrik ke-
sintileri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
geride kalması ve talebin artmasıyla tem-
muz ayında çok daha uzun süreli yaşanma-
ya başlandı. Hastanelerden küçük esnafa 
kadar her kesim, elektrik kesintilerinden 
muzdarip oldu. İlk başlarda sosyal medyada 
çok sayıda kullanıcının elektrik kesintisin-
den şikâyet ettiği görüntüler yayımlandı. 
Kesintiler daha sonra ise bazı şehirlerde 
protesto amacıyla insanların elektrik dağı-
tım ofisi binalarının önünde toplanmasına 
neden oldu. İran’da yaygın elektrik kesinti-
lerinin yaşanması birçok şehirde protestola-
ra yol açtı.

Tahran, Fars, Mazenderan, Elburz, Kum, 
Huzistan, Sistan ve Beluçistan, Gilan ve 
Gülistan illerinin pek çok yerinde “elektrik 
protestoları” yaşandı. Tahran ve Şiraz gibi 
büyük şehirlerin yanı sıra Kazerun, Babol-
ser, Günbedkavus, Firidunkenar, Babol, 
Amul, Gaimşehr, Sari, Kerec, Kurtköy, Ben-
der Gez gibi yerleşim yerleri şimdiye kadar 
protestoların yaşandığı küçük şehirler ara-
sında yer aldı. 2021 Haziran Cumhurbaşkan-
lığı Seçimleri nedeniyle büyük şehirlerdeki 
elektrik kesintilerine siyasi talimatla ara ve-

ren elektrik dağıtım şirketi, bu sürede nüfus 
sayısına göre küçük şehirlerde daha fazla ke-
sinti yaptı. Temmuz ayında ise büyük ve gü-
venlik açısından hassas şehirlerde, daha sık 
ve uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Huzistan ilindeki nehirler üzerinde inşa 
edilen barajların kurumasına neden olan 

su kıtlığı, kuraklık sorunu ve aşırı tüketim, 
elektrik üretiminde ve su tedarikinde ciddi 
sorunlar ortaya çıkardı. Temmuz 2021’de 
çok sayıda Ahvaz sakini, şehrin farklı böl-
gelerindeki ciddi su ve elektrik sorunla-
rını protesto etmek için Huzistan Valiliği 
önünde toplandı. Protestocular, yöneticileri 
beceriksizlikle ve sorumsuzlukla suçlayan 
sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Hatta çok 
daha sert siyasi içerikli sloganlar kullanan 
göstericiler de gözlemlendi.

Çeşitli şehirlerde gösteriler düzenleyen pro-
testocular, elektriğin bir seferde en az iki 
saat olmak üzere günde üç veya dört kez 
kesildiğini ve elektrik kesintilerinin gün-
lük hayatta birçok soruna neden olduğunu 
(su kesintileri, gıda bozulmaları, cihazların 
yanması, asansörlerin çalışmaması gibi) 
söylemektedir. Elektrik kesintilerinden 
bankacılık sistemi de belirli ölçüde etkilen-

di. Ülkenin farklı bölgelerinde internet bağ-
lantısında kopukluklar yaşandı.

Sıklıkla yaşanan elektrik kesintileri, trafik 
akışını ve hastanelerin faaliyetlerini olum-
suz etkiledi. Hükûmet yetkilileri, hastane-
lerde elektriğin kesilmeyeceğini defalarca 
vurgulasa da sağlık personelleri bunun 
gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Yaşanan 
uzun elektrik kesintileri nedeniyle hastane-
lerin yoğun bakım ünitesindeki hastaların 
ölme riskinin de yüksek olduğu vurgulanı-
yor. Pek çok büyük hastanede, jeneratörle-
rin de elektrik kesintisi durumunda yetersiz 
olduğu iddia ediliyor. Toplumsal infiale yol 
açan bu sorunun nedenleri arasında ise aşırı 
elektrik tüketimi öne çıkarılıyor.

Aşırı elektrik tüketimindeki ciddi artışın 
iki ana nedeni olarak hava sıcaklığındaki 
yükseliş ve kripto para madenciliği göste-
rilmektedir. İran Enerji Bakanlığı yetkilileri, 
ülkede illegal yapılan kripto para madenci-

liği sonucunda artan elektrik tüketiminin, 
elektrik kesintilerini meydana getirdiğini 
savunuyor. Enerji Bakanlığı, ülkede yetkisiz 
veya illegal şekilde kripto para madenciliği 
yapan 2.000’den fazla merkezin ya da gru-
bun ortaya çıkarıldığını duyurdu. Kripto 
para madencilerinin elektrik tüketiminin, 
İran’da 2021 yılı kış aylarından yaza doğru 
600 MW ile 2.000 MW arasında değiştiği 
tahmin ediliyor.

Ülkenin elektrik üretim kapasitesine her 
yıl yaklaşık 3.000 MW güç eklenmesine 
rağmen sıcaklık artışı ve yağışların önemli 
ölçüde azalması ile ortaya çıkan kuraklık, 
barajların su deposundaki düşüş ve aniden 
artan mevsimsel talep; elektrik üretimine 
eklenen kapasiteyi dengeleyerek elektrik 
açığını artırdı. Ülkenin barajlarında topla-
nan su rezervlerine ortalama su girişi, 2020 
yılında yaklaşık 12 milyar metreküp iken 

Kenan Aslanlı

GÖRÜŞ 
13.07.2021

İran’da Elektrik Kesintileri ve 
Protestolar

Haziran 2021’den itibaren sıcaklıkta yaşanan yükseliş, 
İran’daki elektrik talebinde artışa ve bu da ülkenin 
birçok şehrinde elektrik kesintilerine yol açıyor.
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bu yıl bu rakam 6 milyar metreküpe düştü. 
Kuraklık sonucu yağış miktarındaki azalma 
ile ortaya çıkan su sıkıntısı, hidroelektrik 
santrallerinin üretiminde, altı büyük şeh-
rin toplam tüketimine eşit olan 4.000-5.000 
MW’lık bir düşüşe yol açtı. Ülke genelinde, 
toplam 12.000 MW kapasiteli 55 hidroelekt-
rik santrali faaliyet gösterse de yaşanan su 
sıkıntısı, bu santrallerin üretimlerini ciddi 
şekilde etkiledi.

Her bir santigrat derece yüksek sıcaklıkta, 
insanlar daha fazla klima kullandığından 
İran’ın 4.500 MW ek güç kaynağına ihtiya-
cı oluşuyor. Bazı uzmanlara göre ülkedeki 
elektrik tüketiminin yıllık %5 artmasına 
rağmen Enerji Bakanlığı, üretim kapasitesi-
ni aynı oranda artırmadı ve bugünlerde ya-
şanan elektrik kesintileri aslında öngörüle-
bilirdi. İran’ın 2021 Temmuz ayında günlük 
elektrik üretimi 54.000 MW iken günlük 
elektrik tüketimi ise 66.000 MW’tan fazla 
oldu.

Ülkenin elektrik santralleri elektrik talebin-
den yaklaşık 12.000 MW daha az elektrik 
üretebilmektedir. Söz konusu elektrik açığı, 
bir önceki yılın aynı tarihindeki tüketimden 
10.000 MW fazla olmuştur. Bu açığı kapat-
mak için İran; şu anda Türkmenistan, Erme-
nistan ve Azerbaycan’dan elektrik ithal et-
mektedir. Artan elektrik kesintileriyle başa 
çıkmanın kısa vadeli acil çözüm yolunun, 
komşu ülkelerden daha fazla elektrik satın 
almanın yanı sıra elektrik ihracatını belirli 
ölçüde kısıtlamak olduğuna inanılmaktadır. 
İran, 2021 yılı itibarıyla Afganistan, Pakistan 
ve Irak’a elektrik ihraç etmektedir. Elektrik 
ihracatının durdurulmasının yanı sıra ülke 
içindeki talebin azaltılmasına yönelik adım-
lar da hükûmetin gündemindedir.

Ülkenin elektrik tüketiminin azaltılması ile 
ilgili Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile Birinci 
Yardımcı’sı başkanlığında art arda toplantı-
lar yapıldı ve Enerji Bakanlığının konu ile 
ilgili önerileri dinlendi. Kabine; Enerji Ba-
kanlığına, ülkenin elektrik arz ve talebini 
dengelemek için yaz mevsiminde elektrik 
tüketiminin pik döneminin sonuna kadar 
yüksek elektrik tüketen abonelerin elekt-
riğini sınırlama veya gerekirse kesme izni 

verdi. Tüm devlet kurumları, bankalar ve 
diğer kamu kurumlarının çalışma saatleri 
ve günleri yeniden düzenlendi (22 Ağustosa 
kadar Tahran’da ve ülke genelinde kurum-
lar perşembe günleri kapalı olacak.). Pek 
çok endüstri tesisi, yaz tatili nedeniyle veya 
bahanesiyle iki hafta boyunca kapatılmaya 
zorlandı. Yoğun saatlerde çalışmayı bırakan 
sanayi tesislerinin elektrik faturalarında, 
diğer saatlerde %50 indirim uygulanmaya 
başlandı. Tarım sektöründen, su pompala-
rını yoğun tüketim saatlerinde kullanma-
maları talep edilmekte ve karşılığında belirli 
saatlerde ücretsiz elektrik kullanma imkânı 
verilmektedir.

Bazı haber sitelerinden yayılan haberler, 
elektrik dağıtım sisteminde ve elektrik üre-
tim santrallerinde bazı personelin elektrik 
tedarikini sabote ettiği yönünde olsa da bu 
durum, yetkililer tarafından kısa sürede ya-
lanlandı. Elektrik kesintileri, son yıllarda 
bu sektöre yeterince yatırım yapılmaması 
nedeniyle elektrik üretiminin artmaması-
nın yanı sıra üretim ve dağıtım şebekesi-
nin zamanla bozulmasına bağlanmaktadır. 
Enerji santrallerinin düşük verimliliğinin 
(İran’ın termik santrallerinde elektrik üre-
tim verimliliği yaklaşık %35’tir.) yanı sıra 
üretim, iletim ve dağıtımdaki kayıplar da 
ciddi orandadır.

Ülkenin elektrik üretim kapasitesinin ge-
liştirilmesi ile verimliliğin ve elektrik sant-

ralleri sayısının artırılması, kısa vadeli bir 
süreç olmadığı için bu sorun, 2021 Cum-
hurbaşkanlığı Seçimlerinden sonra oluşa-
cak yeni hükûmetin de en önemli gündem 
maddelerinden biri olacaktır. Yeni hükû-
metin, İran’ın elektrik endüstrisine yoğun 
bir şekilde yatırım yapması gerekecektir. 
Her yıl, yaklaşık 4.000 MW yeni elektrik 
santrali kapasitesi inşa etmek için 3,5 mil-
yar euroluk kaynağa ihtiyaç vardır. Elektrik 
talebinin ortalama %5 oranında yükselmesi 
ve ülkenin kalkınma planlarında yılda 5.000 
MW’lık yeni elektrik santrali inşa etme he-
defi, elektrik iletim hatları ve dağıtım ağı-
nın geliştirilmesi toplam 4-5 milyar dolarlık 
yatırım gerektiriyor.

Sonuç olarak İran’ın elektrik endüstrisi şu 
anda tarihinin en kritik dönemlerinden 
birini yaşamaktadır. 2021 Temmuz ayında 
İran’ın çeşitli şehirlerinde insanlar yaygın 
elektrik kesintilerini protesto etti. Geldiği-
miz noktada, elektrik dağıtım şirketleri Tah-
ran, Meşhed, Tebriz, Isfahan, Kerec, Şiraz, 
Ahvaz, Kirmanşah, Urmiye, Reşt gibi tüm 
büyük şehirlerde elektrik kesintilerinin tak-
vimini önceden halka açıklıyor. İran Elektrik 
Üretim ve Dağıtım Şirketi (TAVANIR) yetki-
lisi, elektrik açığı ile ilgili durumu önümüz-
deki ay için “acil durum” olarak nitelendirdi. 
İran’da elektrik kesintileri, su kıtlığı ve buna 
bağlı kitlesel protestoların 2021 yazında de-

vam edeceği öngörülebilir. İ
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Uluslararası alanda devletlerin, şirketlerin 
ve birtakım kuruluşların maruz kaldığı si-
ber saldırılardan sonra İran’da da iki önemli 
saldırı yaşandı. Birinci saldırı, 9 Temmuz 
Cuma günü ulusal demir yolları hattının 
elektronik sistemlerine gerçekleştirilmişti. 
İkinci saldırı ise demir yollarına yapılan sal-
dırıdan bir gün sonra, 10 Temmuz Cumarte-
si günü Yol ve Şehircilik Bakanlığının bilgi-
sayarlarına, web sitesine ve internet altyapı 
sistemlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. 
İran kritik altyapılarını doğrudan hedef 
alan her iki saldırı sonrası ilgili kurumlar 
hasar tespit ve saldırının kaynağı konusun-
da soruşturma başlattı.

Demir yollarına yapılan siber saldırıların, 
trenlerin seferlerini kontrol ve koordine 
eden teknik altyapıyı hedef aldığı belirtil-
di. Ayrıca saldırı sonrasında tren istasyon-
larındaki elektronik gösterge panellerinde 
Devrim Rehberi Hamenei’nin ofis telefonu 
da yer alıyordu. Saldırıyı gerçekleştiren ha-
ckerlar, yaşanan gecikmelerle ilgili bilgi al-
mak için aranacak telefon numarası olarak 
Hamenei’nin numarasını paylaşmıştı.

Yol ve Şehircilik Bakanlığına yönelik ikinci 
saldırıda ise personel bilgisayarları ve genel 

olarak Bakanlığın internet altyapısı hedef 
alındı. Saldırının teknik ya da maddi ola-
rak ne tür bir zarara neden olduğu henüz 
bilinmiyor. Yetkililer söz konusu saldırıya 
dair Bakanlığın teknik ekiplerinin soruş-
turma başlattığını bildirdi. Ayrıca İletişim 
ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed 
Cevad Azeri Cehromi, siber saldırıya dair 
personele yönelik bir uyarı yaptı. Cehromi, 
bu saldırıların 2018 yılında gerçekleştirilen 
ransomware (fidye yazılımı) saldırılarına 
benzer bir saldırı olduğunu ve tüm devlet 
kurumlarının olası fidye yazılımı saldırısı 
durumunda yetkililerle/teknik ekiplerle ir-
tibat kurmaları gerektiği konusunda uyardı.

İran’da peş peşe gerçekleşen bu iki saldırı-
nın neden olduğu zararlar henüz net olarak 
bilinmemektedir. Saldırının arkasında han-
gi aktör veya aktörlerin olduğu da tartışılan 
konular arasındadır. Sosyal medyada ve bazı 
haber kaynaklarında saldırıların arkasın-
da İsrail’in olabileceği dile getirilmektedir. 
Geçmişte İran’a çok defa siber operasyon 
yürüten İsrail’in, 2020 Mayıs ayında İran 
Bender Abbas Limanına yönelik gerçekleş-
tirdiği siber saldırılara sıklıkla atıf yapılarak 
bu saldırının da İsrail tarafından yapıldığı 
öne sürülmektedir.

İddialarda adı geçen diğer aktör de İranlı 
muhalif hacker gruplarıdır. Tahran’ın po-
litikalarına karşı olan çok sayıda hacker 
grubunun varlığı bilinmektedir. Söz konu-
su saldırıyı da bu gruplardan birinin ya da 
birkaçının yapmış olabileceği değerlendi-
rilmektedir. Bu noktada, Yol ve Şehircilik 

Bakanlığına yapılan saldırılarda hacklenen 
bir personel bilgisayarından görüldüğü ka-
darıyla saldırgan hacker grubu, Bakanlığa 
yapılan saldırıyla birlikte demir yollarına 
yapılan saldırıyı da üstlenmiştir. Dolayısıyla 
operasyonun arkasında İranlı muhalif hac-
ker gruplarının olduğu düşüncesi daha ağır 
basmaktadır.

İran’ı âdeta alarm durumuna sevk eden iki 
kritik siber saldırıdan sonra yetkililer olası 
fidye yazılımı operasyonuna karşı da uyarı 
yaptı. Geçmiş yıllarda benzer siber saldırı-
ların ardından fidye operasyonlarına maruz 
kaldıklarını ifade eden yetkililer, kritik alt-
yapıları hedef alan son iki saldırının ardın-
dan benzer bir tehlike ile karşılaşabileceği 
uyarısı yaparak siber olaylara müdahale ko-
nusunda görev yapan ilgili devlet kurumla-
rının derhâl bilgilendirilmesini söyledi.

İran’ın en önemli kritik altyapılarından olan 
demir yolları sistemlerine ve bu sistemleri 
kontrol eden Yol ve Şehircilik Bakanlığı-
na yapılan saldırıların nihai hedefinin ne 
olduğu netlik kazanmadı. Ancak uzman 
yorumları, bu saldırıların doğrudan kritik 
altyapıları hedef almasından dolayı failin 
devlet destekli bir aktör olduğu konusuna 
yoğunlaşmaktadır. Diğer yandan Tahran yö-
netimine muhalif olan İranlı hackerların da 
bu tarz bir eyleme girişebileceği değerlen-
dirilmektedir. Söz konusu saldırıların nihai 
hedefinin devlet kurumları olmasından ha-
reketle burada bir fidye yazılımı saldırısının 
söz konusu olamayacağını söylemek müm-
kündür. Yapılacak olan teknik incelemeler 
sonucu İranlı yetkililer bir açıklama yapar-
larsa operasyonun mahiyetinden ve saldırı 
sonrası tespit edilen zararlardan hareketle 
failin tespit edilebileceği söylenebilir. İ

Ersin Çahmutoğlu

HABER ANALİZ 
13.07.2021

İran’da Kritik Altyapılar  
Yeniden Siber Saldırıların 
Hedefinde
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Huzistan’da susuzluk ve elektrik kesintileri 
sebebiyle 15 Temmuz’dan bu yana şiddetli 
protestolar yaşanmakta. Yolların kapatıldı-
ğı, insanların öldüğü bu şiddetli protestolar 
sosyal medyada da geniş yer bulmuş, resmî 
makamlar tarafından şimdiye kadar üç ki-
şinin öldüğü açıklanmıştır. Gösteriler ve 
halkın tepkisi henüz tam anlamıyla dinmiş 
olmamakla beraber protestoların şiddeti ilk 
günkü seviyede de değildir. Hâlihazırda böl-
gede çözülmeyi bekleyen çok sayıda sorun 
vardır. Mevcut problemlerin çözümünün 
daha fazla gecikmesi hâlinde yeni ve belki 
daha şiddetli protestoların gerçekleşeceğini 
öngörmek mümkündür.

İran’ın batısında Basra Körfezi’nin başladığı 
yerde Irak’ın sınır komşusu olan Huzistan 
her ne kadar kuraklıkla, elektrik kesintile-
riyle ve kum fırtınalarıyla gündeme gelse de 
yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından ol-
dukça zengin bir bölgedir. Söz konusu bölge 
Bereketli Hilal’in içerisinde yer almaktadır 
ve verimli tarım arazilerine sahiptir. Bunun 
yanında İran’ın karadan çıkardığı petrol re-
zervinin %80’inine, İran’daki toplam petrol 
rezervinin ise %57’sine sahiptir ve oldukça 
sulak bir alandır. İran’da üzerinde gemi taşı-

macılığı yapılabilen (ve dolayısıyla üzerin-
de ticaret yapılabilen) tek nehir olan Karun 
Nehri’nin yanı sıra bölgede birçok nehir, gö-
let, su kaynağı ve bataklık bulunmaktadır.

Huzistan’da bugün yaşanan mevcut prob-
lemler birçok faktörün bir araya gelmesiy-
le oluşmuş çok katmanlı bir konudur. Bu 

sebeple Huzistan’da yaşananları sadece bir 
su ve elektrik kesintisi problemi olarak gör-
mek konuyu basite indirgemek olacaktır ve 
birkaç senedir irili ufaklı olarak yaşanan bu 
protestoların dinamikleri gözden kaçacak-
tır. Halkın tepkisinin nedenleri ancak söz 
konusu katmanlar bir arada değerlendirildi-
ğinde anlaşılabilir. Bu katmanlar; en genel 
hâliyle küresel iklim değişikliği, yanlış su 
politikaları, yanlış tarım politikaları, sanayi 
atıklarıyla temiz su kaynaklarının kirletil-
mesi, petrol şirketlerinin verimli topraklar 
üzerinde yarattığı tahribatlar, bölgedeki 
etnik hassasiyetler, şehirlerdeki varoşlaşma 
ve beraberinde gelen yüksek işsizlik oranı 
ve güvenlik sorunları şeklinde başlıklandı-
rılabilir.

Huzistan’da 1960’lı yıllardan itibaren dün-
yada ve ülkede gelişen ihtiyaçlar sebebiyle 

şeker kamışı üretimine ağırlık verilmiş ve 
üretimi ciddi oranda yaygınlaşmıştır. Bilin-
diği üzere şeker kamışı oldukça su tüketen 
bir bitkidir ve aşırı sulamayla birlikte Hu-
zistan’daki verimli topraklar verimliliklerini 
yitirmiş ve topraktaki tuzluluğu artırarak 
toprağın kullanılmaz hâle gelmesine sebep 
olmuştur. Huzistan’da yaklaşık 70 bin hek-
tarlık bir alanda şeker kamışı ekimi yapıl-
maktadır. Şeker kamışı hasadı kontrollü bir 
şekilde ateşe verilmek suretiyle yapıldığın-
dan ciddi bir hava kirliliği, toprak kirliliği 
ve su kirliliği yaşanmaktadır. Yetkililer bu 
hasat tekniği üzerine de çareler aramakta-
dır. Devlete bağlı bir kuruluş olan Huzistan 
Su ve Elektrik Şirketi konuyla ilgili defalarca 
ikazda bulunmuştur. Aynı alan üzerinde ara 
vermeksizin yapılan şeker kamışı üretimi-
nin toprakta yarattığı uzun süreli hasarlarla 
alakalı akademik çalışmalar da bulunmak-
tadır. Bütün bunların dışında özellikle Ah-
medinejad Dönemi’yle birlikte bölgeye ge-

len Çinli şirketlerin petrol arama-çıkarma 
çalışmaları sırasında kullandığı teknik ve 
teknolojinin bölgedeki su kaynaklarına ve 
toprağa ciddi zararlar verdiğine dair yorum-
lar da mevcuttur.

Şeker kamışı ekimiyle ilgili bir başka olum-
suz durum ise şudur: Huzistan çok eski bir 
yerleşim yeri olması hasebiyle birçok önemli 
arkeolojik sit alanına sahiptir. Şeker kamışı 
üretiminde önemli bir role sahip Heft Tepe 
olarak adlandırılan bölge de bunlardan bi-
risidir ve bu bölgenin şeker kamışı ekimine 
açılıp gelişmesinden sonra bölgedeki arkeo-
lojik eserler ciddi zararlar görmüştür.

Nehir yataklarının değiştirilmesi, plansızca 
su kanalı inşa edilmesi, çok sayıda baraj in-
şası ve bölgeye akan suyun İsfahan, Kum gibi 
illerdeki su sorununun çözümü için oralara 
yönlendirilmesiyle Huzistan’daki akarsu-

Oral Toğa

GÖRÜŞ 
21.07.2021

Huzistan Protestolarının  
Arka Planı

İktisadi meseleler, varoşlaşma, ekolojik meseleler 
ve bu meselelerden kaynaklanan diğer sorunlar 
çözümsüz kaldıkça protestolar şiddetlenerek 
devam edecektir.
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ların pek çoğu kurumuştur. Yanlış sulama 
teknikleri ve yanlış tarımcılıkla iyiden iyiye 
tuzlanan kaynaklar, bölgedeki hayvancılığa 
ve yaban hayata da olumsuz yönde etki et-
miş ve yabani hayvanların toplu ölümlerine 
sebep olmuştur. İran’ın en büyük, dünyanın 
ise 12. büyük sulak alanı olan ve habitatında 
çok sayıda canlı yaşayan Şadegan Gölcüğü 
de şeker kamışı endüstrisi başta olmak üze-
re birçok fabrikadan gelen endüstriyel atık-
ların kurbanı olmuş ve günden güne zarar 
görerek yok olmaya başlamıştır. Bu da suya 
bağımlı olarak yaşayan ve bölge hayvancılı-
ğında önemli bir yer tutan mandalar başta 
olmak üzere hayvan yetiştiriciliğine olduk-
ça kötü etki etmiştir. Ayrıca yaban hayatının 
tahrip oluşuyla birlikte yine yerel ekonomi-
de önemli bir yeri olan avcılık da olumsuz 
etkilenmiştir.

İklim değişikliği hâlihazırda pek çok ülkeyi 
ve su kaynağını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Doğal olarak Huzistan’daki kaynaklar 
da bu sorundan etkilendi. İklim değişikli-
ğinin yarattığı sıkıntıların haricinde böl-
gedeki çelik, petrol, şeker endüstrilerinin 
ürettiği sanayi atıkları da suyu ciddi oranda 
kirletmekte ve bölgedeki içme suyunu kul-
lanılmaz hâle getirmektedir. Gerek iklimsel 
gerek çevresel tahribat sebebiyle içilebilir su 
kaynaklarının hızla tükenmesi öyle bir nok-
taya gelmiştir ki normalde su bakımından 
oldukça zengin olan bu bölgede içilebilir su 
üretmek için havadaki nemi içme suyuna 

dönüştüren cihazlar üzerine çalışmalar yü-
rütülmektedir.

Bütün bu sayılan ekonomik yıkımlar bu zen-
gin bölgedeki sosyolojik dengeyi de ciddi an-
lamda tahrip etmiştir. Nitekim Huzistan’ın 
bugün sosyolojik anlamdaki en büyük me-
selesi varoşlaşma sorunudur. Yukarıda bahsi 
geçen ekonomik dengeler başta olmak üzere 
birçok sebepten dolayı Huzistan’da son yıl-
larda kalabalık bir nüfus yer değiştirmiş ve 
toplumsal istikrarsızlıkların önü açılmıştır. 
Bu toplu göçlerin sonucunda ortaya çıkan ve 
derinleşen problemler toplumsal öfkeyi bes-
lemektedir. İRAM’ın Ocak 2021’de yayımla-
dığı “Huzistan’da Varoşlaşma: Sorunlar ve 
Sonuçlar” adlı analizde bu mesele etraflıca 
masaya yatırılmış ve yarattığı toplumsal ve 
iktisadi etkiler üzerinde durulmuştur.

Protestolar su ve elektrik kesintileri sebe-
biyle başlamış olsa da özellikle sosyal med-
yada gösterilen tepkilerde sorun mevcut hâ-
linden farklı bir yöne evrilmeye başlamış ve 
çoğunlukla Arapların yaşadığı bu bölgede 
hükûmet tarafından etnik ayrımcılık yapıl-
dığına, insanları zorunlu göçe tabi tutmak 
ve bölgeyi Farslaştırmak için hükûmetin 
kasıtlı olarak bu zorlukları yarattığına dair 
söylem belirginleşmeye başlamıştır. Sosyal 
medyada Huzistan için yazılıp çizilenlerin 
yanı sıra “Arkandayız El-Ahvaz” hashtag’le-
riyle bir grup İranlı Türk de olaya dâhil ol-
muş ve konuya destek için etnik tandanslı 

ve genellikle İngilizce tweet’lerle destekleri-
ni belirtmişlerdir. Yer yer Urmiye Gölü’nün 
kuruması nedeniyle gerçekleşen olaylar 
arasında paralellikler kurulmuştur. Tahran 
metrosunda da Huzistan için anlık protes-
tolar gerçekleşmişse de söz konusu protes-
tolar ülke geneline yayılmamış ve bölgesel 
mahiyette kalmıştır.

Bugün gelinen noktada Huzistan’ın çözül-
meyi bekleyen birçok problemi bulunmak-
tadır ve bu problemlerin çözümü artık er-
telenebilecek bir noktada değildir. Bölgede 
oturmuş ve iyiden iyiye yerleşmiş olan bu 
endüstriyel yapıyı revize etmek ve yeni bir 
sistem kurmak da kolay olmayacaktır. Zira 
İran hâlihazırda derin bir ekonomik kriz 
içindedir ve ekonomik anlamda ülkenin en 
önemli taşıyıcı sütunlarından biri olan Hu-
zistan’da bu oturmuş ve kökleşmiş endüst-
rilerin yarattığı sorunların çözümü adına 
radikal adımların atılması pek olası gözük-
memektedir.

Sorun hakkında bir süredir çeşitli görüşme-
ler ve toplantılar yapılmakta ve Huzistan’ın 
uzun süreli ihtiyaçları için 1401 yılı bütçe-
sinden konuyla ilgili pay ayrılması talep 
edilmektedir. Öte yandan Ahvaz halkının 
temsilcisi unvanıyla Mucteba Yusufi, Ka-
libaf’la bir görüşme yaptığını ve Kalibaf’ın 
konuyla özel olarak ilgileneceği sözü ver-
diğini belirtmiştir. Ne var ki her ne kadar 
su gibi temel bir ihtiyacın tedariki oldukça 
acil bir konu olsa da yukarıda da belirtildiği 
gibi Huzistan’ın sorunları kısa vadede çözü-
lebilecek sorunlar değildir. Ağustos ayında 
görevi devralacak Reisi için acil çözüm bek-
leyen sorunlardan birisi de bu konudur.

İktisadi meseleler, varoşlaşma, ekolojik me-
seleler ve bu meselelerden kaynaklanan di-
ğer sorunlar çözümsüz kaldıkça protestolar 
şiddetlenerek devam edecek ve hatta etnik 
ayrılıkçı söylemler daha çok gündeme gel-
meye başlayacaktır. Önceki yıllarda ortaya 
çıkan felaketlerde de üst düzey siyasiler böl-
geye gelmiş ve halka çeşitli vaatlerde bulun-
muşlardır. Buna karşın bu vaatler gerçekleş-
memiştir. Bu durumun, halkın hükûmete 
olan inancına olumsuz yönde tesir edeceği 

düşünülebilir. İ
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İran milliyetçiliği hakkında son elli yılda 
birçok akademik çalışma yapılmıştır. İran 
milliyetçiliği, bu çalışmaların bir kısmında 
kadim ve doğal bir olgu olarak görülürken 
diğerlerinde modern bir ideoloji olarak 
tanımlanmıştır. King’s College London’da 
öğretim üyesi olan Zia-Ebrahimi’nin 2016 
yılında İngilizce yayımlanan “İran Milliyet-
çiliğinin Doğuşu: Irk ve Ayırma Siyaseti” 
adlı eseri, İran milliyetçiliği çalışmalarına 
yeni bir kavramsal çerçeve önermektedir. 
Zia-Ebrahimi, “ayırıcı milliyetçilik” (dis-
locative nationalism)1 olarak tanımladığı 
milliyetçiliğin, İran’da en yaygın milliyetçi-
lik türü olduğunu ifade eder. Ayırıcı milli-
yetçiliğin, 1860-1890 yılları arasında belirli 
aydınlar tarafından oluşturulan modern 
bir ideoloji olduğu ve bu ideolojinin ilke-

lerini oryantalist gelenekten seçerek aldığı 
söylemleri kitabın iki temel argümanıdır. 
Yazar, ayırıcı milliyetçiliğin temel iddiala-
rını ise şu şekilde sıralar: 1-İran milleti en 
az 2.500 yıllık kesintisiz bir tarihe sahiptir. 
2-İran’ın İslam öncesi dönemi altın çağı-
dır. 3-İran’ın geri kalmışlığının sorumlusu 
Araplar ve İslam’dır. 4-İranlılar Aryan ırkı-
na mensup bir halk olarak Avrupalılar ile 
akrabadır.

Zia-Ebrahimi kitabın birinci bölümünde 
İran modernitesinin ve milliyetçiliğinin on 
dokuzuncu yüzyıldaki doğuşu ve gelişimi-
ne odaklanır. İran’da modernitenin, yüzyı-
lın başında Rusya ile yapılan ve ciddi toprak 
kayıplarıyla sonuçlanan süreç ile başladığı-
nı öne sürer. İran’ın, Avrupa’nın askerî-si-
yasi gücü ve bilimsel üstünlüğü ile karşı 
karşıya kalmasının travmatik sonuçlar do-
ğurduğunu ifade eder. İran milliyetçiliğinin 
zemininde de bu travma olduğunu belirtir. 
Zia-Ebrahimi, Avrupa’dan teknoloji ithali-
nin İran’da modernizmin ilk evresi olduğu-
nu söyler. 1850’li yıllara gelindiğinde ise bu 
hamlenin başarısız olduğu görülmüştür. Bu 
yıllardan itibaren ilk dönem modernizmine 
birtakım alternatifler ortaya çıkmıştır. İlki, 

Kitabiyat

Mert Aydemir
30.06.2021

Reza Zia-Ebrahimi

İran Milliyetçiliğinin 
Doğuşu:  
Irk ve Ayırma Siyaseti
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Politics of Dislocation, 
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2016, 312 sayfa.
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1 “Dislocation” kelimesi İngilizcede çeşitli anlam-

larda kullanılmaktadır. Örneğin, tıp alanında ke-
mik çıkığı anlamına gelirken ekonomi ve sanayi 
alanlarında işlerin eski düzeninde olmadığını 
belirtmek için kullanılır. Yazarın kullandığı şek-
liyle “dislocative nationalism” İran’ı sahip olduğu 
sosyal ve kültürel gerçekliklerden ayırdığı için 
bu kavram Türkçeye “ayırıcı milliyetçilik” olarak 
çevrildi. Bu tercihin sonucu olarak “dislocation” 
ifadesi de ayırma olarak karşılandı.
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Avrupa’da eğitim görmüş Ermeni asıllı Mir-
za Malkum Han’ın devlet ve hukuk düzeni-
ne dair reform önerileridir. İkinci alternatif 
ise Malkum Han’ın somut ve pragmatik 
reform önerilerinin aksine söyleme dayalı 
olan ayırıcı milliyetçiliktir. Zia-Ebrahimi, 
ayırıcı milliyetçiliğin entelektüel kökenle-
rine değinerek oryantalist geleneğin İranlı 
aydınlar üzerindeki etkisini ortaya koyar. 
Buna rağmen dönemin İran milliyetçileri-
nin, oryantalist varsayımları bire bir taklit 
etmeyip bunları ideolojik hedeflerine göre 
seçerek kullandıklarına dikkat çeker.

Kitabın ikinci bölümü ayırıcı milliyetçili-
ğin iki kurucusu olarak görülen Mirza Feth 
Ali Ahundzade ve Mirza Ağa Han-ı Kirma-
ni’nin düşüncelerine ayrılmıştır. Zia-Ebra-
himi hayatının önemli bir bölümünü Tif-
lis’te geçiren ve Rusya’da tercüman olarak 
çalışan Ahundzade’nin Rusça metinler ara-
cılığıyla oryantalist literatürden etkilendi-
ğini belirtir. Ahundzade, aydınlanma filo-
zoflarının fikirlerinden ve liberalizmden de 
etkilenmiştir. Özellikle Voltaire’den ilham 
alarak kurumsal dinleri eleştiren Ahundza-
de, ilerlemenin koşulu olarak dinî inançla-
rın toplumdan kazınmasını zorunlu görür. 
Zia-Ebrahimi, Ahundzade’nin Türkçe kale-
me aldığı Mektubat isimli eserinin, ayırıcı 
milliyetçiliğin kurucu metni olduğunu 
ileri sürer. Ahundzade Mektubat ve diğer 
eserlerinde Arapların, İran’ı geri kalmışlığa 
mahkûm eden tohumları ekmiş olduğunu 
belirtir. Ona göre ulema ve müstebit hü-
kümdarlar bu tohumların yeşerttiği gruplar 

olarak yüzyıllar boyu İran’ın mahvolması-
nın müsebbipleri olmuştur. Bu bölümde 
konu edilen ikinci entelektüel olan Kir-
mani ise Ahundzade’nin mirasçısı ve onun 
fikirlerini radikalleştirerek daha geniş bir 
kitleyle buluşturan kişi olarak tasvir edil-
mektedir. Kirmani’nin İran milliyetçiliğine 
katkısı, İranlı kimliğine ırkçı ve dilbilimsel 
yaklaşımları olmuştur. Kirmani, Farsçada 
ırk kavramını ilk kez biyolojik anlamda kul-
lanmış ve bu bakımdan Avrupa kökenli ırk-
çı düşüncenin İran’daki öncüsü olmuştur. 
Ayrıca Kirmani’nin, Aryan ırkından bah-
seden ilk İranlı yazar olduğu da bilinmek-
tedir. Kirmani ve Ahundzade modern İran 
tarih yazımında eleştirilmemiş, milliyetçi-
liğin ve modernliğin öncüleri olarak yücel-
tilmiştir. Zia-Ebrahimi, bu durumun İran 
toplumunda ayırıcı milliyetçiliğin yerinin 
sağlamlaşmasına sebep olduğunu savunur.

Zia-Ebrahimi, üçüncü bölümde “arkaist çıl-
gınlık” olarak nitelediği İran milliyetçiliği-
nin, İslam öncesi döneme duyduğu özlemi 
ele alır. Yazar, bu bölümde şu temel soruya 
cevap aramaktadır: Antik İran’a ilişkin ar-
kaist özlem, Kaçar Dönemi entelektüelleri 
arasında ortaya çıkan ve kökenleri oryan-
talistlerin çalışmalarında bulunan yeni bir 
eğilim midir yoksa İran kültüründe çok 
uzun süre var olmuş bir geleneğe mi işaret 
etmektedir? İran milliyetçiliğinin modern 
dönem öncesine uzandığının kanıtları gibi 
görülen Şehname ve Desâtir metinleri2 gibi 
kaynakların hangi tarihî ve fikrî bağlamda 
değerlendirileceği, bu sorunun muhtemel 

cevabını da içinde barındırır. Zia-Ebrahimi 
birçok İranlı tarihçinin aksine bu metinle-
rin, İran milliyetçiliğinin ve Antik İran’a du-
yulan özlemin kaynağı olamayacağını ifade 
eder. Yazara göre Kaçar entelektüelleri an-
cak oryantalist anlatıların etkisinde kaldık-
tan sonra bu metinleri farklı bir gözle oku-
maya başlamıştır. Dolayısıyla Şehname ve 
Desâtir metinleri gibi yerli eserlerin, Kaçar 
Dönemi arkaizmine kaynaklık ettiği söy-
lenemez. Aksine Avrupa’da on dokuzuncu 
yüzyılda Antik İran üzerine yazılanlar ince-
lendiğinde bunların ayırıcı milliyetçilik için 
örnek teşkil etmiş olduğu anlaşılacaktır. 
Dönemin Avrupalı düşünürlerinin Klasik 
Yunan ve Roma algısına paralel bir şekilde 
Antik İran’ı yüceltmeleri ve Zerdüştlüğe 
duydukları merakın İranlı entelektüeller 
tarafından elverişli bulunup kullanıldığı, 
metinler arasındaki paralellikler göz önün-
de bulundurularak tespit edilebilir. Yazara 
göre oryantalist gelenek, İran’da modern 
tarih yazımının yalnızca başlangıcını şekil-
lendirmekle kalmamış, ilerleyen dönemler-
de de büyük oranda etkisini sürdürmüştür.

Kitabın dördüncü bölümünde ayırıcı mil-
liyetçiliğin önemli bileşenlerinden olan 
ırkçılık ve Arap karşıtlığının milliyetçi 

2 Desâtir metinleri on altıncı yüzyılın sonlarında 
Şiraz’dan Hindistan’a göç ettiği söylenen bir grup 
Zerdüşt tarafından üretilmiş metinlerdir. Bu me-
tinlerdeki İran merkezli tarih anlayışı ve üretilen 
yeni kelimelerin Kaçar Dönemi entelektüellerini 
etkilediği ve bu dönemde ortaya çıkan arkaizme 
kaynaklık ettiği kimi tarihçiler tarafından dile 
getirilmiştir.



40 İRAM BÜLTEN  |  TEMMUZ 2021

söylem içindeki konumu ve kökeni tartı-
şılmaktadır. Oryantalistler ve İranlı tarih-
çilerin birçoğu İranlılar arasındaki Arap 
karşıtlığının kadim bir tavır olduğunu 
düşünmüştür. Buna örnek olarak da Fir-
devsi’nin Şehname’sindeki Arap karşıtı 
beyitleri ve Şuûbiye Hareketi’ni gösterirler. 
Zia-Ebrahimi ise Şuûbiye Hareketi’nin siya-
si hedefleri olmayan kültürel ve edebî bir 
akım olduğunu ifade eder. Ayrıca Şuûbiye 
Hareketi’ne mensup birçok şairin, Abbasi 
sarayına bağlı olması da bu akımın erken 
bir İran milliyetçiliği veya Arap karşıtlığı-
nın ifadesi olamayacağını göstermektedir. 
Yazar, Şehname’de Arap karşıtı düşüncenin 
varlığına dair yargıyı, bu beyitlerin Şehna-
me’ye sonradan ilave edildiğini belirterek 
reddeder. Şehname’nin Arap karşıtı bir po-
lemik olmadığının ikinci kanıtı da metne 
göre Araplar arasında büyüyen Behram Gûr 
adlı hükümdarın, Firdevsi tarafından övül-
mesidir. Ayrıca Behram Gûr’u yetiştiren 
Araplar hakkında da olumlu ifadeler kul-
lanılır. Dolayısıyla Arap karşıtlığı ve ırkçı-
lığın sistematik olarak İranlı milliyetçilerin 
söylemlerine girmesi, Şehname ve Şuûbiye 
Hareketi’ne bağlanamaz.

Zia-Ebrahimi’ye göre İranlı milliyetçiler, or-
yantalizmin Antik İran’a dair söylemlerini 
benimseyip kullandığı gibi on dokuzuncu 
yüzyıl Avrupa düşüncesinde etkili olan ırk-
çılık ve antisemitizm gibi akımların da et-
kisinde kalmıştır. Yazar, İran tarihinin ırk-
çı yorumunun ilmi tutarsızlığına rağmen 
bugüne kadar gelebilmesinin iki sebebi 

olduğunu ifade eder. Birincisi, bu yorumun 
İran’ın gerilemesinin vebalini Arapların ve 
İslam’ın sırtına yükleyerek İranlıları bu so-
rumluluktan kurtarması, ikincisi ise İranlı 
entelektüellerin Avrupa ilmi tarafından 
üretilen düşünce ve tezleri eleştirecek bir 
epistemolojiyi uzun süre boyunca geliştire-
memiş olmasıdır.

Kitabın beşinci bölümü Ahundzade ve 
Kirmani’nin Avrupa medeniyeti hakkın-
daki tutumlarının analizine ayrılmıştır. 
Zia-Ebrahimi hâkim tarih yazıcılığının 
aksine Ahundzade ve Kirmani’nin, İran’da 
aydınlanmacı ve rasyonel Batı düşüncesi-
nin temsilcileri olduğunu kabul etmez ve 
aydınlanmacı fikirlerin bu entelektüellerin 
yazılarında yalnızca söylem düzeyinde var 
olduğunu ileri sürer. Ahundzade ve Kirma-
ni’nin esasen aydınlanma karşıtı filozoflar-
dan etkilendiğini belirtir. Aydınlanmanın 
kozmopolitliğine karşı Ahundzade ve Kir-
mani’nin etnik kimliğe yaptıkları vurgu, 
bu durumun kanıtı niteliğindedir. Yazara 
göre bu entelektüeller; eleştirel düşünme, 
rasyonellik ve bilimsellik iddialarına kar-
şın eleştirdikleri dinî çevreler gibi dogma-
tik düşünmekten kendilerini alamamıştır. 
Böylece ayırıcı milliyetçilik yeni dogma; 
Ahundzade ve Kirmani ise milliyetçi ide-
olojinin “taklit merci”leri hâline gelmiştir. 
Bu bölümde son olarak Ahundzade’nin, 
Avrupalı siyasi güçler ve zorla modernleş-
tirme gibi konulardaki tutumlarına değini-
lir. Çarlık Rusya’sında tercüman olarak gö-
rev yapan Ahundzade’nin yazılarında, Rus 

emperyalizmine ve Kafkas halkları üzerin-
de uygulanan baskılara herhangi bir eleştiri 
görülmez. Aksine Ahundzade’nin tiyatro 
oyunları, Rusya’nın emperyal iddialarını 
destekler biçimde kaleme alınmıştır. Ahun-
dzade, Batılı bir gücün “irrasyonel” Doğu-
luları zorla da olsa modernleştireceğine 
inanmaktadır. Kirmani’nin de yazılarında 
açıkça belirtmemiş olmasına rağmen baskı 
ile modernleştirme fikrine uzak olmadığı 
görülmektedir.

Kitabın altıncı bölümünde ayırma siyase-
ti (dislocation) ile Aryanizm3 arasındaki 
ilişki incelenir. Aryan söyleminin Avrupa 
düşüncesinde ortaya çıkıp İran’a taşındığı 
ve bu söylemin milliyetçilerin ayırma stra-
tejisinde belirli bir amaca hizmet ettiği bu 
bölümde öne sürülen iki temel argüman-
dır. Zia-Ebrahimi Aryan kelimesinin “ariya” 
formuyla İslam öncesi İran kaynaklarında 
yer aldığını kabul etmekle birlikte bu keli-
menin modern ırk anlamını on dokuzuncu 
yüzyılda kazandığını belirtir. Oryantalistler 
arasında önceleri dilbilimsel bir tanımlama 
olan Aryan kavramı, giderek ırk bağlamın-
da kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram 
İran’da ise ırk anlamıyla ilk kez Kirmani ta-
rafından kullanılmıştır. Meşrutiyet sonrası 

3 Aryan teorisi on sekizinci yüzyılda; Yunanca, La-
tince, Sanskritçe ve Farsça gibi dillerin birbirleriy-
le akraba olduğu ve ortak bir dilden geldiğini ileri 
süren bir dilbilim teorisi olarak ortaya çıktı. Ar-
yan kelimesi, on dokuzuncu yüzyılda ise anlamı 
genişletilerek bu dilleri konuşan grupların ortak 
atası olduğu varsayılan ve diğer ırklardan üstün 
görülen Aryan ırkı için kullanılmaya başlandı.
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dönemde İranlıların, Aryan ırkından olup 
Avrupalılarla akraba olduğu fikri, İranlı-
lar arasında yayılmıştır. Pehlevi Dönemi 
ders kitaplarında bu konunun işlenmesi 
de Aryan söyleminin daha geniş bir kitle 
tarafından öğrenilmesi ve içselleştirilmesi 
ile sonuçlanmıştır. Zia-Ebrahimi’ye göre 
bu söylem, İranlılar ile Araplar, Türkler ve 
dolayısıyla İslam’ın arasına ırk çizgisini çe-
kerek İranlıları diğerlerinden ayrıştırmaya 
yaramıştır. Pehlevi Dönemi’nin ikinci şahı 
Muhammed Rıza’nın İngiliz Büyükelçi’ye, 
İran’ın Orta Doğu’da bulunmasının coğrafi 
bir kaza olduğunu söyleyerek İran’ın aslın-
da Avrupa medeniyetine dâhil olduğunu 
ima etmesi, Aryan söyleminin İran’ı; coğra-
fi, tarihî ve kültürel gerçekliklerinden nasıl 
ayırdığına güzel bir örnektir.

Kitabın yedinci ve sekizinci bölümlerinde 
ayırıcı milliyetçiliğin İranlı entelektüel-
ler arasında hâkim söyleme dönüşmesi ve 
devletin resmî ideolojisi olma süreci an-
latılmaktadır. Zia-Ebrahimi; Ahundzade 
ve Kirmani’nin fikirlerinin ancak 1910’dan 
sonra etkili olduğunu ileri sürer. Yazara 
göre Birinci Dünya Savaşı ve sonrası dö-
nemde meşrutiyet ideallerinin İran’ı içinde 
bulunduğu kötü durumdan kurtaramama-
sı, İranlı entelektüelleri meşrutiyetçi fikir-
lerden soğutarak yeni bir ideoloji arayışına 
itmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına 
doğru, ifadesini ilkin edebiyat ve müzik 
gibi sahalarda bulan ayırıcı milliyetçilik, 
Tahran’daki siyasi havanın elverişli olmaya 
başlamasıyla politik alana taşınmıştır. Ül-

kenin dağılmakta olduğu endişesi birçok 

İranlı entelektüeli, güçlü ve merkezî bir 

hükûmetin tek çıkış yolu olduğu düşünce-

sine sevk etmiştir. Böylece İran ulus-devle-

tinin kuruluşunun şartları tamamlanmış; 

ayırıcı milliyetçilik yeni devletin ideolojisi 

olmuştur.

Sonuç olarak Zia-Ebrahimi, her ne kadar 

Pehlevi Dönemi’nde resmî ideoloji hâline 

gelmişse de ayırıcı milliyetçiliğin, hiçbir za-

man somut siyasi ve sosyal hedeflere sahip 

bir reform projesi olmadığını belirtir. Ayı-

rıcı milliyetçilik, İranlıların geri kalmışlık 

travması ile başa çıkmak için başvurdukları 

bir yöntem olarak kalmıştır. Yazar bu ideo-

lojinin Avrupa ile İran arasındaki farkı ka-

patma hedefine ulaşamadığını ifade eder. 

Bu başarısızlığın nedeni olarak ayırıcı mil-

liyetçiliğin aşırı romantik tutumu ve despo-

tik eğilimlerini gösterir. Irka dayalı ve halka 

yukarıdan bakan bir yaklaşımın aslında ni-

çin modern kurumları üretmede başarısız 

olduğuna şaşılmamalıdır.

Bu kitap, İran’da milliyetçiliğe ve resmî 

ideolojiye getirdiği yeni ve değerli bakışın 

dışında, Batı dışı toplumların milliyetçilik-

lerinin nasıl çalışılabileceğine dair de yeni 

bir kavramsal çerçeve önermektedir. Ayrıca 

Batı Avrupa merkezli milliyetçilik teorileri-

nin veya milliyetçiliği antikolonyalizm bağ-

lamında inceleyen çalışmaların değerini 

inkâr etmemekle birlikte bu yaklaşımların, 

İran toplumunu anlamada yetersiz kalaca-

ğını göstermiştir. İ
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MEDYA

02.07.2021

İRAM Dış Politika Koordinatörlüğünden Rahimullah Farzam, 
Taliban’ın Eski Ceyş-ül Müslimin Fraksiyonu Başkanı Mevlevi 

Said Ekber Ağa ile bir röportaj düzenledi.

17.07.2021

İRAM Güvenlik Koordinatörlüğünden Ersin Çahmutoğlu, 
İsrail’de yapılan casus yazılımla birçok ülkeden 

insanların izlenmesini değerlendirdi.

ETKİNLİKLER

 2021

YAZ
DÖNEMİ

Çevrim İçi

Farsça Seminerleri
31 Mayıs-29 Ağustos

Başvuru: 20-25 Mayıs

iSTANBUL

31.05.2021-29.08.2021

İRAM İstanbul tarafından 31 Mayıs-29 Ağustos 2021 
tarihleri arasında Farsça Seminerleri ve Konuşma Kulübü 

düzenlenmektedir.
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ETKİNLİKLER

01.06.2021-24.08.2021

İRAM İstanbul tarafından düzenlenen Dr. Ali Rıza 
Mukaddem moderatörlüğündeki “İran Düşünce Dünyası II” 

atölyesi haftada üç saat şeklinde planlanmıştır.

Yeni Dönemde 
İran İç ve Dış Politikası

SÖYLEŞİÇEVRİM İÇİ

Ali Ekber Raifipur
Strateji Uzmanı

Etkinlik dili Farsçadır.
Etkinliğin moderatörlüğünü İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç yapacaktır.

Tarih: 03 Temmuz 2021
Saat: 14.00

03.07.2021

3 Temmuz 2021 tarihinde Ali Ekber Raifipur’un konuk 
olduğu “Yeni Dönemde İran İç ve Dış Politikası” başlıklı 

çevrim içi söyleşi gerçekleştirildi.

İran Siyasetinde 
Reformcuların Geleceği

SÖYLEŞİÇEVRİM İÇİ

Şehrbanu Emani
Politikacı

Etkinlik dili Farsçadır. Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.
Etkinliğin moderatörlüğünü İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç yapacaktır.

Tarih: 12 Temmuz 2021
Saat: 16.30 (TSİ)

/iramcenter

12.07.2021

12 Temmuz 2021 tarihinde İran’ın önde gelen deneyimli 
kadın politikacılarından Şehrbanu Emani’nin konuk olduğu 
“İran Siyasetinde Reformcuların Geleceği” başlıklı çevrim 

içi söyleşi gerçekleştirildi.

İstanbul: Yeditepe Akademi, 2021

14.07.2021

Dr. Ahmet Acar’ın “Osmanlı-İran Diplomasisi:  
Tahran Büyükelçiliği’nin Kuruluşu” başlıklı kitap sunumu, 

İRAM İstanbul tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde 
çevrim içi gerçekleştirildi.
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YARGI ERKİ BAȘKANI 
GULAM HÜSEYİN 
MUHSİNİ EJEİ KİMDİR?

2 Temmuz 2021 - İç Politika/iramcenter

Kaynak: Entekhab, Etemadonline, Maslahat

Isfahan’ın 
Ejiye 
kasabasında 
doğdu.

Devrim Rehberi Hamenei, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi’nin 18 Haziran 2021’de düzenlenen 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması üzerine kendisinden boşalan göreve 

1 Temmuz 2021’de Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’yi atadı.

1956

Yargı erkinin 
İstihbarat 
Bakanlığındaki 
temsilciliğine 
geri döndü.

1991-1994

Tahran Din 
Adamları Özel 
Mahkemesi 
başsavcısı 
oldu.

1995-1997

İran Din 
Adamları Özel 
Mahkemesi 
başsavcısı 
oldu.

1998-2005

Eski Tahran 
Belediye Başkanı 
Gulam Hüseyin 
Kerbasçi’nin 
duruşma 
hâkimliğini yaptı.

1998

Mahmud 
Ahmedinejad 
hükûmetinde 
istihbarat 
bakanlığı yaptı.

2005-2009

Isfahan İlim 
Havzasında dinî 
eğitimine 
başladı. 

1972

Evlendi ve bu 
evlilikten biri kız, üçü 
erkek olmak üzere 
dört çocuğu oldu.

1976

İslam Devrim 
Mahkemesinde 
göreve 
başladı. 

1980

İstihbarat 
Bakanlığında 

personel 
istihdamı mülakat 

sorumlusu oldu.

1984-1985

Yargı erkinin 
İstihbarat 

Bakanlığındaki 
temsilciliğini 

üstlendi.

1985-1988

Devlet Memurlarının 
İşlediği Suçlara Bakma 

Yetkisine Sahip Özel 
Yargı Kurumu 

sorumlusu oldu.

1989-1990

Mehdi Haşimi’nin davasına baktı. 
(Devrim Rehberi Ayetullah 

Humeyni’nin halefi Ayetullah 
Muntazeri’nin damadıdır. 

Muntazeri, Humeyni’nin kimi 
kararlarına tepki gösterdiği için 

haleflikten azledilmiştir.) 

1986

Devrim Rehberi Ali Hamenei 
tarafından Düzenin Yararını 

Teşhis Konseyi üyesi 
olarak atandı.

2012

İran 
başsavcısı 

oldu.

2009-2014

Yargı erki 
birinci 

yardımcılığı 
yaptı.

2014-2021

Hamenei 
tarafından yargı 

erki başkanı 
olarak atandı. 

1 Temmuz 2021
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13 Temmuz 2021 - İç Politika/iramcenter

11.06.2021
Taliban Sözcüsü

Süheyl Şahin 
Türkiye, son 20 yılda NATO’nun bir parçası 
olarak bulunmaktaydı. Bu nedenle 29 Şubat 
2020’de ABD ile imzaladığımız Doha 
Anlaşması gereği Afganistan’dan çekilmesi 
gerekiyor.

Türkiye büyük bir İslam ülkesidir. 
Afganistan’ın Türkiye ile tarihî ilişkileri var ve 
bundan sonra da yakın ilişkiler içinde 
olmaya devam edeceğiz. (Reuters)

30.06.2021
Taliban Sözcüsü 

Zabihullah Mücahid
Türkiye’nin kardeş ve İslam ülkesi olduğuna 
inanıyoruz ancak Afganistan’da asker 
bulundurmaya karar verirlerse Afgan halkı 
şüphesiz karşılarına çıkacaktır. Bize göre 
Türkiye ile ABD arasında bir fark yoktur 
çünkü bu iki ülke de NATO üyesidir. 

Türkiye ve tüm yabancı güçleri, Afgan 
topraklarında bulunmalarının kabul 
edilemez olduğu konusunda açıkça 
uyarıyoruz. Buna göre Türkiye’den 
Afganistan sorununa müdahil olmamasını 
istiyoruz. (ILNA)

13.07.2021

Taliban Liderlik Konseyi
Afganların Türkiye ile tarihî, kültürel ve dinî 
bağları var. İşgale devam edilmesi hâlinde, 
ülkemizde Türk makamlarına karşı kin ve 
düşmanlık oluşacak ve ikili ilişkilerimiz zarar 
görecektir. 

Türk makamlarının bu kararı; ülkemizin 
toprak bütünlüğüne, ulusal çıkarlarına ve 
bağımsızlığına aykırıdır. Kararı ciddi bir 
şekilde kınıyoruz. 

Türk makamlarını bu kararı geri almaya 
çağırıyoruz. Çünkü bu karar, her iki ülkenin 
de zararınadır.

Yabancı güçlerin ülkemizde bulunması işgal 
olarak görülür ve işgalcilere karşı 1.500 
ulemanın 2001 yılında verdiği cihat fetvası 
doğrultusunda 20 yıldır olduğu gibi bundan 
sonra da cihada devam edilecektir. 

Biz, Türkiye’nin Müslüman halkını ve Türk 
siyasetçilerini bu karara karşı seslerini 
yükseltmeye çağırıyoruz. 

Türk makamlarıyla bir süredir temas 
hâlindeyiz. Görüşmeler oldu ve bizim 
rızamız olmadan keyfî bir karar 
almayacaklarına dair bize güvence 
vermişlerdi. Ancak şimdi alınan karar verilen 
taahhütlere aykırıdır.

Türk makamları kararını gözden geçirmezse 
ve ülkemizi işgal etmeye devam ederse 
Afganlar; dinî, vicdani ve millî sorumlulukları 
temelinde onlara karşı duracaktır. 
(Alemarahdari)

KABİL

Türkiye’nin Kabil 
Havaalanı Kararına 
Taliban’dan Gelen 
Tepkiler
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4
13 Nİsan 

2021
14 Nİsan 

20213
İran, 11 Nisan saldırısına yanıt olarak Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansına (UAEA) IR-6 santrifüjünü kullanarak Natanz 
Tesisinde zenginleştirme seviyelerini %60 oranına 

çıkarmaya başladığını bildirdi.

Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya (E3); İran’ı, 
uranyum üretimini hızlandırdığı için kınayan 
ortak bir bildiri yayımladı.

6
15 Nİsan 

2021
20 Nİsan 

20215
Ortak Komisyon, iki çalışma grubunun 

ilerlemesini tartışmak için ikinci tur 
görüşmelerine Viyana’da başladı.

ABD ve İran’ın, Anlaşma’ya uymaya yönelik 
karşılıklı adımları nasıl atacaklarını planlamak 
için üçüncü bir çalışma grubunun kurulması 
kabul edildi.

8
27 NİSAN

2021
7 mAYIS

20217
Yaptırımların hafifletilmesi konusundaki 
farklılıklar ve İran’ın nükleer programının 
statüsü tartışmalarının gölgesinde dördüncü tur 
görüşmeleri başladı.

Ortak Komisyon, çalışma gruplarının 
bulgularını tartışmak için üçüncü kez 

toplandı.

10
24 Mayıs 

2021
25 Mayıs 

20219
Ortak Komisyon, UAEA ve İran arasında 
varılan uzlaşının yarattığı pozitif atmosferde, 
beşinci tur görüşmelerine başladı.

23 Şubat 2021 tarihinde İran’ın Nükleer Anlaşma 
kapsamında birtakım şeffaflık ve güven artırıcı önlemleri 
askıya almasından sonra UAEA ve İran arasında varılan 

Tahran’ın nükleer faaliyetlerinin izlenmesine izin veren ikili 
teknik anlaşma, 1 ay daha uzatıldı. 

1211
İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 
düzenlendi. Muhafazakâr aday İbrahim Reisi, 
oyların %62’sini alarak seçimi kazandı.

Katılımcılar, yaklaşan İran Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin gölgesinde altıncı tur 

görüşmelerine başladı. 

12 hAZİRAN
2021

18 Hazİran 
2021

15
21 Haziran tarihinde altıncı turu 

tamamlanan Viyana görüşmelerinin, 
yedinci turunun düzenlenmesi 

konusundaki belirsizlik devam etmektedir.

14 Temmuz
2021

1413
İran Dışişleri Bakanlığı; İslami Şûra Meclisine, 
Nükleer Anlaşma’nın uygulanması ve Viyana 
görüşmelerinin son durumuna ilişkin kapsamlı 
bir rapor sundu.

UAEA ve İran arasında varılan, Tahran’ın nükleer 
faaliyetlerinin izlenmesine izin veren ikili teknik 

anlaşmanın süresi doldu. Ajans ve Tahran yönetimi 
arasında bu hususta henüz bir anlaşmaya varılmadı. 

24 Hazİran 
2021

12 Temmuz 
2021

16 Temmuz 2021 - Dış Politika

Kaynak: İRAM uzmanlarınca
muhtelif kaynaklardan derlenmiştir. 

/iramcenter

1

KOEP Ortak Komisyonu ve ABD, Avrupa Birliği (AB) 
başkanlığında ilk istişare toplantısı için Viyana’da bir araya 

geldi. Katılımcılar, iki teknik çalışma grubu kurarak ABD’nin 
KOEP’e dönüşü ve Nükleer Anlaşma’nın tüm taraflarca tam 
ve etkili bir şekilde uygulanması için müzakerelere başladı. 

İran’ın, Natanz Uranyum 
Zenginleştirme Tesisine saldırı 
düzenlendi.

6 Nİsan 
2021

11 Nİsan 
2021 2

Viyana GörüȘmeleri Takvimi

P5+1 ve İran arasında 14 Temmuz 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak 
Eylem Planı (KOEP, Nükleer Anlaşma) altıncı yılını geride bıraktı.





48 İRAM BÜLTEN  |  TEMMUZ 2021

Reklam ve iş birliği fikirleriniz için 
info@iramcenter.org  

adresine e-posta gönderebilirsiniz.



BÜLTEN TEMMUZ 2021 ÖN KAPAK İÇİ

Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde 
bandrol taşıması zorunlu değildir.



BÜLTEN TEMMUZ 2021 ÖN KAPAK

İRAN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Oğuzlar Mah. 1397. Sok. No: 14, 06520 
Balgat/Çankaya/Ankara

Tel: +90 (312) 284 55 02-03  
Faks: +90 (312) 284 55 04  
e-posta: info@iramcenter.org 

www.iramcenter.org

İRAN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İSTANBUL

Üst Zeren Sok. No: 40, 34330 
Levent/Beşiktaş/İstanbul

Tel: +90 (212) 264 35 81 
Faks: +90 (212) 264 35 18  
e-posta: iramistanbul@iramcenter.org

www.iramcenter.org

İRAM HAKKINDA

İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası 
ilişkilerde dikkate alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü 
tarihî ilişkiler, sınır komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok 
yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir 
düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle 
İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz dosyaları hazırladığı 
gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı gereksinimini 
karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, atölye, 
ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de 
İran’a ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını 
paylaşabilecekleri bir platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan 
güvenliğe, Şiilikten toplum ve kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim 
içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır. Hâlihazırda yerli ve yabancı partnerleri 
ile çok sayıda proje çalışmasını sürdüren İRAM, elinizdeki İRAM Bülten’i siz değerli 
okuyucularına sunmaktan mutluluk duyar.
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