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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 12. sayısı ile 
karşınızdayız.

Eylül sayımızda; İran’daki Yeni Hükûmeti Nasıl Değerlendirmeliyiz?, 
Bağdat Zirvesi’nin Ardından İran’ın Irak ve Suriye Temasları, İran’ın 
Kuzey Irak’taki Operasyonu ve Taktiksel Değişimleri, Grossi’nin İran 
Ziyareti, ABD’den Körfez’e Teşekkür Turu, Kazımi’nin Tahran Ziyareti 
ve Ekonomik Beklentiler, Irak Seçimleri Öncesi Kazımi’nin Tahran 
Ziyareti, İran Millî Geliri 192 Milyara Düştü mü?, Reisi’nin Yolsuzlukla 
Mücadelede Sunduğu Yol Haritası, Lübnan’a Gönderilen Akaryakıt ve 
Hizbullah, KİK Toplantısındaki Gelişmeler ve İran’ın Tepkisi, ABD’nin 
Afganistan’dan Çekilmesi ve Irak’a Yansımaları, İran Meclisinin 
Yaptırımların Kaldırılmasının Doğrulanmasına İlişkin Raporu, İran’ın 
ŞİÖ Üyeliği: Beklentiler ve Muhtemel Senaryolar başlıklı yazılar yer 
almaktadır.

Kurumumuzun analiz, perspektif, rapor gibi daha kapsamlı 
çalışmalarına ve yabancı dillerdeki araştırmalarına 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 İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, İran’da 
yeni hükûmetin kurulmasının ardından Tahran 
ve Riyad arasında dördüncü tur görüşmelerin 

yapılacağını duyurdu. İki ülke arasında gerçekleştirilen 
görüşmeler ilk defa Mayıs 2021’de resmî olarak doğrulandı. 

02 İran Petrol Bakanı Cevad Ovci; ABD 
yaptırımlarının, petrol gelirleri açısından İran’a 
maliyetinin 100 milyar dolar olduğunu söyledi.

İran İçişleri Bakanlığı, Ali Rıza Zakani’nin Tahran belediye 
başkanlığı görevine onay verdi. 

03 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Çinli 
Mevkidaşı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde 

ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra iki 
ülke arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasının 
uygulanmasına ilişkin konular ele alındı. 

04 İran Cumhurbaşkanı Reisi, 2015’te imzalanan 
Nükleer Anlaşma’nın tekrar yürürlüğe 
konulmasına ilişkin ülkesinin ilgili taraflarla 

müzakere etmeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak Reisi, 
yaklaşan görüşmelerin Batılı ülkelerin “baskısı” altında 
gerçekleştirilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. 

05 İran Cumhurbaşkanı Reisi, Fransız mevkidaşı 
Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili siyasi ve 

ekonomik ilişkiler, nükleer müzakereler, Afganistan’daki 
gelişmeler ve diğer meseleler ele alındı. 

06 İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 
İran’ın, Afganistan’ın Pençşir vilayetini hedef alan 
Taliban saldırılarını şiddetle kınadığı belirtildi. 

07 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 
tarafından hazırlanan raporda İran’ın, bazı 
nükleer tesislerine erişimi engellediği belirtildi. 

UAEA; İran’ın, zenginleştirilmiş uranyum rezervlerini 2015’te 
imzalanan Nükleer Anlaşma’da izin verilen oranın üzerinde 
artırmaya devam ettiğini belirtti. 

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı 
İsmail Kaani; İran’ın, Afganistan’daki gelişmelerin “ülkenin 
güvenliğine zarar vermesine” izin vermeyeceğini söyledi. 

08 Dünya Bankasının son raporunda, İran 
ekonomisinin dünya genelinde 51. sırada yer 
aldığı ve gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) da 

192 milyar dolar olduğu belirtildi. 

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Avrupa Konseyi Başkanı Charles 
Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

09 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katarlı 
mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani 
ile Tahran’da bir araya geldi. Görüşmede ikili 

ilişkiler ile güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. 

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey 
Lavrov ve BAE’li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile 
telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

10 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres 
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 

Afganistan’daki son gelişmeler ile Viyana’daki nükleer 
müzakerelerin geleceği ele alındı.  

11 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tacik mevkidaşı 
Sirojiddin Muhriddin ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. Görüşmede; siyasi, ekonomik ve kültürel 

alanda ikili ilişkiler ele alındı. Tacikistan, Şangay İşbirliği 
Örgütü (ŞİÖ) zirvesine ev sahipliği yapacak. 

Press TV, bir yetkiliye dayandırdığı haberinde; UAEA’nın, 
İran’ın nükleer tesislerinde kurulu kameraların verilerine 
erişimi konusunda herhangi bir değişikliğin söz konusu 
olmayacağını bildirdi. 

12 Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, İran Cumhurbaşkanı 
Reisi ile görüşmek üzere Tahran’a resmî bir ziyaret 
gerçekleştirdi. 

UAEA Başkanı Rafael Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu 
(İAEK) Başkanı Muhammed İslami ile Tahran’da bir araya 
geldi. 

13 UAEA Başkanı Grossi, UAEA Yönetim Kurulu 
toplantısında İran’ın nükleer programına dair 
endişelerin sürdüğünü dile getirdi. Grossi, “İran’da 

hâlâ bildirimi yapılmayan bölgelerde nükleer materyallerin 
bulunduğundan ve bu nükleer malzemenin mevcut konumuna 
ilişkin Ajansın bir bilgisi olmamasından son derece 
endişeliyim.” ifadelerini kullandı. 

İran Cumhurbaşkanı Reisi, UNESCO 2030 belgesinin 
uygulanmasını kalıcı olarak iptal etti. 

14 Washington merkezli The Institute for International 
Science and Security adlı kuruluşa ait bir analizde 
İran’ın, patlamadan sonra üç aydan daha kısa bir 

sürede ikinci kez nükleer silah yapımı için gerekli miktarda 
uranyum üretebileceği olasılığına yer verildi.  

15 Ali Bakıri Keni, Viyana görüşmelerinde İran 
heyetine başkanlık eden eski Dışişleri Bakanı 
Yardımcısı Abbas Arakçi’nin yerine siyasi işlerden 

sorumlu dışişleri bakanı yardımcısı olarak atandı. İran’ın eski 
Pekin Büyükelçisi Mehdi Safari ise ekonomik işlerden sorumlu 
dışişleri bakanı yardımcısı olurken Muhammed Fathali de mali 
işlerden sorumlu dışişleri bakanı yardımcısı olarak atandı. 

TEMMUZ 2021
KronolojİSİ
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR); İran destekli milislere 
ait araçların, Suriye-Irak sınırındaki Ebu Kemal yakınlarında 
gayriresmî yollardan Irak üzerinden Suriye’ye geçiş yaptıkları 
sırada imha edildiğini bildirdi. Saldırının, kimliği saptanamayan 
insansız hava araçları ile gerçekleştirildiği ve henüz teyit 
edilmese de can kayıpları olduğu da aktarılan bilgiler arasında.

15 Ağustos 2021’de Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından 
İran ile Afganistan arasında askıya alınan sivil uçuşlar yeniden 
başladı. İran’ın Mahan Havayolları, charter seferiyle Kabil 
Uluslararası Havalimanına 19 yolcu taşıdı. 

16 İran Cumhurbaşkanı Reisi, Şangay İşbirliği Örgütü 
(ŞİÖ) 21. Zirvesi’ne katılmak üzere Tacikistan’ın 
başkenti Duşanbe’ye gitti. Söz konusu ziyarette 

Reisi’ye siyaset ve ekonomi alanında üst düzey İranlı 
yetkililerden oluşan bir heyet eşlik etti. 

Hizbullah Sözcüsü’nün açıklamalarına yer veren Al Jazeera haber 
kanalı, İran yakıtı taşıyan kamyonlardan oluşan konvoylarından 
ilkinin Suriye üzerinden Lübnan’a ulaştığını bildirdi. Hizbullah’a 
ait al-Manar televizyon kanalı ise ilk sevkiyatın 40 kamyondan 
oluşan iki konvoy ile gerçekleştirildiğini duyurdu. 

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tacikistan’ın başkenti 
Duşanbe’de düzenlenen ŞİÖ 21. Zirvesi öncesinde Çinli 
mevkidaşı Yi ile bir araya geldi.

İran medyasında İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed 
Rıza Şanesaz’ın sözlerine yer verilen haberlerde, İran 
hükûmetinin ABD’li şirket Johnson & Johnson tarafından 
üretilen koronavirüs aşısının kullanılması için onay verdiği 
belirtildi. Söz konusu karar, Devrim Rehberi Hamenei’nin ABD 
ve Birleşik Krallık menşeli aşıların ithalatını yasaklamasından 
sekiz ay sonra alındı.

17 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ŞİÖ 21. Zirvesi’nde 
konuştu. Özellikle ekonomik alanda ikili iş 
birliklerinin güçlendirilmesinin altını çizen Reisi, 

ŞİÖ’nün dünya ekonomisindeki stratejik rolünü artırmada 
ekonomik iş birliğinin önemli bir faktör olduğunu ifade 
etti. Reisi, zirve sırasında Pakistan Başbakanı İmran Han, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ermenistan 
Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Kasım Cömert Tokayev ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr 
Lukaşenko ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, 
bölgesel ve uluslararası kalkınma ile İran’ın ŞİÖ’ye daimî 
üyeliği gibi çeşitli konular ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, İran’ın ŞİÖ’ye daimî üyelik talebinin ŞİÖ üye 
devletlerinin liderleri tarafından onaylandığını belirtti. 

18 Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah’ın 
İran’dan yakıt ithal etmesini “Lübnan’ın 
egemenliğinin ihlali” olarak nitelendirdi. CNN’e 

konuşan Başbakan Mikati, söz konusu sevkiyatın Lübnan 
hükûmeti tarafından onaylanmadığını söyledi.

The New York Times’ta yayımlanan bir raporda, İranlı nükleer 
bilimci Muhsin Fahrizade’nin suikastına ilişkin yeni detaylar 
paylaşıldı. Raporda; İsrail’in, Fahrizade suikastı için gelişmiş 
bir robot aparata bağlanan özel bir makineli tüfek modeli seçtiği 
belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Duşanbe ziyareti sırasında 
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi. 
Görüşmenin ardından iki ülke yetkilileri arasında gümrük 
iş birliğine ilişkin 6 mutabakat zaptı, 1 anlaşma ve 1 teknik 
protokol imzalandı.

19 İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin 
Bakıri; Tahran’ın, Irak’ın kuzeyindeki Kürt 
isyancılara karşı askerî operasyonlara devam 

edeceğini söyledi. 

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi (DYTK) Başkanı Ayetullah 
Sadık Amuli Laricani, Muhammed Bakır Zülkadir’i DYTK genel 
sekreteri olarak atadı. 

Devrim Rehberi Hamenei, Hamid Vahedi’yi Hava Kuvvetleri 
komutanı olarak atadı.

20 İAEK Başkanı İslami, UAEA’nın Viyana’daki yıllık 
genel konferansında ABD’ye “yanlış politikalarını 
düzeltme” ve “yaptırımları kaldırma” çağrısında 

bulundu.  

DMO, 31. Aşura Piyade Tugayı ile topçu roket sistemini, ülkenin 
kuzeybatısındaki Aras Nehri boyunca Azerbaycan sınırına 
yerleştirdi. 

21 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, BM 76. Genel 
Kurul Toplantısı’na katılmak üzere New York’a gitti. 

BM 76. Genel Kurul Toplantısı’na önceden 
kaydedilen video ile hitap eden İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD 
politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. 

22 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, New York’ta 
düzenlenen BM 76. Genel Kurulu sırasında 
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 

Temsilcisi Josep Borrell ile Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, 
İspanya, Hırvatistan, İsviçre, Avusturya, Venezuela, İrlanda ve 
Finlandiya dışişleri bakanları ile bir araya geldi. 

Mehr Haber Ajansının haberine göre İran Dışişleri Bakanı 
Abdullahiyan New York’ta; Ürdün, Suudi Arabistan, Türkiye, 
Kuveyt, Katar ve Mısır’ın üst düzey temsilcileriyle bir araya 
geldi. İran Dışişleri Bakanı, bu çok taraflı toplantıda komşu 
ülkeler ve bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmenin ve 
geliştirmenin yeni İran hükûmetinin en büyük önceliği 
olduğunu ifade etti. Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Faysal 
Mikdad ile gerçekleştirdiği ayrı bir görüşmede ise iki ülke 
arasındaki iş birliğinin genişletilmesini vurguladı. 

23 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, New York’ta 
düzenlenen BM 76. Genel Kurulu sırasında Irak 
Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. 

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin her alanda 
genişletilmesi ele alındı.  

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Türk mevkidaşı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile New York’ta bir araya geldi. 

24 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran 
ile Suudi Arabistan arasında Basra Körfezi’nde 
güvenlik konulu görüşmelerde ciddi ilerleme 

kaydedildiğini söyledi. 
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İran’da haziran ayında gerçekleştirilen cum-
hurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim 
Reisi, iki ayın ardından oluşturduğu ka-
binesini güvenoyu almak için İslami Şura 
Meclisine sundu. 21-25 Ağustos’ta Meclise 
önerilen bakanlar hakkında milletvekilleri-
nin genel kurulda lehte ve aleyhte yaptıkları 
açıklamaların ardından, 25 Ağustos’taki gü-
ven oylamasında 19 bakandan 18’i güvenoyu 
alabildi. Güvenoyu alamayan Eğitim ve Öğ-
retim Bakanı Adayı Hüseyin Bağgoli’nin ye-
rine gelecek günlerde yeni bakan adayının 
Meclise sunulması bekleniyor.

Reisi’yi nasıl bir İran 
bekliyor?

İran’da yeni hükümeti oldukça yoğun bir 
gündem bekliyor. Yaptırımlar ve Kovid-19 
salgını neticesinde darboğaza giren ülke 
ekonomisi, toplumun tahammül sınırlarını 
zorluyor. Çeşitli şirketlerde çalışan binlerce 
işçi aylardır grevde, emekliler uzun süredir 
haklarının iyileştirilmesi için birçok il ve 
ilçede küçük gruplar halinde protestolarına 
devam ediyor. Ulusal para birimi tümen, 
dolar karşısında ciddi değer kaybına uğradı.

Yaptırımların devreye girdiği Mayıs 
2018’den bu yana dolar 4 bin tümenden 28 
bin tümene kadar yükseldi. Enflasyon da 
bu dönemde yüzde 8’den yüzde 45,2’ye ka-
dar çıktı. Günlük tüketilen yağ, çay, şeker, 
tavuk ve kırmızı et gibi ürünlerdeki enflas-
yon oranı ise yüzde 59,2’lerde. İran ekono-

misi Nükleer Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği 
2016’da yüzde 12,5 gibi çift haneli bir büyü-
me ivmesi yakalamışken, 2020’ye gelindi-
ğinde bu oran eksi yüzde 5’lerde seyretti.

Hükümeti bekleyen bir diğer başlıca sorun 
ise Kovid-19 salgınıyla mücadele. Salgının 
neden olduğu krizi en başından beri yönet-
mekte güçlük çeken Tahran, beşinci dalga-
sını yaşıyor. 440 şehir merkezinden 359’u 
salgında kırmızıya dönünce alınan iki haf-
talık kapanma kararı başarılı şekilde hayata 
geçiremedi. Ülkede günlük ölüm sayıları 
700’ü aşmış durumda ve aşı üretimi ile teda-
riki konusunda da tam bir belirsizlik hâkim.

Devrim Rehberi Ali Hameney’in güvenilir 
bulmadığı ve biyolojik savaş kapsamında 
değerlendirdiği ABD ve İngiltere menşeli 
ithal aşıları yasaklaması, bunun yanında 
Sağlık Bakanlığının diğer ülkelerden aşı 

tedariki konusunda isteksiz ve hatalı tutu-

mu, gerekli düzeyde aşı temin edilememe-

sine yol açtı. Özel şirketlerin aşı tedariki 

konusundaki girişimleri de çoğu zaman 

bürokratik engellere takılıyor ve bu yüzden 

sınırlı oranda aşı temin edilebiliyor. Yerli aşı 

COVIRAN Bereket’in de eylül sonuna kadar 

50 milyon doz kadar üretileceği iddiası ger-

çeklikten uzak. İranlılar ise hükümetin bu 

alanda acil çözüm üretmesini bekliyor.

Etnik çeşitlilik barındıran sınır bölgesin-

deki illerde ekonomik olumsuzlukların ve 

salgının neden olduğu genel memnuniyet-

sizliğin ülkede etnik fay hatlarını harekete 

geçirerek çevre-merkez çatışmasına sebe-

biyet vermesinden endişeleniliyor. Bunun 

en bariz örnekleri olarak Sistan ve Belucis-

tan’da akaryakıt kaçakçılığından çıkan olay-

lar, Huzistan’daki su sorunu protestoları ve 

Batı Azerbaycan’ın ilçelerinden Nakade’de-

ki Türk-Kürt çatışması sıralanabilir.

Dış politikada da yoğun bir gündemin söz 

konusu olduğu ülkede sıcak bir gelişme ola-

rak Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele ge-

çirmesiyle ülkenin doğusunda ortaya çıkan 

fiili durum başta olmak üzere Viyana’da altı 

tur gerçekleştirilen ancak bir sonuç alına-

mayan nükleer müzakerelerin geleceği ve 

Suriye, Irak ve Yemen dosyaları, Kafkaslarda 

Mehmet Koç

GÖRÜŞ 
01.09.2021

İran’daki Yeni Hükümeti  
Nasıl Değerlendirmeliyiz?

Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde önemli sorunlarla 
karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı Reisi, kabinesine şahin 
kanada mensup isimleri dâhil ederek süregelen krizleri 
aşmayı hedefliyor.

Bu yazı ilk olarak 31.08.2021 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-da-
ki-yeni-hukumeti-nasil-degerlendirmeli-
yiz/2351360
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Karabağ özelinde ortaya çıkan yeni durum 

gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Yeni kabinenin kilit isimleri

Cumhurbaşkanı Reisi tüm bu sorunlara acil 

çözüm üretmek amacıyla “devrimci bir bi-

linçle hareket edecek halkçı bir kabine” ku-

racağını belirtmişti.

Devletteki bütün kariyeri neredeyse ta-

mamen yargıda geçen ve siyasi yönü güçlü 

olmayan Reisi’nin kabinenin yönetimi ve 

yönlendirilmesi için atadığı teknokrat Mu-

hammed Muhbir, Cumhurbaşkanı Birinci 

Yardımcısı olarak kabinenin ekonomi takı-

mından bizzat sorumlu. On dört yıl boyun-

ca “İmam Humeyni’nin Fermanını Yürütme 

Merkezi Başkanlığı”nı yapan Muhbir, bu ku-

rumun bünyesinde elde ettiği birikimi ülke 

yönetiminde değerlendirmeyi amaçlıyor.

İran’ın yerli aşısı COVIRAN Bereket, Muh-

bir’in yönetiminde bu kuruma bağlı bir alt 

kuruluş olan Bereket Vakfınca üretilmiş ve 

Devrim Rehberi Hameney canlı yayında 

bu aşıdan yaptırmıştı. Muhbir’in yöneti-

mindeki bu kurumun finans, bankacılık, 
petrol, telekomünikasyon, ilaç ve tarım gibi 
alanlar başta olmak üzere ülke ekonomisin-
de önemli bir yeri bulunuyor. Bu anlamda 
Muhbir’in, hükümet içerisindeki en görü-
nür isimlerden olacağı tahmin ediliyor.

Muhbir’in yöneteceği ekonomi takımında 
yer alan Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan 
Handuzi, Plan ve Bütçe Teşkilatı Başkanı 
Mesud Mir Kazımi, Kooperatif, Çalışma ve 
Sosyal Refah Bakanı Hüccetüllah Abdulme-
liki de uzmanlara göre alanlarında yetkin 
olmaktan çok üstten gelecek direktifleri ha-
yata geçirmek amacıyla tercih edildi.

Ekonomiyle yakından bağlantılı Petrol Ba-
kanlığına ise kariyerinin tamamını petrol 
ve doğal gaz kuruluşlarının üst düzey yö-
netimlerinde bulunarak geçirmiş yetkin bir 
isim olan Cevad Ovji getirildi. Ancak petrol 
ve doğalgaz sektörünün önündeki yaptı-
rımlar kalkmadığı sürece Ovji’nin bu alan-
da bir başarı elde etme şansı hayli düşük. 
Yaptırımlar sürdüğü müddetçe İran, petro-
lü kaçak yollarla fiyatının altında satmaya 
devam edecek. Muhbir’e göre petrolün 

bütçenin kaynakları arasından çıkarılması, 
ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor. 
Dolayısıyla yeni dönemde hükümet petrol 
satışı ve gelirleriyle ilgili önemli değişiklik-
lere gidebilir.

Yol ve Şehircilik Bakanlığına atanan, eski 
Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın 
Petrol Bakanı Rüstem Kasımi ise Meclisteki 
açıklamasında yıllık bir milyon toplu konut 
politikasını hayata geçireceklerini savundu. 
Ahmedinejad döneminde Mesken-i Mihr 
ismiyle başlatılan toplu konut projeleri söz 
konusu dönemde inşaat sektörünü ve bera-
berindeki birçok sektörü hareketlendirmiş-
ti. Böylelikle işsizlik sorununa da kısmen 
çözüm üretilebilmişti. Reisi hükümeti de 
benzer bir politikayı izleyeceğe benziyor.

İçişleri Bakanlığına getirilen Devrim Mu-
hafızları Ordusu (DMO) kökenli eski Tuğ-
general Ahmed Vehidi, aktif görevde iken 
1988-97 yıllarında Kudüs Gücü Komutan-
lığı yapmıştı. Ahmedinejad döneminde sa-
vunma bakanı olarak görev yapan Vehidi, 
ülke genel politikalarının hazırlanmasında 
Devrim Rehberi Hameney’e yüksek istişa-
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re sunan Düzenin Yararını Teşhis Konseyi 

(DYTK) Siyaset, Savunma ve Güvenlik Ko-

misyonu Başkanlığı (2012-2021) yaptı. Gerek 

ülke içerisindeki hassas koşullar gerekse 

bölgedeki kırılgan durum, Reisi’yi iç ve dış 
güvenliğin sağlanmasında tam bir uyum ve 
koordinasyon içerisinde olacak bir çalışma 
ekibi oluşturmaya sevk etmiş duruyor.

Bu politikayı tamamlayıcı bir diğer bakanlık 
İstihbarat Bakanlığı. İstihbarat Bakanlığına 
getirilen Hüccetülislam Seyyid İsmail Hatib 
bir din adamı olmasına karşın neredeyse 
bütün kariyerini istihbarat ve güvenlik ala-
nında geçirdi. DMO İstihbarat Daire Baş-
kanlığı ve Yargı Erki İstihbarat Koruma Da-
ire Başkanlığı gibi bu alanda farklı görevler 
de üstlendi. Hatib’in bu göreve getirilmesiy-
le İstihbarat Bakanlığı ve DMO İstihbarat 
Teşkilatı arasındaki zaman zaman sert reka-
bete sebep olan durumun sonlandırılacağı 
ve bakanlıkta birtakım değişikliklere gidile-
ceği öngörülüyor.

Kritik kurumlardan Dışişleri Bakanlığının 
başına getirilen Hüseyin Emir Abdullahi-
yan şahin görüşleriyle bilinen bir bürokrat. 
Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bu-
lunan Abdullahiyan son olarak Arap Dün-
yası ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Bakan 
Yardımcılığı görevini yaparken eski Dışişle-
ri Bakanı M. Cevat Zarif ile yaşadığı görüş 
ayrılıkları yüzünden bu görevden alınmıştı. 
Abdullahiyan, Ahmedinejad döneminde 
İran’ın Bahreyn Büyükelçiliği görevinde bu-
lunmuştu. Abdullahiyan, DMO ve sahada 
etkin güce sahip Kudüs Gücüne yakınlığıyla 
biliniyor. Komşularla ilişkilere öncelik ve-
rileceğini belirten Reisi’nin Abdullahiyan 
gibi yayılmacı politikaları savunan birini 
bu göreve getirmesi kafaları karıştırıyor. Bu 
da İran’ın politik söylem ile eylemleri ara-
sında ciddi farklılıklar olduğunun bir diğer 
göstergesi olarak öne çıkıyor. İranlı siyaset 
bilimciler bu durumu “siyaset-i i’lami” ve 
“siyaset-i i’mali” şeklinde kodluyor.

Nükleer müzakerelerin geleceğine ilişkin 
değerlendirmeler ise bu dosyanın Dışişleri 
Bakanlığı yetkisinden alınıp tekrar Milli Gü-
venlik Yüksek Konseyinin (MGYK) yetkisine 
verileceği yönünde. Müesses nizamın tüm 

bileşenlerinin üyesi oldukları konseye cum-
hurbaşkanı başkanlık ediyor. Hasan Ruhani 
döneminin aksine konseydeki üyeler arası 
görüş ayrılıkları giderilerek konsey ile Mec-
lis başta olmak üzere diğer bütün kurumlar 
arasında da tam bir uyum sağlanmış olacak. 
Bu bağlamda yasama, yürütme ve yargı erk-
lerinin yanı sıra devletin tüm kurumları ara-
sında tektipleşme sağlanmış durumda. Ha-
meney’in bu anlamda son yıllarda izlediği 
politika hayata geçmiş bulunuyor. Hameney 
kendisinin ardından geçiş sürecinde sistemi 
tektipleştirerek, mutlak otorite olan “dev-
rim rehberliği” düzeyindeki gücün el değiş-
tirmesi sürecinde her türlü riski minimize 
etmeyi amaçlıyor. Hâlihazırda söz konusu 
uyum güvenlikten iç ve dış politikaya kadar 
her alanda sağlanmış durumda.

Yaptırımlar ve Kovid-19 salgınının neden ol-
duğu ekonomik darboğazdan çıkış ve halkı 
kısmen de olsa rahatlatmak için acil eylem 
planları çerçevesinde bir milyon konut pro-
jesinin kısa süre içerisinde hayata geçirilme-
si planlanıyor. Ayrıca Merkez Bankası üze-
rinden banka ve finans sistemine yapılacak 
müdahalelerle batan işletme ve üreticilerin 
desteklenerek yeniden canlandırılması 
amaçlanıyor. Fakat bununla ilgili gerekli 
kaynakların nereden sağlanacağı belirsizli-
ğini koruyor.

Salgın krizinin yönetimi hususunda ise ön-
celikle aşı ithal edilerek durumun daha da 
kötüye gitmesinin önüne geçilmeye çalışı-
lıyor. Sağlık Bakanlığının doğrudan sorum-
luluk üstlenerek aşı tedarik etmek yerine 
işi özel sektöre havale etmesi ve akabinde 
gerekli yasal izinlerin verilmesinde ortaya 
çıkan sorunlar aşı tedarikini sekteye uğrat-
mıştı. Reisi’nin Mecliste bu konudaki ko-
nuşmasına bakınca, söz konusu bürokratik 
engellerin kısa zamanda ortadan kaldırıla-
cağı söylenebilir. Ancak sonraki sürecin ne 
kadar sağlıklı işleyeceğine ilişkin net bir 
tablo mevcut değil.

İç politikada güvenlik eksenli bir yaklaşımın 
egemen olacağı atanan bakanlardan anlaşı-
lıyor. Dış politikada ise hükümetin komşu-
lara öncelik verileceği yönündeki söylem-
lerine rağmen Dışişleri Bakanlığına agresif 

bir dış politika anlayışına sahip bir ismin 

atanması ve sahadaki unsurları dikkate 

alındığında, İran’ın sahada kazanmış oldu-

ğu askeri ve güvenlik alanındaki başarıları-

na diplomatik ve siyasi boyut kazandırma 

çabası içine girebileceğini söylemek müm-

kün. Sahadaki kazanımlar masada birer koz 

olarak kullanılarak siyasi ve diplomatik bir 

başarıya dönüştürülmeye çalışılacaktır.

Sonuç itibarıyla ulusal, bölgesel ve küresel 

düzeyde önemli sorunlarla karşı karşıya 

olan Cumhurbaşkanı Reisi, kabinesine şa-

hin kanada mensup isimler dâhil ederek 

süregelen krizleri aşmayı hedefliyor. İ
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28 Ağustos Cumartesi günü Irak’ın başken-
ti Bağdat’ta önemli bir zirve düzenlendi. 
“Komşu ve Bölge Ülkeler İş Birliği ve Daya-
nışma Zirvesi” olarak adlandırılan Bağdat 
Zirvesi’ne Türkiye’yi temsilen Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu katılırken ayrıca Ka-
tar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır 
Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi, Kuveyt 
Başbakanı Sabah Halid es-Sabah, Ürdün 
Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikle-
ri Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı 
Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum, 
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yu-
suf el-Useymin, Arap Birliği Genel Sekreteri 
Ahmed Ebu Gayt ve Körfez İşbirliği Kon-
seyi Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf olmak 
üzere bölgesel ve uluslararası seviyeden üst 
düzeyli katılım gerçekleştirildi. Zirvede böl-
genin sorunları başta olmak üzere komşu 
ülkelerin iş birliği geliştirmesi ve ortaklık 
konuları ele alındı. Özellikle karşılaşılan 
ortak sorunlara ortak çözümler oluşturmak 
motivasyonuyla bir araya gelinen Bağdat 
Zirvesi, uzun bir süreden sonra bölgedeki 
gerginliği yumuşatmayı amaçladı. Bölgenin 
terör ve istikrarsızlıklardan arındırılması, 
ekonomik iş birlikleri ve bölgesel kalkınma-
nın teşvik edilmesi gibi gündemler, zirvenin 

öncelikleri arasındaydı. Yine Suriye, Yemen 
ve Lübnan’daki krizler de zirvenin günde-
minde yer aldı. Zirveye bölgesel konular 
dâhilinde ayrışan ülkelerin katılması da 
bu anlamda bölgesel istikrarın sağlanması 
noktasında önemli bir başlangıç olarak ka-
bul edilebilir. Her ne kadar zirvede ülkeler 
kendi gündemlerini önceleyen diplomatik 
açıklamalar yapsa da ayrışan kutuplara ile-
tişim ortamı sunan Bağdat Zirvesi, bölgesel 
anlamda tansiyonun düşürülmesi nokta-
sında sergilenen gayretin somut bir sonucu 
olarak okunabilir.

Bağdat Zirvesi, İran Dışişleri Bakanı Emir 
Abdullahiyan’ın katıldığı ilk bölgesel zirve 
olması açısından İran’ın yeni dönem dış 
politikasının kodlarını anlamak adına da 
önemlidir. Bu doğrultuda Abdullahiyan’ın 
bölgeye dair konular hakkında yaptığı açık-
lamalar ve sergilediği tutum; İran’ın bölge-
sel politikalarının geleceğine yönelik bazı 
ipuçları sunmaktadır. Öyle ki Abdullahi-
yan’ın söylemlerinde görülen bölge ülkele-
riyle ekonomik iş birliğinin güçlendirilme-
si, komşu ülkelerle iyi ilişkiler sürdürülme-
si gibi anahtar ifadeler dikkat çekti.  Ayrıca 
Abdullahiyan’ın zirvedeki konuşmasını 
Arapça olarak yapması da yine bölgedeki 
Arap ülkeleriyle olan ilişkilerin öncelendi-
ğini vurgular nitelikteydi. Abdullahiyan, 
Bağdat Zirvesi’ndeki konuşmasında, İran’ın 
yeni dönemde “dengeli, aktif ve akıllı” bir 
dış politika izleyeceğini söyledi. Bir diğer 
ifadeyle Abdullahiyan, İran dış politikasını 
bu üç anahtar kelime üzerinden tanımlamış 
oldu. Bununla beraber Abdullahiyan’ın, 

“Zirveye, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin ka-
tılması gerekliydi.” şeklindeki yakınması 
da İran’ın dış politika önceliklerinde Suri-
ye’nin konumuna işaret etti. Ayrıca Bağdat 
Zirvesi’nin hemen ardından Suriye’ye giden 
Abdullahiyan, bu ziyaretiyle zirvedeki Su-
riye eksikliğini vurgulayarak İran’ın, Şam 
yönetimini bölgesel olarak şekillenen yeni 
sürece dâhil etmek konusundaki kararlığı-
nı göstermeye çalıştı. Bununla birlikte Su-
riye’ye gerçekleştirdiği ziyarette Suriye-İran 
iş birliğinin özellikle de ekonomik anlamda 
ikili ilişkilerin ilerletilmesi yönündeki açık-
lamalarıyla Abdullahiyan, bakanlığı döne-
minde İran’ın ekonomik öncelikler ve böl-
gesel iş birlikleri üzerine yoğunlaşan bir dış 
politika takip edileceği sinyallerini verdi. 
Öte yandan Reisi’nin sertlik yanlısı bir yö-
netim profili sunması, aynı şekilde yeni Dı-
şişleri Bakanı Abdullahiyan’ın da bu çizgiye 
uyum sağlaması, “direniş ekseni” etrafında 
şekillenecek olan iş birlikleri ve koordinas-
yonun da bu dönemde ön plana çıkacağı 
düşüncesini beraberinde getirdi. Nitekim 
Abdullahiyan, Suriye ziyaretinde Suriye’yi 
“direniş ülkesi” olarak nitelendirerek ABD 
yaptırımları karşısında ortak bir direniş 
sergilemenin önemli olduğunu vurguladı.

Abdullahiyan’ın Bağdat Zirvesi’ne katılma-
dan önce Kudüs Gücü Komutanı Kasım Sü-
leymani’nin öldürüldüğü yeri ziyaret etme-
si de direniş ekseninin yeni dönem dış poli-
tikasındaki yerine işaret etmektedir. İran’ın 
yeni Dışişleri Bakanı’nın hem Bağdat’taki 
hem de Suriye’deki açıklamalarından da 
anlaşılacağı üzere ekonomik iş birliklerinin 
ve komşu ülkelerle ekonomik ve ticari ikili 
ilişkilerin geliştirilmesinin yeni dönem İran 
dış politikasında istikrar arz eden bir hedef 
olduğunu söylemek mümkündür.

Tüm bunlar dikkate alındığında İran’ın yeni 
dönem dış politika hedef ve öncelikleri de 
açıkça anlaşılmaktadır. Özetlemek gerekir-
se Tahran’ın; ekonomik iş birliklerinin ve 
ticari ilişkilerin artırılmasını hedefleyen bir 
dış politika stratejisi ile bölgesel politikala-
rını belirleyeceğini, yeni dönemde direniş 
ekseni iş birliği ve koordinasyonuna da 
önem vererek bir dış politika siyaseti izle-
yeceğini söylemek mümkündür. İ

Hurşit Dingil

HABER ANALİZ 
01.09.2021

Bağdat Zirvesi’nin Ardından 
İran’ın Irak ve Suriye Temasları
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İran’ın kara ve hava kuvvetlerine bağlı güç-
ler tarafından 9 Eylül 2021 günü Irak’ın ku-
zeyinde bulunan Sidekan bölgesi başta ol-
mak üzere geniş bir alana yönelik operasyon 
başlatıldı. Söz konusu operasyona dair ilk 
mesaj, 6 Eylül 2021’de Devrim Muhafızları 
Ordusu (DMO) Kara Kuvvetleri Komutanı 
Muhammed Pakpur tarafından Irak sınır 
hattında yapılan açıklama ile verilmişti. 
Pakpur bu açıklamasında, Irak’ın kuzeyin-
de konuşlu olan ve İran’da faaliyet gösteren 
silahlı gruplara karşı mukabele hakkını 
saklı tuttuklarını ve yakın bir zamanda bu 
haklarını kullanabileceklerini dile getirmiş-
tir. Bu açıklamadan 3 gün sonra başlatılan 
operasyonlarda; İKDP, KDP-İ ve KOMELE 
örgütlerinin konuşlu olduğu alanlar he-
def alınmaya başlanmıştır. Bu operasyon, 
İran’ın uzun bir süredir silahlı Kürt gruplara 
yönelik olarak sürdürdüğü mücadelesinde 
farklı bir safha olarak gerçekleştirilmesinin 
yanı sıra İran’ın, Irak’ın kuzeyine yönelik 
genel stratejisinde bir taktiksel değişimi de 
ifade etmektedir.

Analiz
•  İran’ın söz konusu operasyonunun ilk 

sinyalleri, yeni Cumhurbaşkanı İbrahim 
Reisi’nin 2021 İran Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerinden önce gerçekleştirdiği Er-
bil ziyaretinde ortaya konmuştur. Şubat 
2021’de Erbil’i ziyaret eden Reisi, bu ziya-
retinde yaptığı açıklamalarda, Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY), İran’ın 
güvenlik kaygılarını dikkate almasını 
beklediğini ifade etmiştir.

•  İran’ın, son operasyonu ile hedef aldığı 
örgütlerden biri olan İKDP’nin, 2021 Nev-
ruz’undan itibaren İran’ın Batı Azerbay-
can ilinin meskûn mahallerinde örgüt-
lenme faaliyetlerini yoğunlaştırması, İran 
açısından ciddi bir kaygı oluşturmuştur. 
Bununla birlikte İKDP’nin, Irak sınır hat-
tında İran sınır muhafızlarına yönelik 
eylemlerini artırması da bu kaygıyı derin-
leştirmiştir.

• İKDP’ye yönelik kaygıların derinleşmesi; 
İran’ı, İKDP’nin ülke içinde olduğu kadar 
ülke dışında konuşlu olduğu alanlarda da 
mücadeleye yöneltmiştir. Bu bağlamda 
İran, dekapitasyon yöntemi çerçevesin-

de, Irak’ın kuzeyinde İKDP’nin üst dü-
zey yöneticilerine yönelik olarak suikast 
ve örtülü operasyonlar gerçekleştirmeye 
başlamıştır. Bu operasyonların en önem-
lisi, Ağustos 2021’de İKDP Merkez Komite 
Üyesi Musa Babekhani’nin öldürülmesi 
olmuştur. Bu olayla aynı dönemde, İran 
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel 
Sekreteri Ali Şemhani’nin; Irak Dışişle-
ri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı gö-
rüşmede, İran’a karşı silahlı faaliyetler 
yürüten grupların Irak topraklarından 
çıkarılmasını talep etmesi, aksi takdirde 
önleyici tedbirlere başvurulabileceğini 
söylemesi dikkat çekmiştir.

•  IKBY siyasi denkleminde iki ana aktörden 
biri olan KYB (YNK) içerisinde, temmuz 
ayında patlak veren gelişmeler, İran’ın 
bölgeye ilişkin endişelerini artırmıştır. 
Uzun yıllar boyunca İran yanlısı bir çiz-
gi izleyen KYB’de, İran yanlısı fraksiyon-
lar ve diğer gruplar arasında çatışmanın 
oluşması, İran’ın hem KYB hem de böl-
ge üzerindeki etkisine ilişkin bir tehlike 
ortaya çıkarmıştır. Bu durum, İran’ın  
bölgeye yönelik müdahale eğilimini yük-
seltmiştir.

•  İran’ın söz konusu operasyonları, silahlı 
Kürt gruplara yönelik mücadele sürecin-
de dinamik bir durum yaratırken aynı 

Çağatay Balcı

HABER ANALİZ 
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İran’ın Kuzey Irak’taki  
Operasyonu ve  
Taktiksel Değişimleri

İran’ın söz konusu taktiksel değişimi nihai olarak 
Türkiye’nin, Irak’ın kuzeyindeki terörle mücadele 
harekâtlarına yönelik karşıt tutumun sonuçsuz kalması 
dolayısıyla gelişmektedir.
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zamanda Irak’ın kuzeyine dair makro 
stratejide bir taktik değişimi niteliği de 
taşımaktadır. Bu değişim, İran’ın; Tür-
kiye’nin, Irak’ın kuzeyinde PKK’ya karşı 
yürüttüğü terörle mücadele harekâtları-
na yönelik tutumu ile doğrudan ilişkili-
dir. İran; Türkiye’nin, Irak’ın kuzeyinde-
ki harekâtlarına yönelik genel anlamda 
olumsuz ve karşıt bir tutum sergileyerek 
Irak’ın egemenlik haklarını ön plana çı-
karmıştır. Bu noktada, pek çok resmî 
açıklamanın yanı sıra PKK ile ilişki içe-
risinde olan İran destekli milis grupların, 
Türkiye’yi hedef alan ve hatta tehditkâr 
ifadeler barındıran açıklamaları söz ko-
nusu olmuştur.

•  Söz konusu tutuma sahip olan İran, uygu-
ladığı taktiksel değişim ile IKBY/KDP ve 
Irak merkezî hükûmetinde tavır değişikli-
ği yaratmayı amaçlamaktadır. Hâlihazırda 
Türkiye’nin, PKK’ya yönelik harekâtlarına 
olumlu bir tavır sergileyen IKBY/KDP, 

bu doğrultuda İran’a da destek sunmaya 
zorlanmaktadır. Bu bağlamda İran, Tür-
kiye’nin terörle mücadelesinde kendisi-
ne destek sunan IKBY/KDP’nin, İran’ın 
yürüttüğü terörle mücadele sürecine de 
aktif bir destek sunması yönünde bek-
lenti oluşturmaktadır. Diğer yandan Tür-
kiye’nin terörle mücadele harekâtlarına 
yönelik olumlu bir bakışa sahip olan Irak 
merkezî hükûmetinin, Irak’ın kuzeyinin 
topyekûn bir çatışma alanı hâline gelmesi 
ile birlikte bu bakışını değiştirmesi ve ni-
hayetinde her iki ülkenin de söz konusu 
harekâtlarına yönelik karşıt bir tavır al-
ması olasıdır.

•  İran’ın söz konusu taktiksel değişimi ni-
hai olarak Türkiye’nin, Irak’ın kuzeyinde-
ki terörle mücadele harekâtlarına yönelik 
karşıt tutumun sonuçsuz kalması do-
layısıyla gelişmektedir. Özellikle Sincar 
bölgesindeki PKK/YBŞ ve İran destekli 
milisler konusu bu sonuçsuzluğu orta-

ya koymuş; Türkiye, tüm karşıtlıklara ve 
milis gruplardan gelen tehditlere rağmen 
Irak’ın kuzeyindeki pek çok alanda ve 
Sincar bölgesinde kara ve hava harekât-
ları gerçekleştirmeye devam etmiş; Sin-
car’da, SİHA’lar ile gerçekleştirilen ope-
rasyonlarda PKK/YBŞ ve milis grupların 
üst düzey yöneticileri etkisiz hâle getiril-
miştir. Bu bağlamda İran’ın gerçekleştir-
mekte olduğu son operasyonlar incelen-
diğinde; Türkiye’nin yürütmekte olduğu 
harekât konseptinin kısmi biçimde refe-
rans alındığı, hava ve kara unsurlarının 
kullanıldığı, drone saldırılarının söz ko-
nusu olduğu görülmektedir. Bu noktada 
İran, Türkiye’nin bölgedeki harekâtlarına 
doğrudan karşıtlık yerine Türkiye ile ben-
zer bir yöntem ortaya koyarak dengeleme 
taktiğini izlemektedir. İ
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 
Başkanı Rafael Grossi, 12 Eylül Pazar günü 
yeni İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) 
Başkanı Muhammed İslami ile Tahran’da 
bir araya geldi. Görüşmenin ardından İAEK 
ve UAEA, Tahran’da ortak bir bildiri yayım-
ladı. Karşılıklı güven ve iş birliğinin önemi-
ne vurgu yapan taraflar; bildiride, a) İAEK 
Başkanı İslami ve UAEA Başkanı Grossi’nin 
yaklaşan UAEA Genel Kurul Toplantısında 
görüşeceği, b) Grossi’nin iş birliğini geliştir-
mek ve teknik konularda üst düzey istişare-
lerde bulunmak için yakın zamanda İran’ı 
tekrar ziyaret edeceği, c) UAEA denetçile-
rinin, belirlenen izleme ekipmanlarına tek-
nik servis sağlayacağı ve bu ekipmanların 
bellek kartlarının değiştirileceği, d) değiş-
tirilen bellek kartlarının İran’da tutulacağı 
konularında anlaştıklarını açıkladı.

Tahran ziyareti dönüşünde, Viyana Ha-
vaalanında gazetecilere görüşmeye ilişkin 
açıklamalarda bulunan Grossi, “İran ile 
Ajans arasında ciddi bir iletişim kopukluğu 
sorunu vardı. Azalan iş birliğinin yanında 
çözüme kavuşması gereken muhtelif sayıda 
ihtilaf da mevcut. Görüşmemiz bu ihtilaf-
lara kesin çözüm sağlamasa da bu görüşme 

diplomasiye kapı araladı. En acil konu olan 

bilginin sürekliliği sağlama konusunda çö-

züme ulaştık.” şeklinde konuştu. Grossi, 

13 Eylül tarihinde ayrıca düzenlediği basın 

toplantısında, “İran’da yeni bir yönetim ol-

duğunu ve onlara, kendilerini anlatmaları 

için zaman ve fırsat vermek gerektiğini” söy-

ledi. Grossi’nin ziyaretini “İran ve Ajans ara-

sındaki olağan/standart teknik temasların 

bir parçası” olarak değerlendiren İran İslam 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 

Said Hatipzade, ziyarete ilişkin Fars Haber 

Ajansına verdiği röportajda “İran ve UAEA 

arasında çözülmeye çalışılan teknik sorunlar 

vardı. Bu ziyaret, iki taraf arasındaki sorun-

ların çözülmesine yardımcı olmak amacıyla 

düzenlendi.” açıklamasında bulundu.

Hatipzade’nin, görüşmeleri “olağan görüş-

meler” olarak değerlendirmesinin aksine 

Grossi’nin ziyareti, 13-17 Eylül tarihleri ara-

sında gerçekleşecek UAEA Yönetim Kuru-

lu toplantısı ve toplantıdan bir hafta önce 

Ajansın Yönetim Kurulu üye ülkelerine 

İran’ın nükleer programına ilişkin sunduğu 

olumsuz iki rapor göz önüne alındığında 

zamanlama olarak kritik bir dönemde ger-

çekleştiği söylenebilir.

Rapordaki Önemli Noktalar 
Neler?

Birleşmiş Milletler nükleer gözlemcisi 
UAEA, 7 Eylül 2021 tarihinde üye ülkele-
re İran nükleer programına ilişkin iki adet 
doğrulama ve izleme raporu sunmuştur. 
İki rapordan biri; İran’ın, Kapsamlı Ortak 
Eylem Planı (KOEP) kapsamındaki taah-
hütleri ile ilgiliyken bir diğeri ise Nükleer 
Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaş-

ması (NPT) kapsamındaki taahhütlerinin 
doğrulanması ile ilgilidir. Buna ilişkin Ajans 
tarafından verilen detaylı bilgiler, KOEP im-
zacıları ve ABD tarafından endişe ile karşı-
lanmıştır. Raporda, iki temel konuda ilerle-
me sağlanamadığı vurgulanmaktadır.

Birinci konu, Ajans ile İran arasında hızla 
azalan iş birliğidir. Ajans raporda; İran’ın, 
“dört yerle ilgili deklare edilmemiş nükleer 
materyallerin varlığına ilişkin gerekli açık-
lamayı Ajansa henüz sağlamadığının” altı-
nı çizmiş ve bu durumun, “İran’ın, nükleer 
programının barışçıl doğasına ilişkin gü-
vence sağlama yeteneğini ciddi şekilde etki-
lediğini” vurgulamıştır. İran, konuya ilişkin 
24 Ağustos tarihli bir mektupta bildirilme-
miş nükleer materyal hakkında Ajansa bazı 
bilgiler vermiş olsa da Ajans raporda, “İran 
tarafından sağlanan bilgilerin bir kısmının 
diğer güvenlik önlemleriyle tutarsız olduğu” 

Emine Gözde Toprak

HABER ANALİZ 
14.09.2021

Grossi’nin  
İran Ziyareti

Söz konusu ziyaretin ve varılan uzlaşının, bu hafta 
gerçekleşen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında İran’a 
karşı atılacak aleyhte bir adımı engellediği söylenebilir.



13İRAM BÜLTEN  |  EYLÜL 2021

değerlendirmesini yapmıştır. Grossi, İran 

ziyaretinden sonra Viyana Havaalanında 

gazetecilere verdiği demeçte, Ajans müfet-

tişlerinin “en kısa zamanda” tesislere erişim 

sağlayacağını belirtmiştir.

Ajansın, tesislerdeki doğrulama ve izleme 

ekipmanlarına yönelik erişim sağlayama-

ması hususu, raporda ikinci olarak öne çı-

kan konudur. Ajans, bu konuda “2021 Şubat 

ayından bu yana doğrulama ve izleme ekip-

manlarının geri kalanının durumu hakkında 

bilgi alamadığının” altını çizmiştir. İran İs-

lam Cumhuriyeti ve UAEA arasında Ajansın 

gerekli doğrulama ve izleme faaliyetlerine 

devam etmesi için 2021 Şubat ayında imza-

lanan geçici ikili teknik anlaşmaya rağmen 

Ajans bu erişimi sağlayamamaktadır. Ayrıca 

bahsi geçen anlaşmanın süresi 24 Haziran’da 

sona ermiştir. Raporda ayrıca “TESA Karaj 

olarak bilinen santrifüj üretim tesisindeki 

bir kameranın kullanılmaz hâlde olduğu, 

bir diğerinin ise ciddi şekilde hasar gördü-

ğü” doğrulanmıştır. Söz konusu hasarın 2021 

Haziran ayında tesise yönelik düzenlenen 

saldırının sonucu olduğu düşünülmekle be-

raber UAEA, raporunda; İran’ın, saldırının 

sonuçlarını olduğundan daha hafif göster-

diğini öne sürmüştür. Grossi’nin bu konuya 

yönelik son açıklaması ise “Zarar gören ekip-

manlar Ajans tarafından tekrar temin edile-

cek.” şeklinde olmuştur.

Sonuç olarak UAEA’nın son raporunda 
İran’ın, KOEP’ten doğan yükümlülükleri-
ni yerine getirmekte ihmalkâr davranmaya 
devam ettiği, şeffaflık ve iş birliği politika-
sını terk ettiği belirtilmiştir. Ancak UAEA 
Yönetim Kurulu öncesi eleştirilerin hede-
finde olan İran, UAEA Başkanı Grossi’nin 
ziyaret teklifini kabul etmiştir. Söz konusu 
ziyaretin ve varılan uzlaşının 13-17 Eylül ta-
rihlerinde gerçekleşen Kurul toplantısında 
İran’a karşı atılacak aleyhte bir adımı engel-
lediği söylenebilir. Birleşik Krallık, Fransa 
ve Almanya; 1-5 Mart 2021 tarihleri arasında 
düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu olağan 
toplantısında İran aleyhinde karar çıkarmak 
için bir adım atmış fakat bu planı geri çek-
mişti. Tahran yönetimi ise bu haftaki Kurul 
toplantısında, İran’a karşı alınacak aleyhte 
bir kararın Viyana müzakerelerini tehli-
keye atacağı uyarısında bulunmuştur. Öte 
yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Hatipzade, 13 Eylül Pazartesi günü Viyana 
müzakerelerinin “yakında devam edeceği-
ni” duyurarak sürece dair olumlu bir sinyal 
vermiştir. İ
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve 
Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD’nin 
Afganistan’dan çekilmesinin ardından baş-
layan tahliye sürecinde, Körfez ülkelerinin 
yardımları ve yaptıkları iş birliklerine iliş-
kin teşekkürlerini iletmek için 5 Eylül Pa-
zar günü ülkeden ayrıldı. İki yetkilinin ayrı 
olarak gerçekleştirdiği diplomatik ziyaret-
lerle ABD, Körfez müttefiklerine Afganistan 
kararı sonrası Orta Doğu’daki ortaklarını 
terk etmeyeceğine dair bir güvence vermeyi 
amaçladı.

İki üst düzey yetkili, ilk ziyaretlerini Blin-
ken’ın Afganistan’dan tahliyelere ilişkin 
“Hiçbir ülke onun kadar yardım etmedi.” 
dediği Katar’a gerçekleştirdi. Yetkililer, Ka-
tar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani 
ve diğer üst düzey Katarlı yetkililerle Afga-
nistan konusunda görüşmek üzere Doha’da 
bir araya geldi. Afganistan’daki tahliyeler sı-
rasında Katar’a desteklerinden dolayı teşek-
kürler iletilirken Blinken, Katar’ın sivilleri 
tahliye işlemi sırasında 58.000’den fazla Af-
gan’ı barındırdığını belirtti. Katar’ın Ameri-
kan birliklerine ev sahipliği yapmaya devam 
ettiği için minnettarlığını ileten Austin ise 
konuşmasında, İran’a ilişkin çeşitli açıkla-

malarda bulundu ve “İran’ın terörizme ver-

diği destek ve devlet dışı gruplara giderek 

artan bir şekilde ölümcül silahlar tedarik 

etme istekliliği, hepimizin aradığı bölge-

sel istikrarı baltalamaktadır. Bu nedenle 

İran’ın nükleer amaçları da dâhil olmak 

üzere istikrarsızlaştırıcı eylemlere karşı 

bölgesel savunmayı geliştirmek için birlikte 

çalışmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu’nun en büyük ABD hava üssüne 

sahip olan Katar, ABD’nin Afganistan’dan 

çekilmesinden bu yana bölgede önemli bir 

“ara bulucu” olarak ön plana çıkıyor. Ka-

tar’ın, ilerleyen süreçlerde, ABD’nin doğru-

dan iletişim kurmaya isteksiz olduğu ülke-

lerle sürdürdüğü ilişkilerle vazgeçilmez bir 

konuma gelebileceği düşünülüyor. Tahliye-

lerin ardından ABD’nin, diplomatik misyo-

nunu Kabil’den Doha’ya taşıması ve bu son 

diplomatik ziyaret; Katar’ın gelecekteki ko-

numunun sinyallerini verdi. Katar-Taliban 

ilişkileri ise yeni gelişmiş bir durum değil. 

Katar, 2013 yılında Taliban’ın Doha’da bir 

temsilcilik açmasına izin vermişti. Ayrıca 

2020 yılında Taliban ile Afganistan hükû-

meti arasındaki müzakerelere ev sahipli-

ği yaparak Doha Anlaşması’na da aracılık 

etmişti. Bu ziyaretinde Blinken da buna 
değinerek “Katar’ın ortağımız olacağını bi-
liyoruz çünkü bunlar Katar’ın Afganistan’a 
yardım etmek için attığı ilk adımlar değil.” 
şeklinde açıklamalarda bulundu. Taliban, 
geçici hükûmeti açıkladıktan sonra Afga-
nistan’a ilk üst düzey ziyaret de yine Katar 
tarafından gerçekleştirildi. Katar Dışişleri 
Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman 
el-Sani, 12 Eylül Pazar günü Afganistan geçi-
ci hükûmeti Başbakanı Molla Muhammed 

Hasan ile bir araya geldi. Görüşmede; ikili 
ilişkiler, insani yardım, ekonomik kalkınma 
ve uluslararası etkileşim konuları ele alındı.

Blinken, Körfez ziyaretine Almanya’daki 
Ramstein Hava Üssüne geçerek son verir-
ken Austin ise ziyaretine sırasıyla; ABD’nin 
5. Filo’suna ev sahipliği yapan Bahreyn ile 
Körfez’de en çok ABD askerinin konuşlan-
dığı Kuveyt’te üst düzey yetkililer ile görü-
şerek devam etti. Dikkat çeken bir ayrıntı 
olarak Austin, Kuveyt ziyaretinde ABD’nin 
çekilmesinin ardından el-Kaide’nin Afga-
nistan’da yeniden yapılanmasının müm-
kün olduğunu söyledi. Yetkili, bu örgütün 
yapılanmasının yakından takip edileceğini 
dile getirirken Taliban yönetimini uyararak 
yeniden yapılanmaya izin verilmemesini 
beklediklerini belirtti.

Austin’in Körfez programı ilk açıklandığın-
da son ziyaretini 9 Eylül Perşembe günü  

Arife Delibaş

HABER ANALİZ 
14.09.2021

ABD’den Körfez’e  
Teşekkür Turu

ABD, Afganistan’dan çekildikten sonra Taliban ve 
bölgeye yönelik stratejilerinde, Körfez müttefiklerinin 
kesintisiz desteğini almayı hedefliyor.
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Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ifade 
edilmişti ancak tur sırasında Suudi Arabis-
tan ziyaretinin “programlama sorunları”n-
dan kaynaklanan nedenlerden dolayı süre-
siz olarak ertelendiği açıklandı. Bu konuya 
ilişkin taraflardan detaylı açıklama gelmez-
ken Austin’in Suudi Arabistan durağı, 11 Ey-
lül Terör Saldırıları’nın 20. yıl dönümünden 
iki gün önce gerçekleşmesi bakımından da 
oldukça önemliydi.

Suudi Arabistan hükûmeti, 11 Eylül Terör 
Saldırıları’nda rolü olduğu yönünde saldı-
rı mağdurları tarafından hâlen suçlanıyor. 
ABD Başkanı Joe Biden, 3 Eylül’de terör sal-
dırılarına ilişkin, ilgili belgelerin gizliliğinin 
kaldırılması için çalışma başlatan yürütme 
emrini imzaladı. Bu belgelerin, Suudi Ara-
bistan liderleri ile saldırılar arasında bir 
bağlantısı olduğuna dair ayrıntılar içerebi-
leceğine inanılıyor. Suudi Arabistan’ın Was-
hington Büyükelçiliğinden 8 Eylül’de yapı-
lan açıklamalarda; saldırılara ilişkin gizlilik 
kaldırma adımının memnuniyetle karşılan-
dığı, Suudi Arabistan’ın terör saldırılarına 
müdahil olduğuna dair herhangi bir bulgu 
olmadığı ve tüm belgelerin gizliliğinin kal-
dırılması gerektiği belirtildi.

Tartışmalar sürerken son olarak ABD’nin 
Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava 
Üssü’ndeki gelişmiş hava savunma sistem-
lerini ve Patriot bataryalarını geri çektiği 
iddia edildi. Körfez’in endişesine rağmen 
Çin ve Rusya gibi aktörlerle karşı karşıya 

gelme riskinin artmasından dolayı bir süre-

dir Suudi Arabistan’daki ABD hava savun-

ma sistemlerinin başka bölgelere konuş-

landırılacağı söylentileri bulunuyordu. Bu 

adım, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik 

saldırısının ardından geldi. Suudi Arabistan 

eski İstihbarat Başkanı Turki el-Faysal yakın 

zamandaki bir demecinde, ABD’nin bağlılı-

ğı konusunda güvenceye ihtiyaç olduğunu 

düşündüğünü ve Suudi Arabistan’ı sadece 

Yemen’den değil İran’dan da füze ve drone 

saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde, ül-

keden Patriot füzelerinin geri çekilmesinin, 

ABD bağlılığını yansıtmadığını söylemişti. 

Son gelişmelerin ardından ABD Savunma 

Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, bu iddiaları 

kabul etti ancak ABD’nin, Orta Doğu’daki 

müttefiklerine “geniş ve derin” bağlılıkları-

nın da altını çizdi.

Son olarak ABD bu ziyaretleriyle Afganis-

tan’dan çekildikten sonra Taliban ve bölgeye 

yönelik stratejilerinde Körfez müttefikle-

rinin kesintisiz desteğini almayı hedefle-

diğini gösterdi. Çekilme, Katar’ın bölgede 

üstlendiği ara bulucu rolünü pekiştirirken 

Körfez ziyareti de ülkenin Washington’da-

ki konumunu nasıl güçlendirdiğinin ve ge-

lecek süreçte de bunun devam edeceğinin 

bir işareti olarak görülebilir. Buna karşın 

görüşmelerin ertelendiği Suudi Arabistan 

için güvenliğe ilişkin bölgesel endişeler ve 

ABD’den daha fazla güvence beklentileri, 

hâlihazırda güncelliğini korumaktadır. İ
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Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, 12 Eylül 
2021 tarihinde yeni İran Cumhurbaşkanı İb-
rahim Reisi ile gaz ihracatı, vize muafiyeti, 
Erbain yürüyüşü ve çeşitli bölgesel gelişme-
leri ele almak için başkent Tahran’a resmî 
ziyarette bulundu. Kazımi, bu ziyaretiyle 
Cumhurbaşkanı Reisi ile yüz yüze görüşen 
ilk lider oldu. Ayrıca bu ziyaret, Kazımi’nin 
görev başına geldiğinden beri Tahran’a ikin-
ci ziyareti.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın top-
lantısında Reisi, Basra ile Şelence arasındaki 
tren hattı projesinin hız kazanacağını vur-
gulayarak iki ülke arasında karşılıklı olarak 
vize muafiyetinin uygulanacağını ve Irak’ın, 
Erbain ziyareti için daha fazla misafir ala-
cağını söyledi. İran, daha önce Irak’a vize 
muafiyeti için teklifte bulunmuş ancak Irak 
bunu kabul etmemişti. Reisi, iki ülke ara-
sında ABD yaptırımları nedeniyle zorlaşan 
para transferi ve bankacılık faaliyetlerinin 
de görüşmede ele alındığını belirtti. İran’ın 
sadece 2018 ve 2019 yıllarında, yaklaşık top-
lam 9 milyar dolarlık bir ihracatının olduğu 
biliniyor ve Ruhani hükûmeti de bloke edi-
len varlıklar için birçok kez Bağdat yönetimi 
ile görüşmüştü.

Kazımi’nin Reisi ile görüşmesinin ana tema-
sı, son dönemlerde Irak’ın İran’la doğal gaz 
ticaretinden doğan borcunu ödeyememesi 
olmuştur. Irak Elektrik Bakanlığı, geçtiğimiz 
günlerde yaptığı açıklamada İran’dan gelen 
doğal gazın günlük 49 milyon metreküpten 
41 milyon metreküpe düştüğünü açıklamış 
ve bu kesinti, elektriği doğal gazdan üre-
ten Irak’ın elektrik üretimini 5.500 mega-
vat azaltmıştır. İran Millî Doğal Gaz Şirketi 
Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Mü-
dürü Mehran Emir Moeini, söz konusu ke-
sintiyi doğrulamış ve iki ülke arasında yapı-
lan sözleşmeler gereği borcun ödenmemesi 
nedeniyle kesintinin yapıldığını ve bunun 
kanuni olduğunu ifade etmiştir. İran Millî 
Doğal Gaz Şirketi, Irak’ın İran’a doğal gaz 
borcunun 5 milyar dolara yakın olduğunu 
açıklamıştır. Resmî verilere göre 5 milyar do-
ların 3 milyar doları, Irak Ticaret Bankasında 
(Trade Bank of Iraq, TBI) ABD yaptırımları 
nedeniyle bloke edilmiş durumdadır. İran’ın 
Irak’tan yaptığı gaz ve elektrik ithalatına iliş-
kin ödemeler, devlete bağlı TBI’ya ait özel bir 
hesaba gönderilmektedir. İran ise parayı sa-
dece insani mal alımı için kullanabilmekte-
dir. ABD, yaptırım muafiyetleri yayımlayarak 
İran’ın Irak’a gaz ihracatına izin vermiş olsa 
da Irak tarafı; Washington’ın, İran’a uygula-
dığı bankacılık yaptırımları nedeniyle bor-
cun ödenmesinin imkânsız olduğunu belirt-
mektedir. Vadesi dolmuş, yaklaşık 2 milyar 
dolar ise Irak Elektrik Bakanlığı tarafından 
henüz ödenmemiştir.

İran’ın, Irak’a doğal gaz ihracatının azaltma-
sının başka bir nedeni ise İran’ın cari yılın 

kışında yaşayacağı “doğal gaz açığı”dır. Re-
isi hükûmetinin Petrol Bakanı Cevad Ovci, 
cari yılın kışında yaklaşık günlük olarak 200 
milyon metreküp doğal gaz açığının bulun-
duğunu ifade etti ve doğal gaz rafinerilerin-
de 120 milyon metreküplük boş kapasitenin 
olduğunu söyledi. Ancak boş kapasite kul-
lanılsa bile 80 milyon metreküplük bir açık 
kalmaktadır.

Irak hükûmeti, İran tarafındaki olumsuz 
gelişmeler nedeniyle ve enerji konusundaki 
riskleri kontrol altına almak amacıyla Fran-
sız enerji devi Total ile 5 Eylül 2021 tarihinde 
27 milyar dolarlık bir sözleşmeye imza attı. 
Irak Petrol Bakanı, Total’in güneydeki pro-
jesinden üretilen gazın, Irak’ın İran’dan gaz 
ithalatını kesmesine yardımcı olacağını ve 
yurt içinde üretilen gazın da İran gazından 
daha ucuza geleceğini söyledi.

İran için Irak, ekonomik anlamda stratejik 
ülkeler arasında yer almakta ve bu iki ülke, 
yaklaşık 1.400 kilometrelik bir sınırı paylaş-
maktadır. Irak, elektrik üretiminde İran’a 
%30’dan fazla bağımlıdır. İran cari yılının 
ilk 3 ayında İran’ın Irak’a ihracatının değeri, 
yaptırımlar altında 2,34 milyar dolardır ve 
Irak, İran’ın ihracat sıralamasında Çin’den 
sonra ikinci sıradadır. Ayrıca Kazımi’nin 
İran ile ABD arasında ara buluculuk yapıyor 
olması da Irak’ı İran için önemli bir kanal 
hâline getirmektedir. Tahran yönetimi için 
Irak bir ihracat pazarıyken İran’ın, Irak ile 
ekonomik ilişkilerini riske atması, kırmızı 
çizgiler aşılmadıkça pek mümkün görün-
memektedir. Tüm bu değişkenler göz önün-
de bulundurulduğunda iki ülkenin ekono-
mik ilişkilerinde, Total ile yapılan değeri 
yüksek anlaşmaya rağmen bir risk bulun-
mamaktadır. İ

Birkan Kemal Ertan

HABER ANALİZ 
15.09.2021

Kazımi’nin Tahran Ziyareti ve 
Ekonomik Beklentiler
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12 Eylül Pazar günü Irak Başbakanı Musta-
fa Kazımi ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim 
Reisi, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri 
ele almak üzere Tahran’da bir araya geldi. 
Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi 
ve geliştirilmesi çerçevesinde ekonomik, 
ticari ve siyasi konular üzerinde duruldu. 
Bu kapsamda, İran ve Irak demir yolu hattı-
nın geliştirilmesi özellikle Basra ile Şelence 
arasındaki tren hattı projesinin de hızlan-
dırılması gibi konular değerlendirildi. Gö-
rüşmenin ardından yapılan açıklamalarda 
ortaya çıkan en somut sonuçlardan birisi de 
İran-Irak arasındaki vizelerin kaldırılması 
üzerine varılan mutabakatta görüldü. Bu-
nunla birlikte Kazımi’nin kendi döneminde 
Tahran’a ikinci ziyaretini düzenlemesi de 
görüşmenin önemini vurgular niteliktedir. 
Diğer taraftan görüşmenin gündemine ba-
kıldığında ise İRAM’ın yerel kaynaklardan 
edindiği bilgilere göre öncelikli olarak üç 
konunun, görüşmenin çerçevesini belirle-
diğini söylemek mümkündür. Bunlardan 
birincisi, yaklaşan Irak seçimleri ve seçim-
lerin yapılmasını kolaylaştırıcı ortamın tesis 
edilmesi, ikincisi Suudi Arabistan ve İran 
ilişkilerinin düzeltilmesinde Irak’ın ara bu-

luculuğu, üçüncüsü de özellikle Irak’taki 
Şii milis varlığının neden olabileceği şiddet 
olaylarının kontrol altında tutulabilmesi ile 
ABD-İran arasındaki tansiyonun düşürül-
mesi olarak sıralanabilir.

Görüşme Nasıl Bir Zamanda 
Gerçekleşti?

Görüşmenin zamanlaması da yukarıda sı-
ralanan üç konu açısından oldukça önemli 
olarak değerlendirilmektedir. Zira görüş-
me, bölgesel konuların ele alındığı Bağdat 
Zirvesi’nin yapılmasının hemen ardından 
gerçekleşmiştir. Ayrıca Ekim 2021’deki Irak 
seçimlerine oldukça kısa bir zaman kala 
düzenlenen bu görüşme, sonuçları itiba-
rıyla Irak’taki etkisini olumlu ya da olum-
suz birçok açıdan gösterecektir. Bu üç konu 
üzerinden görüşmeyi ele aldığımızda tam 

da görüşmenin olduğu günlerde Erbil Ha-
valimanına saldırı düzenlenmesi, görüşme-
nin en önemli gündemlerinden birisi olan 
Irak’taki Şii milis grupların davranışlarının 
kontrol altına alınması beklentisine yönelik 
bir mesaj olarak okunabilir. Diğer taraftan 
Kazımi’nin Bağdat Zirvesi sonrası Tahran’a 
ziyareti, Suudi Arabistan ve İran arasında 
devam eden görüşmeler dâhilinde Irak’ın 
ara buluculuk rolünü istikrarlı olarak sür-
dürdüğünü göstermektedir. Bu anlamda 
Irak, diplomasinin ağır bastığı yeni bölge-
sel bağlamda uzlaştırıcı ve ara bulucu ülke 
olma rolünü güçlendirmeye çalışmaktadır. 
Bununla beraber Kazımi’nin seçimlere çok 
kısa bir süre kala Reisi ile görüşmesi, seçim-
lerde Kazımi’nin ikinci dönemde de başba-
kanlığı sürdürmek istediğine dair bir işaret 
olarak da okunabilir. Nitekim bazı analist-
ler Bağdat Zirvesi’nin düzenlenmesini, yak-
laşan seçimlere yönelik Kazımi’nin siyasi 
kazanç elde etme arayışı olarak değerlen-
dirdi. Kazımi özellikle Bağdat Zirvesi ile 
birlikte bölge dâhilinde muhtelif konularda 
ayrışan ve çatışan tarafları bir araya getire-
bildiğini ispatlayarak aslında Irak seçimleri 
için doğru bir profil olduğunu göstermek 
istemiştir. Bu bağlamda Kazımi’nin Tahran 
ziyareti de aynı maksada hizmet etmekte-
dir. Öyle ki Kazımi’nin Tahran görüşme-
sinde Irak’ta süregelen ABD-İran gerilimi 
konusundaki uzlaşı ve ara buluculuk gün-
demi de benzer niyetlerin bir sonucu olarak 
düşünülebilir. İ

Hurşit Dingil

HABER ANALİZ 
16.09.2021

Irak Seçimleri Öncesi  
Kazımi’nin Tahran Ziyareti

Kazımi’nin Tahran Ziyaretindeki 
Öncelikli Gündemleri

Yaklaşan Irak seçimleri ve seçimlerin 
yapılmasını kolaylaştırıcı ortamın tesis 
edilmesi

Suudi Arabistan ve İran ilişkilerinin 
düzeltilmesinde Irak’ın ara buluculuğu

Irak’taki Şii milis varlığının neden 
olabileceği şiddet olaylarının kontrol 
altında tutulabilmesi, ABD-İran arasındaki 
tansiyonun düşürülmesi
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İran’da ekonomi ile ilgili haberlere odakla-

nan ve önemli bir haber sitesi olan tejarat-

news.com, 9 Eylül’de Dünya Bankası tara-

fından hazırlanan istatistiklere dayandır-

dığı bir haberde, 2020 yılı itibarıyla İran’ın 

ABD doları cinsinden hesaplanan millî gelir 

göstergesinde “baş aşağı” bir düşüş sergi-

lediğini belirtti. Dünya Bankası verilerine 

göre İran’ın, 2017 yılı sonunda 444 milyar 

dolar olan millî geliri ya da gayrisafi yurt içi 

hasılası (GSYH) 2020 yılı sonunda 191 mil-

yar dolar düzeyine gerilemişti. Bu gerileme, 

millî gelirin %60’a yakın bir seviyede düş-

mesi anlamına gelmektedir. 8 yıllık İran-I-

rak Savaşı’nda millî gelirde meydana gelen 

küçülme, bu orandan daha düşüktür.

Dünya Bankası verileri kullanılarak Tablo 

1’de 2015-2020 arası dönemde İran için iki 

ayrı millî gelir göstergesi ve ayrıca enflas-

yon ve döviz kuru göstergeleri sunulmuştur. 

2020 yılında İran ulusal para birimi riyal 

(tümen) referans alınarak hesaplanan GSYH 

göstergesi Sütun B’de gösterilmektedir. 2020 

yılında İran’da yaratılan toplam katma de-

ğer ya da üretilen nihai tüketime hazır mal 

ve hizmetlerin toplam parasal değeri 33.058 

trilyon riyaldir. Bu değer, 2020 yılı cari fiyat-

ları kullanılarak hesaplanmıştır.

Riyal tüm dünyada geçerli bir para birimi ol-

madığı için uluslararası kurumlar, ülkelerin 

ulusal para birimleri ile ölçülen ekonomik 

büyüklüklerden ziyade uluslararası yaygın 

para birimlerini tercih etmekte ve böyle-

ce ülkeler arası gelir karşılaştırmaları daha 

kolay yapılabilmektedir. Nitekim Dünya 

Bankası ve IMF gibi uluslararası kurumlar 

Dr. Murat Aslan

HABER ANALİZ 
17.09.2021

İran Millî Geliri  
192 Milyara Düştü mü?

Bu yazı ilk olarak 16.09.2021 tarihinde  
AA Farsçada yayımlanmıştır.

https://tinyurl.com/3cv2thbf
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hazırladıkları raporlarda, genelde ABD do-

larını kullanırken Avrupa Birliği şemsiyesi 

altında çalışan kurumlarsa bu hesaplama-

larda euro kullanmaktadır.

İran para birimi referans alınarak hesapla-

nan GSYH’nin ABD dolarına (ya da başka 

bir para birimine) dönüştürülmesinde bazı 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. İran bağla-

mında en önemli sorun NIMA olarak bi-

linen “sabit kur” sisteminin yanında, spot 

piyasada serbest döviz kurunun mevcut 

olmasının yarattığı karışıklıktır. İran Mer-

kez Bankası, Kasım 2018’de (yaptırımların 

devreye girmesinin hemen sonrasında) kıt 

döviz kaynaklarını daha etkin bir şekilde 

yönetmek için bir tür sabit kur (NIMA) 

sistemini devreye sokmuştur. Bu sistemde, 

sabit kura göre 1 ABD doları 42.000 riyale 

eşittir. Merkez Bankasının belirlediği sabit 

kurdan tüm aktörlerin faydalanmasına izin 

verilmemektedir. Bu sistemde Merkez Ban-

kası, dövizi sadece belirli malların ithalatı 

ile yine belirlenen nedenlerle yurt dışına 

çıkış yapan İran vatandaşlarına tahsis et-

mektedir. İthalat listesi ya da cetvelinde 

yer almayan ürünlerin ithalatını yapan giri-

şimciler, serbest piyasa kurunu kullanmak 

zorundadır.

Cari ya da spot piyasa kuru ile hesaplanan 

GSYH rakamları, Sütun A’da gösterilmiş-

tir. Cari piyasa kuru dikkate alınarak ABD 

doları cinsinden hesaplanan GSYH, 2018 

yılından itibaren çok hızlı bir şekilde dü-

şüş göstermiştir. Bunun en önemli nedeni, 

ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan 

(KOEP) çekilmesinin ardından artan risk 

algısıdır. Artan risk algısının etkisi ile İran 

para birimi ABD doları karşısında serbest 

piyasada hızla ve büyük oranlarda değer 

kaybetmiştir.

Tabloya dönülecek olursa Dünya Bankası 

rakamlarının ima ettiği döviz kurunu; ulu-

sal para ile ifade edilen GSYH değeri (Sü-

tun B), ABD doları cinsinden hesaplanan 

GSYH değerine (Sütun A) bölerek bulabi-

liriz. Rakamları basitleştirmek için sayılar 

yuvarlanarak ima edilen döviz kuru Sütun 

C’de sunulmuştur. Buna göre Dünya Banka-

sı, 2020 yılı için ortalama spot piyasa ABD 

dolar kurunu (1 ABD doları=172.000 riyal) 

varsaymıştır. Döviz kurunun seyri, günlük 

spot piyasa döviz alış satış fiyatları verisinin 

sağlandığı bonbast.com sitesi rakamları ile 

örtüşmektedir.

Eğer piyasa kuru yerine İran Merkez Ban-

kası tarafından referans alınan NIMA 

kuru (1 ABD doları=42.000 riyal) dikka-

te alınmış olsa idi 2020 yılı için GSYH 
(33.058/42.000=787) 787 milyar ABD doları 
olurdu.

Hangi hesaplama doğru? 192 milyar ABD 
doları mı yoksa 787 milyar ABD doları mı?

Biraz sonra kısaca değineceğimiz nedenler-
den dolayı her iki hesaplamada da sorunlar 
bulunmaktadır. İlk sorun, İran’da döviz ku-
runda meydana gelen değişimin arka planı 
ile ilgilidir. İran’da döviz piyasasında fiyat-
lama, piyasa gerçekliklerinden (fundamen-
tallerden) ziyade ağırlıklı olarak risk fiyat-

lamasından kaynaklanmaktadır. İnsanların 
jeopolitik risk endişeleri ile para taleplerini 
İran riyalinden ABD dolarına kaydırmaları 
nedeniyle riyal, ABD doları karşısında ciddi 
değer kaybetmiştir. Dolayısıyla kur fiyatla-
ması, ekonomik yapı ile ilgili nedenlerden 
ziyade “risk algısı” tarafından şekillenmiştir. 
Risk algısı, İran riyalinin tabiri caizse çok 
uzağa sürüklenmesine neden olmuş ve bu 
yüzden de spot piyasa kuru ile hesaplanan 
GSYH, bu sürüklenmenin etkisi ile makul 
olanın çok daha ötesinde azalmıştır.

Sabit döviz kuru ile hesaplanan 787 milyar 
ABD doları da gerçeği yansıtmamaktadır. 
İran’da 2018-2020 arası dönemde, tüm fi-
yatlar ciddi oranda artarken dövizin yerli 
para cinsinden fiyatını temsil eden döviz 
kurunun sabit kalması düşünülemez. Enf-
lasyon, ülke ekonomisinin belirli bir oranda 
olumsuz yönde sürüklenmesine neden ol-
maktadır. Ancak sabit döviz kuru ile yapılan 
hesaplama, bu sürüklenmenin dikkate alın-
maması sorununu doğurmaktadır.

Çözüm ne?

Teknik detaylar bir kenara bırakılıp basit bir 
ekonomik model referans alınarak bu ra-
kamların yeniden hesaplanması, İran eko-
nomisi ile ilgili resmin daha net anlaşılma-
sına yardım edecektir. Aşağıda yapılan bu 

İran ekonomisi, 2017 yılı ile karşılaştırıldığında son  
üç yılda yaklaşık %20 civarında daralmıştır.
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hesaplama, bir yandan enflasyonun neden 
olduğu sürüklenmeyi dikkate alırken diğer 
yandan “risk algısının” yarattığı aşırı sürük-
lenme etkisini ortadan kaldıracaktır.

Uluslararası finans literatüründe sıkça kul-
lanılan “enflasyon farkı” yaklaşımına göre 
iki ülke arasındaki döviz kurunda meydan 
gelen değişim, bu ülkelerde gözlemlenen 
enflasyon farkına eşittir. Tablodaki Sütun D 
ve Sütun E incelendiğinde enflasyon oran-
ları ile döviz kuru değişim oranlarının, 2016 
ve 2017 yıllarında birbirlerine yakın sey-
rettiği gözlemlenebilir. ABD’nin KOEP’ten 
çekilme sürecinde bu bağlantı kopmuştur. 
Her ne kadar döviz kurunda meydana ge-
len değişmelerin gecikmeli olarak fiyatlara 
yansıması beklense de genel olarak enflas-
yon ve döviz kuru göstergelerinin son üç 
yıllık birikimli seyrinde ciddi bir makas 
oluşmuştur.

Dünya Bankası verilerine göre İran’da, 
2018-2020 arasında enflasyon oranları sıra-
sıyla; %18, %39,9 ve %34,2’dir. Çeşitli mal 
ve hizmetlerden oluşan bir tüketim sepe-
tinin 2018 yılının hemen başında 100 riyale  
satın alındığını varsayılırsa yukarıda verilen 
enflasyon oranlarına göre bu sepet, 2020 yılı 
sonunda 222 riyale satın alınabilmektedir.

ABD’de ise 2018-2020 arası enflasyon oran-
ları sırasıyla; %1,9, %2,3 ve %1,4’tür. Sepet 
analojisi ABD için tekrarlanır ve çeşitli mal 
ve hizmetlerden oluşan tüketim sepetinin 
2018 yılının başında ABD’de 100 dolara satın 

alındığı varsayılırsa bu tüketim sepeti 2020 
yılı sonunda yaklaşık 106 dolara satın alın-
maktadır.

İki ülkede 3 senede sepetlerin maliyetle-
rinde meydana gelen kümülatif değişim 
oranı 2,10’dur (222/106=2,10). İran’da fiyat-
lar ABD’ye göre kabaca 2,1 kat daha fazla 
artmıştır. Bu nedenle yukarıda sabit kur ile 
hesaplanan GSYH değerinden enflasyon 
etkisini arındırmak gerekmektedir. Diğer 
bir şekilde ifade edilecek olursa 2020 yılı 
fiyatlarının 2018 yılı başına çekilmesi gerek-
mektedir. Bunun için yukarıda hesaplanan 
787 milyar ABD dolarına tekabül eden millî 
geliri 2,1’e bölmek (787/2,1=375) yeterli ola-
caktır. Böylece GSYH içinde fiyat artışları-
nın neden olduğu enflasyon etkisi atılmış 
olmaktadır. Bu hesaplamaya göre İran’ın 
2020 yılı GSYH’sinin enflasyon etkisinden 
arındırılmış büyüklüğü, 375 milyar ABD do-
ları civarındadır.

Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre 
2017 yılı ile karşılaştırıldığında İran ekono-
misi, son üç yılda yaklaşık %20 civarında 
daralmıştır. Dünya Bankası tarafından cari 
ABD doları kuru referans alınarak hesapla-
nan GSYH’nin, teknik olarak yanlış olmasa 
da İran ekonomisi ile ilgili politika yapıcı-
lara çizdiği resmin “aşırı” dramatik olduğu 
düşünülmektedir. Dünya Bankası verisinin 
ima ettiği düzeyde olmasa dahi son üç yılda 
İran ekonomisinin ciddi düzeyde daraldığı 
söylenebilir. İ

Kaynak: Döviz Kuru https://bonbast.com/; diğer veriler Dünya Bankasından alınmış ve yazar tarafından 
hesaplanmıştır.

Not: Sütun B’de, İran’da para biriminin tümen olarak değiştirilmesine rağmen geçmiş verilerle uyumlu olması için 
ve Dünya Bankası verileri de riyal olarak verildiğinden bu kullanım değiştirilmemiştir.
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Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 15 Eylül Çar-
şamba günü yapılan kabine toplantısında 
13. hükûmetin yolsuzlukla mücadele alanla-
rını belirleyerek 12 temel yaklaşımda “İdari 
ve Mali Yolsuzluğu Önleme ve Mücadelede 
Ulusal Yol Haritası” ortaya koydu. Seçim 
kampanyası sürecinde yolsuzlukla mücade-
le programının önceliğini sık sık vurgulayan 
Reisi’nin, adalet makamı olan yargı erkin-
den sonra yürütme erkinde de söz konusu 
programı izlemekteki kararlılığını hem hal-
ka hem de bu konuda güvenine nail olduğu 
Devrim Rehberi Ali Hamenei’ye gösterme 
gayretinde olduğu görülüyor. Söz konusu 
yol haritası kapsamında idari ve mali alanda 
yolsuzlukla mücadele için çizilen planda yer 
alan 12 ilkeyi şöyle sıralamak mümkün:

(1) Ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde 
ilgili makamlar ve halkla bilgi paylaşımının 
hedeflendiği şeffaflık ilkesi. (2) Kamu ve 
özel sektör kurumları arasında çıkar çatış-
masının yönetimi. (3) Yolsuzlukla mücade-
lenin kurumsallaşan bir süreç hâline gelme-
si için halkı, medyayı ve kamu görevlileri-
nin sürece dâhil edilmesinin hedeflendiği 
kültür inşası ve kolektif gözetim. (4) Hantal 
devlet yapısının önüne geçilmesi, idari ya-

pıda bürokrasinin azaltılması ve kamu yö-

netiminde etkinliğin artırılması için devlet 

kurumları arasında uyum. (5) Yolsuzlukla 

mücadele edilmesi ve devrimci yöneticile-

rin işbaşına gelebilmesi için devlet kadro-

larına nitelikli personel alınmasını öngö-

ren liyakat ilkesi. (6) Devlette lisansların 

sorgulama ve doğrulama süreçlerinin kolay 

kılınması. (7) Kamu hizmetlerinin bilgi ve 

iletişim teknolojileri kullanılarak tek bir 

kanaldan sunulmasını ve devlet ile vatandaş 

arasında yüz yüze görüşmenin azaltılmasını 

hedefleyen e-devlet sistemi. (8) Üretici ile 

tüketici ilişkilerini düzenleyen değer zinciri 

ve tedarik zinciri yaklaşımlarının geliştiril-

mesi. (9) Ekonomide yasal yollardan kazanç 

sağlayan girişimcilerin desteklenmesini ve 

teşvik edilmesini hedefleyen yasal faali-

yetlerin desteklenmesi. (10) Ülkenin mali 

sisteminde yasa dışı faaliyetlerin önüne 

geçilmesi ve kontrolün tek bir sistem aracı-

lığıyla sağlanması için devlet kontrolünün 

güçlendirilmesi. (11) Yolsuzluğa neden olan 

kurum ve kuruluşlar ile kamu personelle-

rinin faaliyetlerinin izlenmesini ve önlen-

mesini amaçlayan etkin ve verimli izleme.  

(12) Cezai ve idari denetim araçlarıyla per-

sonel yolsuzluğunun önlenmesini hedefle-
yen kararlı, titiz ve etkin mücadele.

Reisi’nin yolsuzluğun önüne geçilmesi ve 
mücadele edilmesine yönelik belirlediği yol 
haritasının, kurumlararası eş güdüm sağla-
narak geniş kapsamlı ulusal bir sürece işa-
ret ettiğini belirtmek mümkündür. Zira söz 

konusu yaklaşımlara bakıldığında genel an-
lamda hedeflenen stratejilerin cezai ve idari 
işlem uygulanmasından ziyade halkın; rüş-
vet, görevi kötüye kullanma ve kamu gücü-
nün özel menfaatler için kullanılması gibi 
eylemler sonucu oluşan “yolsuzlukla anılan 
devlet” algısının kırılmasına yönelik olduğu 
görülmektedir. Yolsuzluğun panzehri olan 
şeffaflık ve hesap verilebilirlikten kamuoyu 
farkındalığı yaratmaya, devlet kurumların-
da bürokrasinin azaltılmasından e-devlet 
uygulamasına ve personel seçiminde liyakat 
ilkesinin gözetilmesine kadar idari yapıda 
hedeflenen bu yaklaşımlar, Reisi hükûme-
tinin temelde devlete karşı toplumun güve-
nini kazanmaya yönelik adımları olarak da 
görülebilir. Öte yandan liyakatli personel 
alımı yaklaşımında ise “devrimci kadro” 
vurgusunun, bürokraside Ruhani hükûme-
tinin ardından müesses nizam tarafından 

Esin Erginbaş

HABER ANALİZ 
17.09.2021

Reisi’nin Yolsuzlukla  
Mücadelede Sunduğu  
Yol Haritası

Reisi’nin açıkladığı yol haritası; hükûmeti, “vaatlerinde 
duran ve adaleti temin etmeye çalışan” bir konuma 
taşıma gayreti olarak görülebilir.
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beklenen devrimci zümrenin oluşumuna 
zemin hazırlayacağını belirtmek de yanlış 
olmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin Mart 2019’da yar-
gı erki başkanı olarak atandığı dönemden 
cumhurbaşkanı seçilmesine değin geçen 
süreçte yargıda yolsuzluk ve rüşvetle müca-
dele programıyla ülke siyasetinde itibar sa-
hibi isimleri hedef aldığı da bilinen bir hu-
sustur. Örneğin eski Cumhurbaşkanı Ha-
san Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Feridun, 
Ekim 2019 tarihinde “rüşvet” nedeniyle 5 
yıl hapis cezası almıştır. Yine Ruhani’nin 
Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin kar-
deşi Mehdi Cihangiri ise “döviz kaçakçılığı” 
suçundan yargılandığı dava sonucu, 2021 
Ocak ayında 2 yıl hapis cezası ile para ce-
zasına çarptırılmıştır. Yargıda yolsuzluk 
dosyalarının merkezinde ise 10 yıl görev-
de bulunan eski Yargı Erki Başkanı Sadık 
Amuli Laricani Dönemi vardı. Laricani’nin 

Yardımcısı Ekber Taberi’ye “görevi kötüye 

kullanma ve rüşvet” nedeniyle yargılandığı 

davada verilen 31 yıl hapis cezası, Mart 2021 

tarihinde onanmıştır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğun-

da Reisi’nin açıkladığı yol haritası; hükûme-

ti, “vaatlerinde duran ve adaleti temin etme-

ye çalışan” bir konuma taşıma gayreti olarak 

görülebilir. Ayrıca yargıda Sadık Laricani 

Dönemi ve yürütmede eski Cumhurbaşkanı 

Ruhani Dönemi’nden isimlerin kamuoyuna 

yolsuzluk davaları ile taşınmış olması, yeni 

hükûmetin meşruluk zeminine de hizmet 

eden hususlardır. Yolsuzlukla mücadele 

eylemlerinin ne ölçüde hayata geçeceği he-

nüz belirsizliğini korusa da bu mücadeleyi 

Devrim’in özünde gören Reisi, “yolsuzlukla 

mücadele ruhu”nu taşıyan cumhurbaşkanı 

profilini göreve gelmeden önce yaratmış bu-

lunmaktadır. İ
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Lübnan’ın enerji krizini hafifletmek adına 
İran’dan gönderilen akaryakıt, Reuters’ın 
14 Eylül’de yayımlanan haberine göre Suri-
ye’nin Baniyas Limanına ulaştı ve buradan 
Suriye yönetimi tarafından temin edilen 
tankerler aracılığıyla Lübnan’a getirilmeye 
başlandı. İran’dan gönderilen ilk kargonun 
yük miktarı 33.000 ton ya da yaklaşık olarak 
240.000 varil. Bunun tamamının Lübnan’a 
taşınması için yaklaşık 1.300 akaryakıt kam-
yonu gerekiyor.

Lübnan makamlarını zor durumda bırak-
mamak ve -İran’a ABD tarafından uygula-
nan ambargo nedeniyle- Lübnan’a uygula-
nacak olası yaptırımlardan kaçınmak için 
bu nakliye yöntemini seçtiğini belirten 
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasral-
lah; bu gelişmeyi, yakıt kıtlığıyla boğuşan 
ve 2019’dan bugüne kötüye gitmeye devam 
eden Lübnan ekonomisi için bir zafer ola-
rak nitelendirdi. Ülkeye ulaşan dizelin, ön-
celikli olarak hastaneler, yetimhaneler ve su 
istasyonları gibi kurumlara ulaştırılacağını 
söyleyen Nasrallah, dizel ve benzin taşıyan 
üç geminin daha önümüzdeki günlerde 
İran’dan yola çıkacağını açıkladı.

Lübnan’ın ekonomik çöküşü, Ekim 2019’da 
başlamış ve ülkenin para birimi ciddi bir 
şekilde değer kaybetmişti. Bu durumun ne-
den olduğu yakıt kıtlığı ise hastane gibi kri-
tik kurumların hizmet verememesine yol 
açtığı gibi benzin almak isteyen vatandaş-
ların, saatlerce beklediği kuyruklara sebe-
biyet vermişti. Bu bilgiler ışığında Hizbul-
lah’ın, Lübnan’a akaryakıt sağlayarak neyi 
hedeflediği tespit edilmeye çalışılacaktır.

İlk olarak Hizbullah’ın, Lübnan’da azalan 
prestijini ve toplumsal desteğini yeniden 
elde etmek istediğinden bahsedilebilir. 
Ağustos 2020’de Beyrut Limanında meyda-
na gelen patlamanın ardından Almanya’nın, 
Hizbullah’ın faaliyetlerini yasaklaması ve 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron’un Lübnan ziyareti sırasında Hizbullah’a 
yönelik eleştirilerde bulunması, Hizbul-
lah’ın prestijini sarsmıştır. Öte yandan Şubat 
2021’de Hizbullah muhalifi Lokman Salim’in 
öldürülmesi ve Hizbullah tarafından Lüb-
nan’ın güneyinden İsrail’e roket fırlatılması, 
gerilimin artmasına neden olmuş ve Hizbul-
lah’ın, Lübnan halkından gördüğü desteğin 
azalmasına sebebiyet vermiştir. Bu gelişme-
ler sonucunda siyasi pozisyonunu iyileştir-
mek isteyen Hizbullah, müttefiki İran’dan 
Lübnan’a akaryakıt getirmeyi başarmış ve 
nakliye sırasında hassas davranarak ülke-
nin ulusal çıkarlarını göz ardı etmediğini de 
vurgulamıştır. Böylece Lübnan’ın hayati bir 
ihtiyacını karşılayarak halkın karşısına ABD 
ve müttefiklerinin, Lübnan’a Hizbullah ne-
deniyle uyguladığı gayriresmî ablukayı kıran 
galip taraf sıfatıyla çıkmayı hedefleyen Hiz-

bullah, halk nezdindeki karşılığını artırmayı 
deneyecek ve emperyalistlere karşı kazanıl-
mış bir zafer propagandası sunacaktır.

Ek olarak Hizbullah’ın, akaryakıtı kamu 
hastaneleri gibi kritik yerlere ulaştırdıktan 
sonra özel sektöre ücret karşılığında sataca-
ğını bildirmesi, ABD yaptırımlarını aşarak 
İran’dan kaynak sağlamak istediğini göster-
mektedir. Beyrut merkezli bağımsız bir sivil 
toplum kuruluşu olan Lübnan Petrol ve Gaz 
Girişiminde enerji uzmanı ve danışma ku-
rulu üyesi olarak görev yapan Diana Kaissy, 
Arab News’e verdiği röportajda İran’ın, akar-
yakıt sevkiyatında şeffaf davranmadığını 
belirtmiş ve bu akaryakıtın, piyasa fiyatının 
altında satılarak bir karaborsa yaratacağını 
öne sürmüştür. Tedarik hattını geliştirerek 
kullanmayı sürdürdüğü takdirde gelecekte 
bir enerji tedarikçisine dönüşecek olan Hiz-
bullah, paralel bir ekonomi yaratarak gücü-
nü pekiştirebilir ve Lübnan’ı, İran’a bağımlı 
hâle getirebilir. Öte taraftan Lübnan’ın olası 
İran bağımlılığını önlemek için ABD ta-
rafından bir enerji hattı planlanmaktadır. 
Ancak bu hattın, Mısır’dan Lübnan’a ula-
şabilmesi için Suriye’nin başkenti Şam’dan 
geçmesi gerekmektedir. Suriye yönetiminin 
rızası olmadan gerçekleşemeyecek olan bu 
plan, pratiğe döküldüğü takdirde ABD’nin, 
Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırıl-
masına neden olacaktır. Bu ihtimallere ba-
kıldığında iki durumun da İran’ın faydasına 
olacağı öngörülmektedir.

Sonuç olarak İran’dan getirilen ve getirile-
cek olan akaryakıtlarla birlikte Hizbullah, 
Lübnan kamuoyunda bir kurtarıcı oldu-
ğu algısını yaratma şansı elde etmiştir. Bu 
doğrultuda kaybettiği nüfuzu yeniden elde 
etmek bir yana ülkenin, İran’a olan bağım-
lılığını artırarak eskisine nazaran daha da 
güçlenmeyi hedefleyen Hizbullah; Lübnan 
hükûmetinin, ülkede oluşan yakıt kıtlığını 
engelleyememesinden ve buna bir çözüm 
sunamamasından faydalanmıştır. Ayrıca bu 
yakıt kıtlığının neden olduğu insani kriz 
nedeniyle ABD ve müttefiklerinin İran-Lüb-
nan enerji tedarik hattına şu ana kadar ses-
siz kalması, Hizbullah ve İran için emper-
yalist statükoya karşı elde edilmiş bir zafer 
propagandasının da yolunu açmıştır. İ

Ömer Zengin

HABER ANALİZ 
18.09.2021

Lübnan’a Gönderilen  
Akaryakıt ve Hizbullah
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KİK (Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi) 
Bakanlar Konseyinin son oturumunda, Bas-
ra Körfezi’ndeki Ebu Musa, Büyük ve Kü-
çük Tunb adalarına ilişkin olarak Konseyin, 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) verdiği 
desteği yinelemesi, İran ile BAE arasında 
uzun süredir devam eden toprak sorununu 
yeniden gündeme taşıdı. 1971 yılından bu 
yana süregelen ve 1990’larda derinlik ka-
zanan üç ada anlaşmazlığı, uzun zamandır 
KİK zeminindeki yerini korumaktadır. Ek 
olarak Körfez’in, bölgesel güvenliğe tehdit 
olarak gördüğü İran’ın nükleer programı da 
ilişkilerdeki yön belirleyici diğer bir unsur 
olmayı sürdürmektedir.

Konseyden İran’a Yönelik 
Açıklamalar

KİK Bakanlar Konseyinin 149. oturumu, 16 
Eylül’de üyelerin dışişleri bakanlarının ka-
tılımıyla Riyad’da gerçekleştirildi. Bakan-
lar Konseyinin gündeminde, İran’a yönelik 
çeşitli konular da mevcuttu. Açıklamaların 
ilkini, 1971 yılında İngiltere’nin bölgeden çe-
kilmesiyle İran ve BAE arasında alevlenen ve 
İran’ın adalar üzerindeki faaliyetlerinin Kör-
fez Arap ülkeleri tarafından da kabul gör-

memesiyle KİK zemininde kendine yer edi-

nen üç ada anlaşmazlığı oluşturdu. Konsey, 

BAE’ye ait olduğunu savundukları üç adada, 

İran’ın varlığına devam etmesine karşı kesin 

muhalefetini ve BAE’ye olan sarsılmaz des-

teğini yinelerken bu adaların BAE’nin; kara 

suları, hava sahası, kıta sahanlığı ve münha-

sır ekonomik bölgesinin bir parçası olarak 

topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu 

ve İran tarafından gerçekleştirilen herhan-

gi bir eylemin hükümsüzlüğünü vurguladı. 

Konsey; İran’ı, BAE’nin sorunu doğrudan 

müzakereler yoluyla çözme veya Ulusla-

rarası Adalet Divanına (UAD) başvurma 

çabalarına yanıt vermeye çağırdı. 1996’da 

BAE, KİK aracılığıyla anlaşmazlığın UAD’ye 

taşınmasını teklif etmiş ancak teklif, İran 

nezdinde kabul görmemişti. BAE, 2006’da 

konunun tekrar UAD’ye taşınmasını teklif 

etmiş ancak teklif, İran tarafından bir kez 

daha reddedilmişti. Hürmüz Boğazı yakı-
nında bulunan adaların jeostratejik önemi 
göz önüne alındığında sorunun Basra Kör-
fezi’ndeki Arap ülkeleri ile ilişkilerde neden 
ön plana çıktığı anlaşılabilir.

Adalar sorunu haricinde Konsey; bölgesel 
güvenlik ve istikrar ile devletler arası ilişki-
lerde uluslararası hukuka bağlı kalma gibi 
ilkeler konusundaki kesin tutum ve karar-
larını teyit ederken İran Cumhurbaşkanı 
İbrahim Reisi’nin, KİK ile İran arasındaki 
gerilimi azaltacak ve güven inşa edecek hu-
suslar üzerinde çalışma konusunda olumlu 
bir role sahip olacağı yönündeki beklentile-
rini dile getirdi.

Oturumda İran’a yönelik öne çıkan bir di-
ğer konu ise İran’ın nükleer dosyası oldu. 
Bakanlar Konseyi, nükleer faaliyetler hu-
susunda müzakerelere olan ihtiyacı vurgu-
larken konunun bölge ülkelerinin güven-

Arife Delibaş
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KİK Toplantısındaki Gelişmeler 
ve İran’ın Tepkisi

Körfez ve İran arasındaki üç ada anlaşmazlığı 
güncelliğini korurken İran’ın nükleer dosyası, bölgedeki 
Arap ülkeleri için endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir.
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liği ve istikrarıyla ilgili olduğu göz önüne 
alındığında KİK ülkelerinin de ilgili tüm 
bölgesel ve uluslararası tartışmalara ve top-
lantılara katılmaları gerektiğini vurguladı. 
Ayrıca ortak amaç ve çıkarlara ulaşılmasına 
katkıda bulunacak şekilde İran’ın nükleer 
dosyasıyla ilgili iş birliği yapmaya hazır ol-
duklarını belirtti. Konsey; İran’ın, uranyum 
zenginleştirme oranlarını barışçıl kullanım 
ihtiyacının ötesine taşımama konusundaki 
taahhütlerini sürdürmedeki başarısızlığını 
kınarken İran’ı, bu adımı tersine çevirmeye 
ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam 
iş birliği yapmaya çağırdı.

İran’ın Tepkisi
Oturumdaki üç ada açıklamalarına ilişkin 
İran’dan gelen tepki, tarihsel süreçte de ol-
duğu gibi adaların İran’a ait olduğu ve sta-
tüsünün değişmeyeceği yönünde oldu. İran 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade 
yaptığı açıklamada “Basra Körfezi’ndeki Kü-
çük ve Büyük Tunb ile Ebu Musa adaları ke-
sinlikle İran’a ait ve bu konuda yapılan can 
sıkıcı ve bayat açıklamalar, İran’ın adalar 
üzerindeki ebedî mülkiyetini değiştirme-
yecek.” sözlerine yer verdi. Sözcü, İran’ın 
barışçıl nükleer ve füze programlarına ve 

savunma politikalarına ilişkin konulara 
herhangi bir müdahaleyi reddettiklerini 
ifade ederken şu anki yönetimin tüm komşu 
ülkelerle ilişkileri ve iş birliğini geliştirmeye 
verdiği önceliğin altını çizdi.

Hatipzade, “İran karşıtı bakış açılarını da-
yatmaya çalışan bazı KİK üyelerinin dikkat-
lerini bölgenin ötesine odaklamak ve bölge 
dışındaki ülkelere pratik olmayan talepler-
de bulunmak yerine, tutumlarını değiştirip 
bölge içi görüşmelere dikkatini vermesini ve 
diplomasiyi teşvik eden güven artırıcı ön-
lemler benimsemesini umduğunu” belirtti. 
Ayrıca bölgesel çözümün; İran’a karşı kabul 
edilemez talepler, asılsız suçlamalar, eski 
açıklamaları yeniden gündeme getirmek 
olmadığını aksine yaklaşımda değişikliğe 
ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak KİK’in son oturumundaki 
İran’a yönelik açıklamalara İran’ın tepkisi, 
geçmişten farklı çizgide olmamıştır. Adalar 
sorunu, İran-Körfez Arap ülkeleri arasında 
anlaşmazlık sebebi olmaya devam ederken 
İran’ın nükleer dosyası da bölgesel tehdit 
unsuru olarak algılanmayı ve Körfez ile iliş-
kileri sınırlamayı sürdürmektedir. İ
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Yapılan anlaşmaya rağmen Taliban; ABD’nin, 
Afganistan’dan çekilmesi ve Afgan hükûme-
ti ile ABD tarafından eğitilmiş ordusunun 
başarısızlığı üzerine; önce Afganistan’ın bü-
yük bir bölümünü daha sonra da Kabil’i ele 
geçirdi. Afganistan’da meydana gelen olay-
lar, komşu ülke Pakistan ve İran ile Irak için 
ulusaşırı endişe verici gelişmelere sebebiyet 
verdi. Afganistan’da yaşanan son olayları 
Irak ile ilişkilendirmenin iki yolu var; karşı-
laştırma yapmak ve doğrudan etkilerini in-
celemek. Karşılaştırmalı yaklaşım, diğerine 
göre daha fazla dikkat çekmektedir.

Karşılaştırmalı Yaklaşım

Benzerliklerden başlamak gerekirse ABD 
ordusunun Irak’tan çekilmesinden duyulan 
korku, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesin-
den ve Taliban’ın yönetimi ele geçirmesin-
den önce bile Iraklılar arasında yaygındı. 
Irak’ın mevcut durumu, İran yanlısı milis 
güçler ve DEAŞ’ın Irak’taki son saldırıla-
rıyla selefi cihatçı grubun yeniden güçlen-
mesi olasılığıyla gölgelenmektedir. Afgan 
hükûmetinin düşüşü ve Afgan ordusunun 
yenilgisi; DEAŞ’ın, 2014 yılında Musul’da 
düzenlediği taarruza karşı, silahlı güçlerin 

ve polis güçlerinin başarısız kaldığı zamanı 
anımsatmaktadır.

Pek çok Iraklı; İran’ın, Irak hükûmeti ve 
ülkedeki İran destekli milislere, ABD as-
kerî personeline ve diplomatik birimlerine 
saldırı çağrısında bulunarak baskı kurması 
sonucunda, ABD askerinin çekilmesinden 
endişe duymaktadır.

Washington Yakın Doğu Politikaları Ensti-
tüsünden araştırmacı Bilal Wahab’ın belirt-
tiği gibi Irak hükûmeti ve devrilen Afganis-
tan hükûmeti arasındaki bir diğer önemli 
paralellik, güvenlik gücü yönetişimi ve diğer 
hükûmet hizmetlerinde patronaj politikala-
rına öncelik vermeleridir. Bununla beraber 
Wahab; bugünün Irak’ında, ABD’nin çekil-
me ihtimalini zayıflatacağını iddia ettiği 
konuların altını çizmektedir: DEAŞ karşıtı 
koalisyonu desteklemek ve İran’ın yayılma-
cı gündemini göz ardı edememek. Üstelik 
Irak’taki birçok yerel paydaş, İran destekli 
milis yönetimini dizginleme rolünde gide-
rek daha etkin hâle gelmektedir. Necef ve 
Kum arasındaki dinî rekabet, ABD ordu-
sunun geri çekilmesinin sonuçlarına karşı 
giderek daha açık sözlü olan Kürt ve Sünni 
politikacılar ve Taliban’ın aksine Irak milis-
lerinin kolektif bir liderlikten ve benzer bir 

popülerlikten yoksun olması gibi durumlar; 
bu süreçteki gelişmelere örnek olarak gös-
terilebilir.

Ulusaşırı Cihatçılık  
Yeniden mi Doğuyor?

Irak’a yönelik doğrudan etkilere geçilirken 
Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Mer-
kezinde Politika Analizi Direktörü Marwan 
Kabalan’a göre Taliban zaferi, cihatçı grup-
ların ve örgütlerin Irak ve Suriye’deki yenil-
gilerinin sonucunda kaybettikleri umudu 

canlandırmıştır. ABD’nin ülkeden çekilme-
si, yapılan anlaşmanın neticesi olmasına 
rağmen Taliban, yönetimi devralmayı ABD 
emperyalizmine karşı bir zafer olarak yan-
sıtmaktadır.

Taliban medyasının çeşitli illeri ele geçirme-
siyle ilgili sunduğu görüntüler, birçok Irak 
gözlemcisine DEAŞ’ın 2014 yılında Musul 
dâhil Irak’taki birçok kenti hızla kontrol 
altına aldığı günleri anımsatmıştır. İddiaya 
göre bu görüntüler, bugün Irak’ta uyuyan 
DEAŞ hücrelerini harekete geçirmektedir.

Taliban’ın canlanması, İslam ümmetini bir-
leştirmeye teşvik eden küresel bir cihatçılık-
tan ziyade çağdaş kabileciliğe daha yakındır. 
Orta Doğu ve Batı Asya’daki terörizm gibi 
uluslararası düzeyde olmaktan ziyade daha 
çok yereldir. Terörizme karşı küresel savaş 
ve 2003 Irak işgali hem askerî müdahaleler 

Zeidon Alkinani

GÖRÜŞ 
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ABD’nin Afganistan’dan 
Çekilmesi ve  
Irak’a Yansımaları

Aralarındaki uzaklığa rağmen Irak, Afganistan’daki 
son gelişmelerden etkilenecektir.
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hem de başarısız ABD dış politikaları; terö-
rizmin kurbanı ülkeler için daha derin kar-
maşıklıklara neden olmuştur.

İran Yanlısı Milisler ve  
“Geri Çekilme” Kampanyası

Geçmişteki siyasi-askerî etkiye ve ivmeye 
sahip olmayan DEAŞ’tan uzaklaşan İran 
yanlısı milisler, ABD’nin çekilmesinin ar-
dından Irak Devleti’ne ve sivil topluma 
yönelik gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. 
İran destekli milisler, çeşitli baskı biçimleri 
ve çıkar grupları aracılığıyla (Meclis çağrıla-
rı, medya ve sosyal medya propagandası ile 
yabancı elçilikleri, diplomatik kurumları ve 
askerî üsleri hedef alma gibi) ABD birlikle-
rinin ülkeden ayrılmasını açıkça destekle-
mekte ve kampanya yürütmektedir.

Erbil merkezli gazeteci Paul Iddon, Iraklı 
milislerin Taliban’ın yönetimi ele geçirme-
sini şu şekilde yorumlamaktadır: “Temel 
ders… Düşmanın üstün teknolojisine ve 
ateş gücüne karşı yeterince dayanabilirlerse 
düşman sonunda yorulacak ve kendi yan-
daş rejimlerini çöküşe terk ederek geri çe-
kilecektir”. Ancak yukarıdaki iddiaya karşı 
argüman da sunulabilir. İran yanlısı milis-
lerin, Taliban gibi Irak’taki yönetimi devral-
ma planı yaptığına ilişkin bir endişeye karşı 
Taliban’ın aksine, Irak’ın siyasi ve güvenlik 
mekanizmasına çok daha fazla entegre 
ve müdahil olduğunu belirtmekte fayda 
var. Ayrıca Taliban’ın yeniden canlanması, 
ABD’nin yokluğuna bağlı olmasına rağmen 
Irak’ta İran yanlısı milisler, İran’ın desteği 
ve rehberliğiyle beraber ABD’nin varlığında 
işlev ve faaliyet gösterebilmekte ve etki ala-
nını genişletebilmektedir.

Irak’a Yerleşecek  
Afgan Mülteciler

Şafak Haber Ajansına konuşan konuya ya-
kın kaynaklar, Afgan mültecilerin Irak top-
raklarına yerleştirilmesi önerisinin ortaya 
atıldığını iddia etti. Bu iddia eğer doğruysa 
Afganistan’daki gelişmelerin Irak’a doğru-
dan etkilerinin en endişe verici örnekle-
rinden biri olacaktır. Önerinin Körfez Arap 
Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ta-

rafından Bağdat Zirvesi’nde öne sürüldüğü 
iddia ediliyor. Bağdat bunun karşılığında 
mali yardım alacak. Bağdat’a ilk Afgan mül-
teci grubunu kabul etmesi için ilk ödeme 
olarak 1 milyar dolar verilecek. Rapor edi-
len spekülasyonlara göre Irak’a gidecek ilk 
grubun toplam 10.000 Afgan olacağı tahmin 
ediliyor.

İran’ın Irak’taki rolünün şiddetli savunucu-
su ve Mustafa Kazımi hükûmetine muhalif-
liğiyle bilinen Iraklı yazar Mazen el-Zeydi, 
Irak’ın UTV Kanalında Adnan el-Taie’nin 
“Al-Haq Yuqal” başlıklı programında ger-
çekleştirdiği röportajda, “KİK ülkeleri, Bağ-
dat Zirvesi’ne verdikleri siyasi destek karşı-
lığında bu öneriyi Kazımi’ye bir talep olarak 
kabul ettirmeye çalıştılar.” açıklamasında 
bulundu. Röportajdaki Afgan göçmenlerin 
Irak’a yerleştirilmesine ilişkin iddialara, 
Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Müsteşarı 
Kerim el-Nuri’nin cevabıysa “Bakanlıkların 
konuyla ilgili bir bilgisi yok.” şeklinde oldu.

Aynı kaynaklara göre İran, Şii Afgan mül-
tecilerin özellikle Sünni çoğunlukta olan 
el-Anbar’a yerleştirilmesi durumunda bu 
öneriyi memnuniyetle karşılayacağının sin-
yallerini verdi. Irak gözlemcileri böyle bir 
iddiayı ve özellikle İran’ın pozisyonunu üç 
perspektiften ele almaktadır: (1) Çoğunluk-
la Hazaralar olarak bilinen Afgan Şiilerini 
İran’ın sorumluluğundan uzaklaştırmak; 

(2) Saddam Hüseyin tarafından 1990’lı yıl-
ların başında yürütülen bir stratejiyi tek-
rarlayarak (Halkın Mücahitleri Örgütü’nü 
İran’daki vekili olarak kullanmak) Irak-Suri-
ye sınırlarına yakın jeopolitik olarak hassas 
bir bölgede uzun vadeli bir vekil topluluk-
tan faydalanmak; (3) Irak’ın en büyük Sünni 
ilinde demografik bir değişiklik yapmak.

Geleceğe Doğru

Taliban’ın ülkede tam kontrolü sağlama-
sının Irak’a doğrudan etkilerini analiz et-
mek zaman alacaktır ancak bazı mevcut 
unsurlar, yaklaşan gelişmelerden bazılarını 
açıklamamıza yardımcı olabilir. Buradaki 
en baskın unsur, ABD müdahalesidir. ABD, 
geri çekilmesinden ve uzun süredir işgal 
ettiği bir ülkeyi yeniden inşa edememesin-
den dolayı suçlanıyor ve bu suçlamanın, 
Irak’taki eylemlerinin ve başarısızlıklarının 
bir sonucu olduğu söylenebilir. Hem Irak 
hem de Afganistan, ABD’nin mevcut askerî 
rolünden çok, ABD tarafından kurulan yoz-
laşmış siyasi sınıflar tarafından güçsüzleş-
tirildi ve hâlâ güçsüzleştiriliyor. Ek olarak 
Bağdat ve Kabil, ABD’nin güvenilmez bir 
ortak olduğunu farklı şekillerde öğrenmiş 
oldu. Bu yüzden devlet kurumlarını ve si-
lahlı kuvvetlerini kendi kendine yetecek şe-
kilde yeniden inşa etmek, ileriye dönük tüm 
politikaların ana odak noktası olmalıdır. İ
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İran İslami Şûra Meclisi Araştırma Merke-
zinin 17 Eylül’de yayımladığı raporda “İran’a 
yönelik yaptırımların kaldırılmasının doğ-
rulanmasının müzakere sürecinde dış po-
litika aygıtının temel ve değişmez hedef-
lerinden biri olması gerektiği” ifade edildi. 
Raporda yaptırımların kaldırılmasının yasal 
boyutuyla (kâğıt üzerindeki yaptırımların 
kaldırılması) sınırlı kalmaması, İran eko-
nomisine somut olarak yansıması gerektiği 
vurgulandı. Raporun giriş kısmında İbra-
him Reisi hükûmetinin yaptırımların kal-
dırılmasının doğrulanması konusuna ciddi 
olarak eğileceğine inanıldığı belirtilerek söz 
konusu raporun, bu konuda hükûmet için 
bir kılavuz teşkil etmesinin beklendiği ifa-
de edildi. Meclisin hazırladığı rapora göre 
hükûmet, yaptırımların kaldırılmasının 
doğrulanması sürecini formüle ederken şu 
hususlara dikkat etmelidir:

• Doğrulama süreci formüle edilirken kap-
samlı, uygulanabilir ve ölçülebilir bir kıla-
vuz geliştirilmeli, doğrulamanın özellikleri 
belirlenmeli ve doğrulamaya ilişkin her üç 
ayda bir rapor yayımlanmalıdır.

• Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi veya 
Nükleer Anlaşma Denetleme Kurulu, süreci 

denetleyip İran’ın yükümlülüklerini yerine 

getirmeye devam edip etmemesine karar 

vermelidir.

• İran’ın günlük en az 2,5 milyon varil pet-

rol ihracatı ve İranlı özel ve tüzel kişile-

rin Alman EIH Bankası ile aylık en az 4,2 

milyar ve Paris Ticaret Bankası ile de en 

az 1,5 milyar dolarlık işlem yapabilmesi 

sağlanmalıdır.

• ABD Başkanlık kararnameleri geçersiz 

kılınmalı, ABD’nin İran’a karşı uyarı açık-

lamaları durdurulmalı, İran’la iş yapmak 

isteyen yabancı özel veya tüzel kişilere 

muafiyet tanınmalıdır.

• İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin nor-

malleştirilmesi konusunda P5+1 ülkeleri-

nin liderleri tarafından yasal taahhütler 

ve pratik önlemler benimsenmelidir.

• İran’ı kara para aklama riski yüksek bir 

ülke olarak tanımlayan kararname veya 

yasal düzenlemeler kaldırılmalıdır.

• İran ile ticari ilişkileri normalleştirmek 

için gerekli talimatlar verilmeli veya yasal 

düzenlemeler onaylanmalıdır.

• Azami sayıda İranlı gerçek ve tüzel kişiler, 
yaptırım listesinden çıkarılmalıdır.

• Herhangi bir İran vatandaşı veya kuru-
mun, Nükleer Anlaşma’nın ihlaline iliş-
kin şikâyet edebilmesi sağlanmalıdır.

• İran’da yaptırım uygulanan sektörlerin 
ticari ve uluslararası ilişkileri normalleş-
tirilmelidir.

Henüz tavsiye niteliğinde olan bu rapor, 
ileride Meclis tarafından hükûmeti bağla-

yan bir yasaya dönüştürülebilir. Böylesi bir 
senaryoda oldukça büyük talepler içeren bu 
rapor, nükleer müzakerelerin önünü tıkaya-
bilir. Reisi’nin cumhurbaşkanı seçilmesinin 
ardından 20 Haziran’da durdurulana kadar 
Nükleer Anlaşma’yı canlandırmak için Vi-
yana’da altı tur görüşme yapıldı. İran’daki 
iktidar değişikliğinin müzakere sürecini na-
sıl etkileyeceği merak edilirken Reisi yemin 
töreninden sonra gerçekleştirdiği ilk basın 
toplantısında, yaptırımların kaldırılmasının 
hükûmetinin en önemli önceliklerinden 
biri olacağını belirterek nükleer müzake-
relere devam edeceği mesajını verdi. İran 
cephesinden şu ana kadar yapılan açıklama-
larda Tahran’ın en kısa zamanda müzakere 
masasına döneceği vurgulanmakla birlikte 
kesin bir tarih verilmedi. Son olarak Dışiş-
leri Bakanı Emir Abdullahiyan 24 Eylül’de 

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
28.09.2021

İran Meclisinin Yaptırımların 
Kaldırılmasının Doğrulanmasına 
İlişkin Raporu

Henüz tavsiye niteliğinde olan yaptırımların 
kaldırılmasının doğrulanmasına ilişkin rapor, 
ileride Meclis tarafından hükûmeti bağlayan bir 
yasaya dönüştürülebilir.
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NBC’ye verdiği demeçte, İran’ın “çok yakın-
da” müzakere masasına döneceğini söyledi. 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Pri-
ce’ın “çok yakında”nın tam olarak ne anla-
ma geldiğini bilmediğine ilişkin açıklaması-
na cevaben Abdullahiyan, “İran’ın tabiriyle 
‘yakında’nın nükleer dosyanın incelemesi 
tamamlandıktan sonra” anlamına geldiğini 
söyledi.

İranlı uzmanlara göre Tahran, müzakerele-
re dönmeyi geciktirmeyi bir strateji olarak 
benimsemiş durumda. Buna göre hâliha-
zırda %60 oranında uranyum zenginleştir-
me faaliyetlerini sürdüren İran, müzakere 
masasına dönmeden önce yüksek oranda 
zenginleştirilmiş uranyum biriktirerek ma-
sada baskı gücünü artırmak istiyor. Muha-
fazakâr Horasan gazetesinde yazan Emir 
Ali Abulfeth, İran’ın müzakerelere dön-
mesi ne kadar uzun sürerse o kadar fazla 
koz elde edeceğini savundu. İran’ın şu ana 
kadar müzakerelere başlamamış olması-

nın bir diğer nedeni de müzakere ekibinin 
henüz netleşmemiş olması olabilir. İran’da 
nükleer dosyayı Dışişleri Bakanlığının mı 
yoksa Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin 
mi yöneteceğine dair henüz net bir karara 
varılmış değil. Öte yandan Reisi hükûme-
tinin müzakerelere dönmeyi ağırdan alma-
sı, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin 
tepkisini çekmiş durumda. ABD Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Price, 24 Eylül’de Abdul-
lahiyan’ın “çok yakında” ifadesiyle ilgili yap-
tığı açıklamada Washington’ın tüm hafta 
boyunca “çok yakında” ifadesini duyduğunu 
ancak şu ana kadar bunun tam olarak ne 
anlama geldiğini bilmediklerini belirterek 
“Fırsat penceresi sonsuza kadar açık olama-
yacaktır.” dedi. Tüm bu karşılıklı beyanlar 
gerek İran’ın gerekse de ABD’nin, Viyana 
sürecinin yeniden başlaması arifesinde sü-
rece dair beklentilerini ve kırmızı çizgilerini 
netleştirmeleri açısından önemlidir. Aynı 
zamanda diplomasinin henüz rafa kalkma-
dığının da önemli bir işaretidir. İ
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İran, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile siyasi 
belirsizlik içinde geçen on beş yıllık göz-
lemci üyeliğin ardından 16-17 Eylül 2021 ta-
rihinde, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de 
düzenlenen ŞİÖ 21. Zirvesi’nde, Örgüte tam 
üye olduğunu açıkladı. Zirveden aylar önce 
yapılan değerlendirmelerde, İran’ın ŞİÖ 21. 
Zirvesi’nde Örgüte üye olabileceği söylem-
leri, muhtemel bir üyeliğin Tahran’ın “Do-
ğu’ya bakış” politikasında önemli bir aşama 
olarak görüldü. Nitekim son yıllarda Batı 
ambargolarından dolayı özellikle ekonomik 
açıdan büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalan 
İran’ın, ŞİÖ’ye tam üyeliği, Tahran’ın dış 
politika hedefleri için algılanan bir gerek-
lilik hâline gelmişti. İran Cumhurbaşkanı 
İbrahim Reisi’nin de ilk basın toplantısın-
da gazetecilere verdiği demeçte, selefinin 
aksine dış politikasının Nükleer Anlaşma 
ile sınırlı olmayacağını belirtmesinin yanı 
sıra Çin ve Hindistan gibi büyük ekonomik 
güçlerle iş birliğini artırma söylemleri, İran 
dış politikasının Reisi yönetiminde Doğu 
eğilimli olacağı yönündeki spekülasyonları 
körüklemişti.

Bu kapsamda Reisi, 16 Eylül’de cumhurbaş-
kanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini, Tacikis-

tan Cumhurbaşkanı’nın resmî daveti üzeri-
ne ŞİÖ Zirvesi’ne katılmak için Duşanbe’ye 
gerçekleştirdi. Reisi, ziyareti kapsamında 
birçok görüşme gerçekleştirirken İran’ın, 
ŞİÖ üyesi ülkelerle iş birliğinin artırılması 
ve ülkenin ŞİÖ’ye üyeliği toplantıların te-
mel konusunu oluşturdu.

İran’ın ŞİÖ’ye Üyelik Süreci

İran, 2005 yılında ŞİÖ gözlemci üyesi olduk-
tan sonra 2008 ve 2015 yıllarında tam üyelik 
için başvurmuş ancak her iki başvurusu da 
çeşitli gerekçelerle reddedilmişti. İlk başvu-
ru 2008 yılında yapılsa da İran’ın, Birleşmiş 
Milletler (BM) Şartı’nın 7. bölümünde be-
lirtilen yaptırımların kapsamında olması 
gerekçesiyle reddedildi. İkinci başvuru ise 
2015 yılında yapıldı. 2015 yılında İran ve 
P5+1 ülkeleri arasında Nükleer Anlaşma’nın 
imzalanması ve ardından İran’a uygulanan 
uluslararası yaptırımların kaldırılması, Tah-
ran’ın yeniden tam üyelik başvurusunda 
bulunmasına yol açtı. Ancak bu başvuru da 
Tahran yönetiminin, Tacikistan İslami Ha-
reketi’ni desteklediği gerekçesiyle Duşanbe 
hükûmeti tarafından reddedildi. Bu tarih-
ten sonra Tahran ve Washington arasında 
yükselen gerilim ve İran’ın Donald Trump 

Dönemi’nde yeni yaptırımlara maruz kal-
ması, ülkenin ŞİÖ’ye tam üyelik başvurusu 
yapmasını engelleyen temel faktörler oldu.

İran’ın, 2015’te BM yaptırımları kapsamın-
dan çıkması, ülkenin ŞİÖ üyeliği önünde-
ki engellerden birinin kalktığı anlamına 
gelirken diğer engelin ise Ağustos 2021’de 
yapılan açıklamalar ile ortadan kalktığı ve 
ülkenin ŞİÖ tam üyeliği önünde bir engel 
kalmadığı belirtildi. 11 Ağustos 2021’de İran 
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sek-
reteri Ali Şemhani, Rusya Güvenlik Konseyi 
Sekreteri Nikolay Patruşev ile yaptığı tele-
fon görüşmesinden sonra yaptığı açıklama-
da, İran’ın üyeliğine karşı çıkan Tacikistan 
ve Türkmenistan gibi ülkelerin çekince-
lerini atlattığını belirtti. Şemhani, önceki 
başvurularında ortaya çıkan sorunların çö-
züldüğünü ve İran’ın Örgüte üyeliği önünde 
siyasi bir engelin kalmadığını açıkladı. Aynı 
zamanda Tacikistan Meclis Başkanı’nın, Re-

isi’nin yemin törenine katılması ve onunla 
bire bir görüşmesi, iki ülke arasındaki siyasi 
sorunların ortadan kalktığının göstergesi 
olarak görüldü.

Bu açıklamaların yarattığı atmosferde ger-
çekleşen ŞİÖ 21. Zirvesi’ne katılan İran 
Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet, 
zirveden Tahran adına olumlu bir kararın 
çıkmasını sağladı. İran’ın ŞİÖ’ye üye oldu-
ğunu duyuran Reisi; “Bölgesel düzeyde ger-
çek barış ve iş birliğini sağlamak ve diyalog 
için birkaç fırsattan biri olan bu önemli ve 
etkili toplantıya katılmaktan memnuniyeti-
mi ifade etmeme izin verin ve İran’ın daimî 
üyeliği için tüm değerli üyelere içtenlikle te-
şekkür ediyorum.” diyerek İran’ın Örgütün 
yeni üyesi olduğunu ilan etmiş oldu. Rei-
si’nin söylemlerinde diğer üye devlet baş-
kanlarının değindiği “kabul süreci” kavramı 
yer almazken İran’ın sahip olduğu stratejik 
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Uluslararası politik ekonominin gerçekleri ve 
üye devletlerinin çatışan gündemleri; ŞİÖ’ye üye 
olmanın, İran’ı uluslararası sistem nezdinde anlamlı 
bir şekilde güçlendireceği anlamına gelmiyor.
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konum itibarıyla üye ülkelerle iş birliğini ar-
tıracağı beklentileri hâkimdi.

Diğer taraftan İran’ın, Örgüte üye mi ol-
duğu yoksa üyelik sürecinin mi başladığı 
hakkında farklı söylemler ortaya çıktı. İran 
tarafından yapılan açıklama, ülkenin üye 
olduğu yönündeyken Çin ve Rusya gibi ül-
kelerden yapılan açıklamalar İran’ın Örgü-
te üyelik sürecinin başladığı yönünde. Çin 
Devlet Başkanı Şi Cinping; “Bugün itibarıyla 
İran’ı, ŞİÖ’nün üyesi olarak kabul etmek için 
gerekli prosedürleri başlatıyoruz.” derken 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den 
de bu minvalde bir açıklama geldi. Putin, 
“Rusya, İran’ın ŞİÖ üyelik sürecini başlatma 
kararını destekliyor.” diyerek ülkenin üye ol-
ması önünde belli bir prosedür sürecinin ol-
duğunu belirtmiş oldu. Pakistan Başbakanı 
İmran Han ise İran’ın, ŞİÖ’ye tam üye olarak 
kabul sürecine girdiğini belirtti. Özellikle 
Cinping ve Putin’in açıklamalarında geçen 
“üyelik için gerekli prosedürler” ifadelerine 
bakıldığında İran’ın Örgüte tam üyeliğinin 
belli bir süre sonra gerçekleşeceği anlaşıl-
maktadır ve bu sürenin Hindistan ve Pakis-
tan’ın süreci ile benzer olması muhtemeldir. 
Nitekim ŞİÖ, Hindistan ve Pakistan’ın 2015 
yılında Ufa’daki üyelik tekliflerini onaylamış 
ancak her iki ülke de üyeliklerinin onaylan-
masından yaklaşık 2 yıl sonra 2017’de, Asta-
na’daki zirvede tam üyelik kazanmıştı. Diğer 
taraftan prosedürlerle ilgili de herhangi bir 
açıklama yapılmaması İran’ın ŞİÖ üyeliğinin 
hangi prosedürlerin uygulanmasından son-
ra gerçekleşeceği, bu sürecin Hindistan ve 
Pakistan’ın süreci ile aynı olup olmayacağı 
önümüzdeki süreçlerde yapılacak olan açık-
lamalarla kesinlik kazanacaktır.

Tam Üyelik Tahran’a Ne 
Kazandırır Ne Kaybettirir?
İran’ın ŞİÖ üyeliğinden birtakım beklen-
tileri bulunmaktadır. Öncelikle İran, ABD 
yaptırımlarının baskısını azaltmak ve muh-
temelen ABD’ye karşı “diplomatik bir gös-
teri” için yeni mecralar yaratmak umuduyla 
Avrasya ekonomi ve güvenlik kurumlarına 
katılım peşinde koşuyor. Nitekim Reisi, ŞİÖ 
Zirvesi’nde yaptığı açıklamada “Dünya, he-
gemonya ve tek taraflılığın başarısız olduğu 

yeni bir döneme girdi.” diyerek söz konusu 
durumun diplomatik bir başarı olduğu-
nu vurgulamaya çalışmıştır. Öte yandan 
ŞİÖ’nün daha önce aldığı bir karara göre BM 
ambargosu altındaki ülkelerin, Örgüte üye 
olamayacağı ilkesi bulunuyor. Bu bağlamda 
değerlendirildiğinde ŞİÖ’nün, İran’ı tam 
üye olarak kabul etmesi; Örgütün, İran’ın 
tek taraflı yaptırımlara tabi olduğunu ve 
ŞİÖ üyelerinin bu yaptırımları uluslararası 
yaptırımlar olarak tanımadığı anlamına ge-
liyor. Bu tutum da bölge uzmanlarına göre 
İran’ın uluslararası arenadaki söylemlerini 
destekler nitelikte ve ABD yaptırımlarının 
meşruiyetinin sorgulanmasına yol açıyor. 
Diğer taraftan İran’ın üyeliği, Tahran’ın 
diğer üye ülkeler ile ilişkilerini ilerletme-
sinde etkili olabilir. Her ne kadar Rusya 
ve Çin, Örgütün kilit üyeleri olsa da İran, 
diğer üyeler ile de önemli çıkar alanlarına 
sahiptir. Ancak uluslararası politik ekono-
minin gerçekleri ve üye devletlerinin çatı-
şan gündemleri; ŞİÖ’ye üye olmanın, İran’ı 
uluslararası sistem nezdinde anlamlı bir 
şekilde güçlendireceği anlamına gelmiyor. 
Özellikle üye ülkeler arasındaki çatışma 
alanlarının çokluğu (özellikle 2017’de Hin-
distan ve Pakistan’ın Örgüte üye olmasıyla 
şiddetlenen üyeler arasındaki çeşitli güven-
lik öncelikleri ve gerilimler) ŞİÖ’nün bir gü-
venlik blokundan çok diplomatik bir forum 
gibi işlev gördüğünü gösteriyor. Dolayısıyla 
üyeler arasındaki söz konusu çatışma alan-
larının fazlalığı; Tahran’ın, İran’ı doğrudan 
ilgilendirmeyen meselelerde dahi taraf tut-
masına neden olabileceği için tam üyeliğin, 
Doğu’ya bakış politikasını sekteye uğratma 
riskine sahip olması söz konusudur.

Ekonomik açıdan bakıldığında ise İran, 
ŞİÖ’den ekonomik anlamda büyük çıkarlar 
elde etmeyi ummaktadır. Gerek dünyanın 
en büyük pazarlarından Çin ve Hindistan’ın 
gerekse İran’ın ortak değerler taşıdığını be-
lirttiği Orta Asya ülkeleri ve Pakistan’ın Ör-
gütte bulunması, İran’ın üye ülkelerle ara-
sındaki ticari ilişkileri artırması için bir ve-
sile olarak görülmektedir. Ancak ŞİÖ’nün, 
ticaret ve ekonomi ağırlıklı bölgesel bir top-
luluk olmadığını belirtmek gerekir. Nitekim 
ŞİÖ Şartı’na bakıldığında Örgütün öncelikli 

hedefinin, üye ülkelerin ulusal güvenlikleri-
ne ve toprak bütünlüklerine yönelik terör, 
ayrılıkçı ve radikal hareketlerden kaynak-
lanan ortak tehditleri etkisiz hâle getirmek 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla İran’ın, 
sürekli ekonomik iş birliği üzerinden duru-
mu değerlendirmesi ve üyeliğin ülke ekono-
misi üzerinde ciddi bir etkisinin olacağını 
belirtmesi, bu yönde beklentilerin eksik 
kalmasına neden olabilir. Zira üye ülkeler 
arasında bir “serbest ticaret bölgesi” bu-
lunmadığından ekonomik beklentilerin bu 
sistemde gerçekleşmesini beklemek doğru 
olmayacaktır. Örneğin Rusya, üye ülkeler 
üzerindeki etkisini kaybetme endişesi ne-
deniyle Çin’in ŞİÖ üyeleri arasında serbest 
ticaret bölgesi oluşturma önerilerine karşı 
çıkmaktadır. Bu durumun da Tahran’ın bek-
lentilerine ters düştüğü görülmektedir.

Tam üyelik, Örgütün karar alma süreçlerin-
de taahhütlerde bulunmak ve resmî bir po-
zisyon takınılmasını gerektirebileceği için 
gözlemci statüsüne sahip olmaktan farklı 
olacaktır. Dolayısıyla İran, başta Rusya ve 
Çin olmak üzere çoğunluğu arasında sınır 
problemleri ve bölgesel güç rekabeti olan 
üyelerin temel kaygılarını paylaşmadığı 
için söz konusu ülkeler arasında sıkışabilir. 
Örneğin ŞİÖ’nün bir üyesi olarak İran’dan, 
kendisini doğrudan ilgilendirmeyen bir 
konu olan Hindistan’ın Çin ve Pakistan 
ile olan toprak anlaşmazlıklarına karşı tu-
tumunu ifade etmesi beklenebilir. Bu da 
İran’ın beklentilerine ters düşmektedir.

Sonuç olarak İran, ŞİÖ’ye üye olarak bölge-
sel sorunları Örgüt bazında diğer ülkelerle 
birlikte çözme şansı yakalayabilir ancak bu 
durum; Tahran’ın, Örgütü veya politikaları-
nı güçlü bir şekilde etkileyebileceği anlamı-
na gelmemektedir. İran, Örgüte üye olarak 
siyasi açıdan izolasyonlardan kaçınma şan-
sını elde etse de üye ülkelerin ABD ile olan 
ilişkileri bu durumu da kısıtlamaktadır. Ay-
rıca Tahran ve Washington arasında devam 
eden nükleer müzakerelerin sonuç verme-
mesi ve İran’ın nükleer arayışlarını devam 
ettirmesi, ülkenin yeniden BM yaptırımları 
kapsamına girme riskini barındırdığı için 
üyelik sürecinin beklenenden daha fazla 
sürmesi de olasıdır. İ
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Przemyslaw Osiewicz, doktora eğitimini 
1998-2003 yılları arasında Poznan’daki Adam 
Mickiewicz Üniversitesi ve Stockholm’de 
bulunan Södertörn Üniversitesinde Siyaset 
Bilimi alanında tamamlamıştır. Doktora 
eğitiminin ardından Kıbrıs Doğu Akdeniz 
Üniversitesi ve Lefkoşa Üniversitesi; Tay-
van Çin Kültür Üniversitesi ve Ulusal Taipei 
Üniversitesi; Mersin Üniversitesi ve Selçuk 
Üniversitesi; İsveç Linneaus Üniversitesi; 
Belçika Gent Üniversitesi; İran Siyasal ve 
Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü; Ameri-
ka Birleşik Devletleri Nevada Üniversitesi, 
Cleveland Eyalet Üniversitesi, Texas Eyalet 
Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesi; 
Pakistan İslamabad Ulusal Bilim ve Tekno-
loji Üniversitesinde akademisyen olarak gö-
rev yapmıştır. Avrupa Birliği’nin Orta Doğu 

ve Kuzey Afrika bölgesi üzerindeki politi-
kaları konusunda uzmanlaşan Osiewicz, 
İran’ın dış politikasıyla ve Türkiye’nin dış 
ilişkileriyle ilgilenmektedir. Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler alanında yüzden 
fazla çalışması bulunan Osiewicz’in 2021 yı-
lında yayımlanan Foreign Policy of the Isla-
mic Republic of Iran: Between Ideology and 
Pragmatism (İran İslam Cumhuriyeti Dış 
Politikası: İdeoloji ve Pragmatizm Arasın-
da) eseri tek kitabıdır. Osiewicz, 2015 yılın-
dan beri Adam Mickiewicz Üniversitesinde 
doçent doktor olarak görev yapmasının yanı 
sıra Washington Orta Doğu Enstitüsünde 
kurum dışı araştırmacı olarak çalışmakta-
dır. Ayrıca Osiewicz, Polonya Uluslararası 
Çalışmalar Derneği kurucu üyesi ve Polonya 
Siyaset Bilimi Derneği üyesidir.

Osiewicz, İran İslam Cumhuriyeti Dış Politi-
kası adlı eserini İran dış politikasının temel 
yapısını açıklamak amacıyla Devrim’in kır-
kıncı yılında kaleme almıştır. 1979 sonrası 
dönemde İranlı karar alıcıların ideolojik 
faktörler ile faydacı dış politika tercihleri 
arasındaki ikilemlerini anlatan Osiewicz, 
kitap içerisinde alanında yetkin kişilerden 
sayısız alıntıya yer vermiştir. Osiewicz, 
eserini “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri hariç 
“Tarihsel Arka Plan: Pehlevi Hanedanlığı 
Dönemi’nde İran Dış Politikası”, “İran İslam 
Cumhuriyeti: 1979 Sonrası İran Dış Politika-
sı” ve “Uygulamada İran Dış Politikası: Se-
çilmiş Örnek Olaylar” olmak üzere üç temel 
bölüme ayırmıştır. Bu bölümler kendi içe-
risinde çeşitli alt başlıklara bölünmektedir. 
Bölüm adlarından da hareketle ilk bölüm, 
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1925 sonrası İran dış politikasının belirle-
nim sürecinde etkili olan Rıza Şah ve oğlu 
Muhammed Rıza Şah’ın fikirlerini anlatır-
ken ikinci bölüm, İslam Devrimi sonrasın-
da İran dış politikasının temel aktörlerini 
ve karar alma süreçlerini Devrim’in ideo-
lojik yansımalarıyla birlikte ele almaktadır. 
Üçüncü ve son bölüm ise İran dış politikası-
nın hem Suriye, Afganistan ve Pakistan gibi 
bölge ülkeleriyle hem de ABD, Çin ve Rusya 
gibi küresel güçlerle ilişkilerini somut olay-
lar üzerinden değerlendirmektedir. Ayrıca 
son bölüm içerisinde İran’ın; Körfez bölgesi, 
Avrupa Birliği ve Orta Asya bölgesi ile ilişki-
lerine de yer verilmektedir.

Kitabın “Giriş” bölümünde İran hakkında; 
“tahmin edilemeyen bir uluslararası ilişki-
ler aktörü”, “agresif bir bölgesel devlet” veya 
“potansiyel tehdit” gibi farklı tanımlamala-
rın olduğundan bahseden yazar, bu tanımla-
maların kökeninde İran’ın kültürel yapısının 
olduğunu iddia etmektedir. Hatta yazara 
göre İran; iç ve dış politika amaçlarını açıkça 
ifade etmeyerek zorda kaldığı durumlarda 
yanlış anlaşıldığını öne sürmektedir. On İki 
İmam anlayışının İran siyasi sistemi üzerin-
deki etkisine de yer verilen giriş bölümünde, 
dinî liderlerin günlük siyasi kararların alı-
mından dış politika belirlenim mekanizma-
larına kadarki etkisinden bahsedilmektedir. 
İslam Devrimi sonrası İran dış politikasının 
temelleri teokratik yönetimin varlığını ko-
rumak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak 
üzerine inşa edilmiştir. Nitekim günümüz 
çok boyutlu İran dış politikasında dahi bu 
iki husus, hayati öneme sahiptir. Giriş bölü-
münün sonlarında ise Pehlevi Hükümdar-
lığı’nın “İran İmparatorluğu” anlayışından 
bahsedilmekte ve kitabın diğer bölümleri-
nin yol haritası çizilmektedir.

1925 ile 1979 yılları arasına odaklanan “Ta-
rihsel Arka Plan: Pehlevi Hanedanlığı Dö-
nemi’nde İran Dış Politikası” adlı bölüm, 
Rıza Şah’ın diplomasi anlayışı ve Muham-
med Rıza Şah’ın “İran İmparatorluğu” arzu-
su üzerinden İran’daki iç ve dış gelişmeleri 

anlatmaktadır. Osiewicz’e göre 1979 sonrası 
İran dış politikasını anlamlandırmak için 
Pehlevi ve Kaçarlar dönemlerinin incelen-
mesi gerekmektedir. Pehlevi Dönemi İran 
dış politikası zengin Fars tarihinin etkisi al-
tında şekillenmiştir. Bu tarihsel bakış açısına 
göre Afganistan, Tacikistan ve Pakistan; İran 
dış politikasının doğal etki alanları olarak 
kabul edilmiştir. Bölüm içerisinde Kaçarlar 
Dönemi’nin askerî, siyasi ve ekonomik so-
runlarına yer verilmesinin yanında Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Türkiye’de gerçekleştir-
miş olduğu reform hareketlerinin Rıza Şah 
tarafından örnek alınmasından ve Şah’ın, 
İran’ı Rus ve İngiliz etkisinden görece kur-
tarmasından bahsedilmektedir. Bölümün 
ikinci kısmında ise Muhammed Rıza Şah’ın 
Sovyetler ve İngilizler tarafından 16 Eylül 
1941’de yönetime getirilme süreciyle birlikte 
1950’lerdeki Başbakan Muhammed Musad-
dık’a yönelik CIA darbesi, 1970’lerde petrol 
krizinin ardından İran’ın artan gücü, “İran 
İmparatorluğu” fikrinin zayıflayarak yok 
olma süreci ve Muhammed Rıza Şah’ın ba-
şarısız reformları anlatılmaktadır. İlk bölü-
mün sonlarında Carter yönetimi tarafından 
“Kriz Eğrisi” (Arc of Crisis) olarak tanımla-
nan İran’da Pehlevi monarşisinin yıkılması 
ve Ayetullah Humeyni’nin İslam Devrimi’ne 
kadar geçen süreçten bahsedilmektedir.

Kitabın “İran İslam Cumhuriyeti: 1979 Son-
rası İran Dış Politikası” adlı bölümünde ise 
temel olarak 1979 sonrası İran dış politika-
sının ideolojik ve kurumsal yapısı açıklan-
maktadır. Bölüm içerisinde İran İslam Dev-
rimi sonrası İran dış politikasının belirlenim 
sürecinde etkili olan ideoloji ve faydacılık, 
teorik olarak bu iki olgu arasındaki çatışma-
lardan da hareketle anlatılmaktadır. Siyasi 
Şiizm’in toplum için faydalı olup olmadığı 
konusundaki karşıt fikirlerin de tartışıldığı 
bölümde, Şii ideolojisi içerisinde bir öğreti 
olarak ortaya çıkan Humeynizm’den bahse-
dilmektedir. Şiizm ile Humeynizm’in İran iç 
ve dış politikası üzerindeki etkisine de yer 
verilen bölüm, İran dış politikasını etkileme 

kapasitesine sahip olan aktörleri de anlat-
maktadır. Ayrıca bölüm içerisinde, İslam 
Devrimi’nin ardından İran dış politikasın-
da önemli bir yeri olan “Ne Doğu Ne Batı” 
anlayışından, Humeynizm’in günümüz İran 
diplomasisi üzerindeki etkisinden, İran 
içerisinde farklı dönemlerde etkili olan re-
alizm-idealizm çatışmasından ve İran dış 
politikasının temel amaçlarından da bahse-
dilmektedir. Bölümün sonlarında ise İran-I-
rak Savaşı’nın ve Ayetullah Humeyni’nin 
ölümünün ardından İran dış politikasının 
ideolojik olmasından çok faydacı bir eksene 
kaydığı iddia edilmektedir. Osiewicz, kendi 
argümanlarını doğrudan doğruya destekle-
mekten ziyade bölüm içerisinde karşıt fikir-
leri de yansıtarak okuyucunun farklı bakış 
açılarını görmesini amaçlamıştır.

Kitabın “Uygulamada İran Dış Politikası: 
Seçilmiş Örnek Olaylar” adlı bölümü ise ge-
rek en uzun bölüm olması gerekse İran dış 
politikasını vaka analizleri aracılığıyla ince-
lemesi açısından en önemli bölümü olarak 
kabul edilebilir. Nitekim bölüm içerisinde 
İran dış politikası birkaç farklı bölge ve ülke 
üzerinden incelenmektedir. Her bölge ve 
ülke için ayrı alt başlıklara ayrılan bölümün 
diğer bir önemli yanı her alt başlığın kendi 
sonuç kısmının olmasıdır. Osiewicz tara-
fından benimsenen bu yöntem sayesinde 
farklı bölgeler ve ülkeler özelinde İran dış 
politikasının incelenmesi kolaylaşmaktadır. 
Günümüz İran dış politikasını bölgesel ve 
küresel ölçekte anlamlandırmayı amaçlaya-
rak kaleme alınan bölüm, İran-Körfez ilişki-
leriyle başlamaktadır. Körfez bölgesi siyasi 
ve ekonomik potansiyeli nedeniyle İran 
için Devrim sonrası dönemde belirleyici 
rol oynamıştır. İran’ın bölgesel rakip olarak 
kabul ettiği Suudi Arabistan ile ilişkileri de 
bu bölge özelindeki politikalarını doğru-
dan etkilemektedir. Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani Dönemi’nde İran’ın Körfez bölgesi 
siyaseti İran-Batı ilişkileri ve İran-Arap iş 
birliği aracılığıyla önemli değişimler gös-
terse de Suudi Arabistan ve Bahreyn, İran 
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için çözülemeyen sorunlar olarak ön plana 
çıkmaktadır. 1980’lerden itibaren İran-Su-
riye ilişkilerinin anlatılmasıyla devam eden 
bölümde Suriye-İran ortaklığının ancak ve 
ancak Beşşar Esed’in hayatını kaybetme-
siyle sona ereceği vurgulanmaktadır. Suriye 
başlığına benzer şekilde İran-Çin ilişkileri 
de 1980 sonrası dönemde incelenmiştir. 
İran’ın Çin’e yönelik dış politikasının temel-
lerinde ekonomik çıkarlar yatarken Çin’in 
küresel projelerinden olan Bir Kuşak Bir Yol 
Projesi’nde İran’ın önemli bir yeri vardır. Di-
ğer taraftan ABD merkezli uluslararası sis-
temin de bir getirisi olarak İran-Çin ilişkile-
rinin geliştiği iddia edilmektedir. Bölümün 
ortalarında ise İran-Orta Asya ilişkileri ile 
Pakistan, Hindistan ve Afganistan’a yönelik 
politikaları anlatılmaktadır. İran-Rusya iliş-
kileriyle devam edilen bölüm, nükleer po-
litikalar ve ekonomik yaptırımlar üzerinden 
İran-Avrupa Birliği ilişkilerinin anlatılma-
sıyla devam etmektedir. İran ile ABD arasın-
daki yetersiz diplomatik ilişkilerin anlatıl-
masıyla sona eren bölüm, farklı bölgeler ve 
ülkeler üzerindeki İran dış politikasının an-
laşılması açısından oldukça önemlidir.

Osiewicz, “Sonuç” bölümünde her ne kadar 
ağır ekonomik yaptırımlarla ve birçok farklı 
engelle karşılaşılsa da İran dış politikasın-
daki çok yönlülüğün, İranlı karar alıcılarca 

korunmaya çalışıldığını vurgulamaktadır. 

Bu noktadan da hareketle İranlı liderlerin 

dış politika belirlenim süreçlerinde çoğu 

zaman ideolojiyi bir kenara bırakarak fay-

dacılık ekseninde birtakım siyasi kazançlar 

elde etmeye çalıştıkları iddia edilmektedir. 

Osiewicz tarafından bu iddianın en önemli 

örneği olarak 2015 yılında imzalanan Nük-

leer Anlaşma gösterilmektedir. Osiewicz’e 

göre Devrim sonrası dönemde İran dış po-

litikasının belirleyicileri olarak kabul edilen 

kişilerin -Humeyni, Hamenei, Rafsancani, 

Hatemi, Ahmedinejad ve Ruhani- hepsi 

diplomasinin öneminin farkındaydılar. Bu 

nedenle İran dış politikası için yaptırımlara 

rağmen Batı ile iyi ilişkiler ve özellikle ulus-

lararası alanda temsiliyet oldukça önemli-

dir. Diğer taraftan sonuç bölümü içerisinde 

İran iç politikasında görülen reformcu-mu-

hafazakâr çatışmasının zaman zaman dış 

politikayı da etkilediği iddia edilmektedir. 

Devrim sonrası dönemde İran dış politika-

sı her ne kadar Orta Doğu merkezli olsa da 

komşu bölgeler olarak kabul edilen Orta 

Asya ve Körfez bölgeleri de İran dış politika-

sının aktif olduğu bölgelerdir. Osiewicz, ki-

tabını İran dış politikasının en temel sorunu 

olarak kabul ettiği ve hâlihazırda yürürlükte 

olan ABD yaptırımlarına karşı olası senar-

yolarla tamamlamıştır.

Osiewicz tarafından kaleme alınan bu eser; 
İran dış politikasının temel yapı taşlarını, 
İslam Devrimi sonrasındaki değişimleri, 
ideoloji ile faydacılık eksenlerinin kesiştiği 
ve ayrıştığı durumları anlamak açısından 
önemlidir. Ayetullah Humeyni, Mahmud 
Ahmedinejad, Cevad Zarif, Kasım Süleyma-
ni gibi İranlı üst düzey yetkililerin; John F. 
Kennedy, Mihail Gorbaçov, Saddam Hüse-
yin gibi devlet liderlerinin veya Afshon Os-
tovar, Alex Vatanka, Nikolay Kozhanov gibi 
İran özelinde çeşitli alanlarda uzman kişi-
lerin görüşlerine sık sık yer verilen eserde 
Osiewicz yalnızca kendi görüşlerini değil, 
aynı zamanda birbirleriyle çatışma içerisin-
de olan birçok farklı görüşü de yansıtarak li-
teratür açısından oldukça kapsamlı bir eser 
ortaya çıkarmıştır. Ayrıca İran dış politika-
sıyla ilgili sunulan teorik verilerin somut ör-
neklemler aracılığıyla bir nevi kanıtlanması 
da kitabın özgün değerini artırmaktadır. 
Doktora eğitiminden sonra birçok farklı ül-
kede eğitim veren Osiewicz tarafından ka-
leme alınan bu eserin, İran dış politikasına 
ilgi duyan yahut İran dış politikası hakkında 
uzmanlaşmak isteyen herkes için gerek ya-
zım tarzı gerekse sahip olduğu farklı bakış 
açıları nedeniyle bir baş ucu kitabı niteli-
ğinde olacağını düşünüyorum. İ

KİTABİYAT

22.09.2021

Mert Aydemir

Yirminci Yüzyılda İranlı Entelektüeller
Ali Gheissari, Iranian Intellectuals in the 20th Century,  

University of Texas Press, 1998, 263 sayfa.
ISBN: 978-0292728042



35İRAM BÜLTEN  |  EYLÜL 2021

YAYINLAR

Besic: İran’da İstisnai  
Bir Güvenlik Birimi

RAPOR

Çağatay Balcı 

13.09.2021

30 Sayfa

• Besic-i Mustazafin (Ezilenlerin Savunma/Direniş 
Gücü) yapılanması, 1979 İran İslam Devrimi 
sürecinde kurumsal ve motivasyonel kökleri 
oluşmuş olan bir yapılanmadır.

• Devrim’in hemen ardından başlayan İran-Irak Savaşı 
sürecinde çok sayıda gencin İran ordusu saflarında 
cephelere sevk edilmesinde önemli rol oynayan 
Besic yapılanması, bu dönemde sembolleşmiş 
ve aynı zamanda kurumsallaşma sürecini 
tamamlamıştır.

• Besic’in yapısal kodları incelendiğinde; İslam 
Devrimi ideolojisi, Humeyni kültü ve Devrim 
Rehberliği makamına bağlılık ile son olarak 
İslam Devrimi ideolojisini benimsemiş olan ve 
bu ideolojiyi her türlü tehdide karşı korumayı 
amaç edinen kitlelerin bir bütün oluşturdukları 
görülebilmektedir.

• Besic, kuruluşunun ilk yıllarında yeni siyasal sisteme 
yönelik olası karşı devrim girişimlerini önleme 
görevini kurumsal bir vazife olarak benimsemiş 
fakat ilerleyen yıllarda Besic’in sorumluluk alanları 
ve görev tanımları genişlemiştir.

• Besic, temsil ettiği değerler ve dayandığı ideolojik 
temel doğrultusunda “sistem koruyucusu 
paramiliter güç” niteliğinin ötesine geçmiş, İslam 
Devrimi ve Ayetullah Humeyni’nin ideolojik vizyonu 
çerçevesinde, Devrim’in alternatif bir dünya 
tasavvurunu ülke dışına da taşımıştır.
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MEDYA

10.09.2021

İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç, 
Ülke TV’de yayımlanan Dünyanın Gündemi 

programında, Afganistan’daki son gelişmeleri 
ve İran’ın yaklaşımını değerlendirdi.

24.09.2021

İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç, Ülke TV’de 
katıldığı Haftanın Raporu programında, İran’ın Şangay 

İşbirliği Örgütüne katılımını değerlendirdi.

24.09.2021

İRAM Başkanı Dr. Hakkı Uygur, ARB TV’de katıldığı 
Gündem programında, Türkiye, Azerbaycan ve İranlı 

düşünce kuruluşlarının masaya yatırdığı konuları 
değerlendirdi.
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ETKİNLİKLER

10.09.2021 - 31.12.2021

Dr. Ali Rıza Mukaddem moderatörlüğündeki Farsça Tarihî 
Metinler IV Atölyesi, 10 Eylül-31 Aralık 2021 tarihleri 

arasında İRAM İstanbul bünyesinde gerçekleştirilecektir.

16.09.2021

16 Eylül 2021’de düzenlenen panelde; İran’ın Taliban’a 
yaklaşımı, önümüzdeki dönem İran-Taliban ilişkilerinin seyri 
ve ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin İran dış politikasına 

etkileri, alanında uzman isimler tarafından ele alındı.

20.09.2021 - 12.12.2021

İran Araştırmaları Merkezi İstanbul şubesi tarafından  
20 Eylül-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Farsça 

Seminerleri ve Konuşma Kulübü düzenlenecektir.
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İNFOGRAFİKLER

ABD’nin Afganistan’dan Çekilme Süreci

3 Eylül 2021 - Dış Politika/iramcenter

Kaynak: USA Today, FactCheck

ABD ve Taliban, 1 Mayıs 2021’e 
kadar ABD’nin Afganistan’dan 
çekilmesine ilişkin koşulları 
belirleyen bir anlaşma imzaladı. 
Anlaşma, Taliban’ın Kabil 
yönetimi ile müzakere 
masasına oturması karşılığında 
Afganistan hükûmeti 
tarafından esir tutulan 5.000 
Taliban savaşçısının serbest 
bırakılmasını öngörmekteydi. 

29 Şubat 2020

ABD Savunma 
Bakanlığı, 
Afganistan’daki 
güçlerinin sayısının 
2.500’e indirildiğini 
açıkladı. 

15 Ocak 2021

Joe Biden, tüm 
Amerikan birliklerinin 
11 Eylül’e kadar 
Afganistan’dan 
çekileceğini 
duyurdu.

14 Nisan 2021

ABD ordusu, 
Afganistan’daki 
en büyük askerî 
tesis olan 
Bagram 
Üssü’nden çekildi.  

6 Temmuz 2021

Taliban savaşçıları, 
Afganistan’ın 
başkenti Kabil’e 
girerken Afganistan 
Cumhurbaşkanı 
Gani ülkeyi terk etti.

15 Ağustos 2021

Amerikalıların tahliyesi 
sırasında DEAŞ’ın Horasan 
kolu, Kabil Havaalanında 
13 Amerikan askeri ve 
200’den fazla Afgan’ın 
ölümüyle sonuçlanan iki 
intihar saldırısı düzenledi.

26 Ağustos 2021

ABD Merkez Komutanlığı 
Komutanı General Frank 
McKenzie, Pentagon’da 
yaptığı açıklamada, ABD 
askerlerini taşıyan son 
uçağın Afganistan’dan 
ayrıldığını duyurdu.

30 Ağustos 2021

“Hız güvenliktir.” 
diyen Biden, 
askerlerin geri 
çekilme tarihini 31 
Ağustos’a 
çektiğini duyurdu.

8 Temmuz 2021

Afganistan Cumhurbaşkanı  
Eşref Gani, “Taliban 
mahkûmlarını serbest 
bırakmak ABD’nin değil, 
Afganistan hükûmetinin 
yetkisindedir.” diyerek 
anlaşmanın, 5.000 Taliban 
mahkûmunun serbest 
bırakılmasını öngören 
hükmüne itiraz etti.

1 Mart 2020

ABD’nin baskısı 
altında Gani, günde 
100 kişi olmak üzere 
1.500 Taliban 
mahkûmunun serbest 
bırakılmasını emretti. 

10 Mart 2020

ABD Savunma 
Bakanlığı, 

Afganistan’daki  
güçlerinden 

4.000’den fazla kişiyi 
geri çektiğini 

duyurdu.

19 Mayıs 2020

Afganistan hükûmeti, 
ABD-Taliban anlaşması 

gereğince son 400 Taliban 
mahkûmunu serbest 

bırakarak Afganlar arası 
barış görüşmelerinin 

başlamasının önünü açtı.

3 Eylül 2020

Yedi aylık gecikmenin 
ardından Afganistan 

hükûmet yetkilileri ve 
Taliban temsilcileri, 

barış görüşmeleri için 
Katar’da bir araya 

geldi. 

12 Eylül 2020

Taliban, ABD’nin 
çekilmeye başlamasından 

bu yana ülke çapında 
yoğunlaştırdığı saldırılar 

sonucunda ilk kez bir il 
merkezini ele geçirdi.

6 Ağustos 2021

Taliban, Nimruz’dan 
sonra Saripul, 

Cevizcan, Kunduz 
ve Talekan il 

merkezlerini ele 
geçirdi. 

8 Ağustos 2021

Taliban, ülkenin en 
büyük şehirlerinden 

biri olan ve aynı 
zamanda Taliban’ın 
kurulduğu yer olan 

Kandahar’ı ele geçirdi. 

13 Ağustos 2021
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İNFOGRAFİKLER

İranlıların Sosyal Medya Davranıșı 
(18 Yaș Üstü)

7 Eylül 2021 - Toplum/Kültür/iramcenter

Kaynak: ISPA

Uygulama Kullanımı

%48,4 %27 %22,8

Yabancı 
Uygulamalar

Hiçbiri Her İkisi

%1,8

Yerli 
Uygulamalar

Kullanım Sıklığı (%)

Sosyal Medya 
Üzerinden 

Maddi Kazanç 
Elde Etme

Sosyal Medya 
Uygulamalarından 
Hizmet veya Ürün 
Satın Alma

Whatsapp Instagram Telegram Soroush (yerli)
Sürekli

Günde Birkaç Kez

Haftada Birkaç Kez

Ayda Birkaç Kez

Asla

44,8

40,6

9,2

2,3

3,1

27,1

39,3

12,4

2,7

18,5

12,9

27,3

17,9

6,3

35,6

0,8

3,8

3,7

3,6

88,1

%55%19,8
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İNFOGRAFİKLER

Taliban Geçici Hükûmet Üyelerini Açıkladı
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, açıklanan hükûmetin geçici olduğunu söyledi. 

Molla Muhammed
Hasan
Başbakan
Peştun

1951 Kandahar doğumlu olan Hasan, Taliban Lideri Molla 
Hibetullah’a en yakın isimlerden biri olarak bilinmektedir. 
Hasan, 2001 yılından bu yana Liderlik Konseyi başkanıdır. 
1. Taliban Hükûmeti Dönemi’nde dışişleri bakanlığı ve 
Kandahar valiliği görevlerini ifa eden Hasan, hâlihazırda 
ABD’nin yaptırım listesinde bulunmaktadır. 

Molla Hidayetullah
Bedri
Maliye Bakanı
Peştun

Molla Abdulgani 
Birader
Başbakan Yardımcısı
Peştun

1968 Uruzgan doğumlu olan Birader, Taliban’ın 
kurucularından biridir. Taliban yönetiminin 2001 yılında 
devrilmesinin ardından Pakistan’a geçen Birader, 2010 
yılında Pakistan emniyet güçleri tarafından tutuklanarak 
hapse atılmıştır. 2018 yılında ABD’nin girişimiyle serbest 
bırakılan Birader, Doha’daki müzakere heyeti başkanlığı 
görevini üstlenmiştir.

Molla Hayrullah 
Hayirha
Bilgi ve Kültür Bakanı 
Peştun

1967 yılında Kandahar’da doğdu. 1. Taliban Hükûmeti 
Dönemi’nde; genelkurmay başkanı, içişleri bakanı ve Herat 
valisi olarak görev yaptı. 2002 yılında Pakistan emniyet 
güçleri tarafından tutuklanarak Amerikalılara teslim edilen 
Hayirha, 2014 yılında ABD’li Çavuş Bowe Bergdahl ile takas 
edilerek serbest kaldı.  

Mevlevi Abdulselam
Hanefi 
Başbakan Yardımcısı
Özbek

1969 yılında Faryab’da doğan Hanefi, dinî eğitimini 
Pakistan’da tamamlamıştır. Bizzat Molla Ömer tarafından 
Liderlik Konseyine atanan Hanefi, 1. Taliban Hükûmeti 
Dönemi’nde millî eğitim bakanı yardımcısı ve bakan 
vekili olarak görev yapmıştır. Taliban müzakere heyetinin 
aktif üyelerinden biri olan Hanefi, Taliban’ın Doha Siyasi 
Ofisinin başkan yardımcısıydı.  

Molla Nurullah 
Nuri
Sınır ve Kavimler Bakanı 
Peştun

1967 yılında Zabul’da doğdu. 1. Taliban Hükûmeti 
Dönemi’nde Belh ve Lağman valisi olarak görev yaptı. 
Kasım 2001’de Molla Fazıl Mezlum ile birlikte Raşid 
Dostum’a teslim oldu. Daha sonra ABD tarafından 
Guantanamo’ya götürüldü. 2014 yılında ABD’li Çavuş 
Bowe Bergdahl ile takas edilerek serbest kalan beş 
Taliban yetkilisinden biridir.  

Molla Muhammed
Yakup 
Savunma Bakanı
Peştun

Taliban’ın kurucu lideri Molla Ömer’in büyük oğlu olan Molla 
Yakup, 1990 yılında Kandahar’da doğdu. Eğitimini Karaçi 
medreselerinde bitiren Yakup, 2016 yılında 15 ilden sorumlu 
askerî komisyonun başkanı olarak atandı. 7 Mayıs 2020’de 
Taliban Askerî Komisyonu başkanlığına atanan Yakup, aynı 
zamanda Molla Hibetullah’ın yardımcısı olarak görevini sürdürdü. 

Molla Abdullatif 
Mansur 
Su ve Elektrik Bakanı 
Peştun

1965 yılında Paktiya’nın Zermet 
ilçesinde doğdu. Din eğitimi alan 
Mansur, 1. Taliban Hükûmeti 
Dönemi’nde; ziraat bakanı, Kandahar 
belediye başkanı ve Paktiya valisi 
olarak görev yaptı. 

Seracuddin 
Hakkani 
İçişleri Bakanı 
Peştun

1973 Pakistan (?) doğumlu olan Hakkani, babası Celaliddin 
Hakkani’nin 2018 yılında ölmesinin ardından Hakkani 
Şebekesi’nin yeni lideri seçildi. Yabancılara yönelik en kanlı 
ve sofistike saldırıları düzenlemekle ünlü olan Hakkani 
Şebekesi, ABD’nin terör örgütleri listesinde bulunmaktadır. 
Hâlihazırda FBI arananlar listesinde olan Hakkani’nin Şubat 
2020’de New York Times’ta bir makale yayımlaması, büyük 
tartışmalara neden olmuştur.

Mevlevi Abdulhakim 
Şerii 
Adalet Bakanı 
Peştun

1957 yılında Kandahar’ın Meyvend ilçesinde 
doğdu. Taliban’ın kurucu üyelerinden olan 
Abdulhakim, eski Taliban Lideri Molla 
Ahter Mansur’a yakınlığıyla bilinmektedir. 
Abdulhakim, son olarak Taliban müzakere 
heyeti başkanlığı yapmıştır. 

Mevlevi Emir Han 
Muttaki 
Dışişleri Bakanı
Peştun 

1970 Helmand doğumlu olan Muttaki, Pakistan’daki 
medreselerde dinî eğitim almıştır. 1996 yılında Taliban’ın 
bilgi ve kültür bakanı ve aynı zamanda Taliban hükûmetinin 
sözcüsü olarak görev yapmıştır. 2001 yılında Kültür 
Komisyonu başkanı olarak atanan Muttaki, Taliban’ın 
propaganda ve medya çalışmalarında önemli rol oynamıştır. 

Molla Abdulmennan 
Ömeri
Bayındırlık Bakanı
Peştun

Kandahar doğumlu olan Ömeri, Taliban’ın kurucu lideri 
Molla Ömer’in ağabeyidir. Taliban Liderlik Konseyi üyesi 
olan Ömeri, aynı zamanda Davet ve İrşat Komitesi 
başkanıdır. 

Halil Rahman 
Hakkani 
Göçmenler Bakanı
Peştun

Hakkani Şebekesi’nin kurucusu Celaliddin Hakkani’nin üvey 
kardeşi olan Rahman Hakkani, Afganistan’da yabancılara 
yönelik düzenlenen en ölümcül saldırıların beyni olmakla 
bilinmektedir. Şubat 2011’de ABD tarafından küresel 
terörist ilan edilerek başına 5 milyon dolar ödül konan 
Rahman Hakkani, aynı zamanda BM terörist listesinde 
bulunmaktadır. 

Mevlevi 
Nurmuhammed Sakib
Hac ve Vakıflar Bakanı
Peştun

Molla Muhammed 
Yunus Ahundzade
Taşra Kalkınma Bakanı 
Peştun

Şeyh Muhammed 
Halid
Davet ve İrşat Bakanı 
Peştun

Mevlevi Abdulbaki 
Hakkani 
Yükseköğrenim Bakanı 
Peştun

-

Mevlevi Necibullah 
Hakkani
İletişim Bakanı
Peştun

1971 Gazne doğumlu olan Vasik, Taliban’ın el-Kaide gibi 
radikal gruplarla ilişkilerini koordine etmekten sorumlu kişi 
olarak ünlenmiştir. Bu sebeple 2001 yılında ABD tarafından 
tutuklanarak Guantanamo Hapishanesine gönderilen Vasik, 
2014 yılında Taliban tarafından kaçırılan ABD’li asker Bowe 
Bergdahl ile takas edilmiştir.  

Molla Abdulhak 
Vasik 
İstihbarat Başkanı
Peştun

Hacı Muhammed 
İdris 
Merkez Bankası Başkanı 

Fasihuddin 
Bedehşani
Genelkurmay Başkanı
Tacik

Din Muhammed 
Hanif
Ekonomi Bakanı
Tacik 

1963 Bedehşan doğumlu olan Hanif, Pakistan’ın 
Peşaver kentinde dinî eğitim almıştır. Hanif, 
1. Taliban Hükûmeti Dönemi’nde planlama ve yüksek 
öğrenim bakanlığı yapmıştır. Liderlik Konseyi üyesi 
olan Hanif, hâlihazırda Taliban’ın Orta Asya ülkeleri 
ile ilişkilerinden sorumludur. 

Mevlevi Nurullah 
Münir
Millî Eğitim Bakanı 
Peştun

Peştun

Molla 
Muhammed İsa 
Maden ve Petrol Bakanı 

Molla Hamidullah 
Ahundzade 
Ulaştırma Bakanı
Peştun

8 Eylül 2021 -  Dış Politika/iramcenter
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dikkate alınarak derlenmiştir. 
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Lübnan Millî Gelirinde 

2018-2021
Arasında %45’lik

Daralma

Sezar yaptırımlarının dolaylı etkileri, Beyrut 
Limanı patlaması ve koronavirüs salgınının 
yarattığı basınç ile ülke içindeki siyasi çekișmeler, 
Lübnan ekonomisinde 2018-2021 arası dönemde 
%45’lik daralmaya neden olmuștur.  

Lübnan Millî Geliri
(2010-2021) (Milyar ABD$)

33,4
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MUHAMMED BAKIR ZÜLKADİR

Tuğgeneral Muhammed Bakır Zülkadir, Düzenin Yararını Teşhis Konseyi 
(DYTK) Başkanı Sadık Amuli Laricani tarafından 19 Eylül 2021 tarihi 
itibarıyla DYTK genel sekreterliğine atandı.

DYTK Genel Sekreteri Tuğgeneral 

Kimdir?

1954’te Fars iline bağlı 
Fesa ilçesinde doğdu.

Lisansını Tahran 
Üniversitesi İktisat 
Bölümünde, yüksek 
lisansını aynı 
üniversitenin Kamu 
Yönetimi Bölümünde 
tamamladı. Doktorasını 
Millî Savunma Yüksek 
Üniversitesi Stratejik 
Yönetim Bölümünden 
aldı.

Devrim’den önce İslam 
Devrimi Komitesine üye 
oldu ve ardından Devrim 
Muhafızları Ordusuna 
(DMO) katıldı.

İran-Irak Savaşı 
Dönemi’nde Ramazan 
Karargâhı komutanlığına 
getirildi. 

1989-1997  yılları arasında 
DMO genelkurmay 
başkanlığını yürüttü.

1997-2005 yılları arasında 
(Hatemi Dönemi) DMO genel 
komutan vekilliği görevini ifa 
etti. 

2005-2007 yılları arasında 
(Ahmedinejad Dönemi) İçişleri 
Bakanlığı güvenlik ve emniyet 
biriminden sorumlu bakan 
yardımcılığı görevini üstlendi.

2010-2021 yılları arasında yargı 
erki başkan yardımcılığı yaptı.

Kaynak: Jamaran, Farsi.khamenei, 
Jahannews
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AZİZ NESİRZADE 

Tuğgeneral Aziz Nesirzade, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin 
önerisiyle Ali Hamenei tarafından 19 Eylül 2021 tarihinde genelkurmay 
başkan vekilliğine atandı.

Genelkurmay Başkan Vekili Tuğgeneral 

Kimdir?

1964’te Doğu Azerbaycan 
ilinin Serab ilçesinde 
doğdu.

1982’de Ordu Hava 
Kuvvetlerinde hizmet 
etmeye başladı ve Hava 
Kuvvetleri Pilot 
Okulundan mezun oldu. 
Yüksek lisansını Harp 
Akademisinden, 
doktorasını Komuta ve 
Kurmay Üniversitesinden 
(DAFUS) aldı.

1988’de F-14 Taktik 
Taburuna katıldı ve askerî 
harekâtlara katılarak 
İran-Irak Savaşı’nda 
bulundu. 

İlk görevi İran Roma 
Büyükelçiliğinde askerî 
ataşelik oldu. 

2012’ye kadar sırasıyla Hava 
Kuvvetleri Komutanlığında 
(NHCA) istihbarat başkanlığı 
ve CENGAL (Elektronik Harp) 
daire başkanlığı görevlerini 
yürüttü. 

2012’de Ali Hamenei’nin 
talimatıyla tuğgeneralliğe terfi 
ettirildi. 

2012-2017 yılları arasında Ordu 
Hava Kuvvetleri Koordinasyon 
Dairesi başkanlığını üstlendi. 

2017-2018 yılları arasında Ordu 
Hava Kuvvetleri komutan 
vekilliği yaptı.

2018-2021 yılları arasında Ordu 
Hava Kuvvetleri komutanlığı 
görevini ifa etti. 

Kaynak: Matshomar, Tasnimnews, 
Farsi.khamenei
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Siyasi parti ve 
grup faaliyetlerinin 
yürütülmesinde şeffaflık 
ilkesinin gözetilmesi

Petrolden bağımsız gelir 
elde etme ve yerli üretime 
dayalı bir ekonomi 
modelinin inşa edilmesi

Ülkenin makro eğitim 
politikaları çerçevesinde 
öğretmen kadrolama 
sisteminin uygulanması 

Aile müessesesinin önemi 
ve aile destek programı

Evliliğin desteklenmesi ve 
boşanmaların önüne geçecek 
politikaların geliştirilmesi

Sağlık ve sosyal güvenlik 
programlarında iyileştirme

Fikirlerin hayata geçmesi ve 
ticarileştirilmesi için kurumsal 
destek fonlarının kurulması

* Kapsamlı Ortak Eylem  
 Planı, Nükleer Anlaşma Kaynak: İRAM uzmanlarınca hazırlanmıştır. 

İrani-İslami 
kimliğin 
pekiştirilmesi 

Varoşlaşma
sorunu ile mücadele

EKONOMİ HEDEFLERİ
İÇ

 P
OL

İTİ
KA HEDEFLERİ

DIŞ POLİTİKA HED
EF

LE
Rİ

EĞİTİM
 VE TOPLUM HEDEFLERİ

İBR
AH

İM
 RE

İSİ
’Nİ

N HÜKÛMET PROGRAMINDAKİ ANA HEDEFLER

Milletin hak ve 
özgürlüklerinin 
korunması

Genç nüfusun 
istihdam 
edilmesi

Toplumda ulusal 
birlik atmosferinin 
inşa edilmesi

Bölge ülkeleriyle 
ekonomik ve ticari iş 
birliği kapasitesinin 
geliştirilmesi Asya’nın ekonomik 

aktörleri ile ekonomik 
ve ticari iş birliğinin 
genişletilmesi

Ekonomik ilişkilerde yabancı 
tarafların lehine olan tek 
taraflı, zorlayıcı ve gizli 
anlaşmalardan çıkılması

Erkler (yasama, yürütme, 
yargı) arasında ulusal 
uyumun sağlanması

Halk ile yönetici 
arasında güven inşası

KOEP’in*ana eksenine 
döndürülmesi

KOEP’i ihlal eden
taraf veya taraflara ek 
maliyetler yüklenmesi

Bölgesel nüfuzun korunması

Aktif ekonomi diplomasisinin geliştirilmesi
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Taliban
Fatimiyyun Tugayları

EI-Aștar Tugayı

Ketaib Hizbullah 
Bedir Örgütü
Asaib Ehli'I-Hak

Hizbullah

Zeynebiyyun Tugayı

Hamas
Filistin İslami Cihad
Harekât el-Sabirin

El-Rıza Kuvveti
El-Bakır Tugayı

Husi Hareketi

Zayıf
Güçlü

Güçlü

Güçlü
Güçlü
Güçlü

Güçlü

Güçlü

Zayıf
Orta
Güçlü

Güçlü
Güçlü

Orta

30.000-60.000
10.000-15.000

Bilinmiyor

20.000-30.000
10.000-30.000
5.000-15.000

30.000-45.000

2.000-5.000

25.000
1.000-8.000
400-3.000

3.000-3.500
3.000

10.000-30.000

Afganistan

Bahreyn

Irak

Lübnan

Pakistan

Filistin

Suriye

Yemen

28 Eylül 2021 - Güvenlik Çalışmaları/iramcenter

Kaynak: CFR*
New York merkezli Council on Foreign Relations (CFR), 
ABD’nin dıș politikasını ve dünyadaki siyasi ortamı analiz 
etmek için 1921 yılında kurulmuș bir düșünce kurulușudur.

* 

TÜRKİYE

LÜBNAN SURİYE
IRAK

İSRAİL
ÜRDÜN

KUVEYT

İRAN

BAHREYN KATAR
BAE

UMMAN

UMMAN DENİZİ

PAKİSTAN

AFGANİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

YEMEN

FİLİSTİN

CFR’a Göre 
İran’ın Bölgesel Milis Güçleri

ÜLKE MİLİS GÜÇLER İRAN ETKİSİ TAHMİNÎ MİLİS SAYISI

İran Destekli Milisler

Devletlerin İran ile İlișkisi:

Olumlu 
Nötr
Olumsuz
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PEYMAN CEBELİ 
Peyman Cebeli, 29 Eylül 2021 tarihinde Devrim Rehberi Ali Hamenei tarafından 
İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) başkan olarak atandı. 

/iramcenter

İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı 

Kimdir?

1966’da Tahran’da doğdu. 

Eğitimi

1993’te İmam Sadık 
Üniversitesinden İslami 
İlimler ve Tebliğ alanında 
yüksek lisans derecesini aldı.

2004’te İmam Sadık 
Üniversitesinde Kültür ve 
İletişim alanında doktora 
derecesini kazandı. Ayrıca 
IRIB Üniversitesi öğretim 
üyesidir.

Görev ve Sorumlulukları

1991: IRIB Dış Haber Akşam 
Programı Sekreteri 

1993-1998: IRIB Saat 21.00 
Haberi Editör Yardımcısı 

1999: IRIB Sima 2 Kanalı Saat 
22.30 Haberi Editörü 

1999-2001: IRIB İç Haber 
Müdürü 

2002-2005: IRIB el-Alem Kanalı 
(Arapça) Haber Müdürü 

2005-2008: IRIB el-Alem Kanalı 
Beyrut (Lübnan) Sorumlusu 

2008-2010: İran Ulusal 
Güvenlik Yüksek Konseyi 
Medyadan Sorumlu Sekreter 
Yardımcısı 

2011-2014: İran’ın Tunus 
Büyükelçisi 

2014-2016: IRIB Siyasi İşlerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 

2016-2021: IRIB Dış İlişkilerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı

Kaynak: Hamshahrionline, Jamaran

29 Eylül 2021 - İç Politika
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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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Nasıl Değerlendirmeliyiz?  
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s. 18

İran’ın ŞİÖ Üyeliği: 
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s. 30


