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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 sekizinci sayısı ile karşınızdayız.

Mayıs sayımızda İran özelinde; Cevad Zarif’in Siyasi Geleceği, 
İran Seçim Takvimi ve Süregelen Belirsizlikler, İran’da Transit 
Taşımacılık, Viyana Müzakerelerinin Üçüncü Turu, Viyana 
Görüşmeleri ve Döviz Kurlarına Yansımaları, Irak Bütçesinde 
Haşdi Şabi Gölgesi, Irak’taki Kontrol Edilemeyen Milisler, 
Riyad-Şam Yakınlaşması, Süleymani Suikastında İsrail’in Rolü, 
Pakistan Başbakanı’nın Suudi Arabistan Ziyareti, İran’ın Kuzey 
Makedonya’daki Kültürel Faaliyetleri, İran’ın Sektörel Politikaları ve 
Çevre Sorunları, Rusya’nın Yemen Özelinde Orta Doğu’daki Varlığı, 
Yemen’de Ateşkes Görüşmelerinin Muğlak Geleceği, İran’da İşsizlik, 
İran’ın Future Bank Davası ve MTN’nin İran İHA/SİHA Yapımına 
Katkısı gibi yazılar yer almaktadır.

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

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

Dr. HAKKI UYGUR

İRAM Başkanı
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01 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi, 
Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP, Nükleer 
Anlaşma) Ortak Komisyonu toplantısında tarafların; 

çoğu isim, kurum ve kuruluşun yaptırım listesinden çıkarılması 
konusunda anlaştıklarını ifade etti. Arakçi aynı zamanda, şu ana 
dek varılan anlaşmalara göre enerji sektörü, otomobil endüstrisi, 
finans sektörü ile bankacılık sistemleri ve limanlara yönelik 
yaptırımların kaldırılması gerektiğini de belirtti.

02 İran Devrim Rehberi Ali Hamenei, 
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in 
Kasım Süleymani ile ilgili açıklamalarını 

eleştirdi. Hamenei, Zarif’in ismini vermeden “Bu, İslam 
Cumhuriyeti’nden yetkili bir ismin yapmaması gereken büyük 
bir hataydı.” dedi. Hamenei’nin konuşmasının ardından Zarif, 
Hamenei’ye dış politika ile ilgili görüşleri için teşekkür etti 
ve sızdırılan ses kaydındaki Süleymani ile ilgili yorumları 
nedeniyle özür diledi. 

Haaretz ve Axios’un haberlerine göre İsrail’in ulusal istihbarat 
teşkilatı MOSSAD Başkanı Yossi Kohen, ABD Başkanı 
Joe Biden ile İran’ın nükleer programı üzerine bir görüşme 
gerçekleştirdi. İsrail merkezli 

03 Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamada, mevcut durumda İran’ın 
400 milyon sterlin değerindeki dondurulmuş 

varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin İran ile anlaşma 
sağlandığına yönelik haberleri teyit etmemekle birlikte, yasal 
işlemlerin devam ettiği belirtildi. 

04 AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Josep Borrell, Londra’da düzenlenecek 
G7 dışişleri bakanları toplantısında İran ve Kuzey 

Kore’nin görüşüleceğini söyledi. 

DMO’dan yapılan açıklamada, Sistan ve Beluçistan ilinde 
terör örgütü üyesi kişilerin DMO güçleri tarafından pusuya 
düşürüldüğü, ikisinin öldüğü ve bir kişinin yakalandığı 
belirtildi. Açıklamada ayrıca operasyon kapsamında silah, 
mühimmat ve patlayıcı materyallerin de ele geçirildiği 
belirtildi. 

05 Reuters’ın haberine göre 2018 yılında Fransa’da 
bombalı bir saldırı planlama suçlamasıyla 20 
yıl hapis cezasına çarptırılan İranlı diplomat 

Esedullah Esedi’nin söz konusu karara yönelik Belçika 
makamlarına yaptığı temyiz başvurusunu geri çektiği ve 
Belçika’da cezasını çekeceği belirtildi. 

İran’da Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), 18 Haziran 
2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde aday olacak kişilerde 
aranan nitelikleri belirten bir yönerge yayımladı. 

06 Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 
(IISS), açık kaynak uydu görüntülerine 
dayanarak İran’ın, Basra Körfezi kıyısında yer 

alan Hürmüzgan ilindeki Hacı Abad yakınlarında yeni bir füze 
üssü kurduğunu duyurdu. 

07 Devrim Rehberi Hamenei Kudüs Günü’nde 
yaptığı konuşmada, Filistin konusunu İslam 
ümmetinin en önemli ve yaşayan ortak sorunu 

olarak nitelendirdi ve “Filistin’in siyasi sistemi”ni belirleyecek 
bir referanduma olan ihtiyacı yineledi. İran’da her yıl 
ramazanın son cuma günü, Uluslararası Kudüs Günü törenleri 
düzenleniyor ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tören 
yapılamadı.

08 Reuters’ın, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı 
Arakçi’nin açıklamalarına yer verilen haberinde, 
Viyana’daki Nükleer Anlaşma’ya ilişkin 

görüşmelerde ABD tarafının, İran’a yönelik pek çok yaptırımı 
kaldırmaya hazır olduğunu ilettiği ancak Tahran’ın daha fazla 
talepte bulunduğu belirtildi. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, ramazan ayının 
son cuma gününde Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i 
Aksa’ya yönelik düzenlenen saldırıyı ve İsrail güçleri 
tarafından burada ibadet eden Filistinlilerin öldürülmesi ve 
yaralanmasını kesin bir şekilde kınadıklarını belirtti. 

09 Yahoo News tarafından yayımlanan bir araştırma 
raporunda, eski DMO Kudüs Gücü Komutanı 
Süleymani’ye yönelik suikast operasyonuna 

ilişkin yeni detaylara yer verildi. 

ABD donanmasından yapılan açıklamada, Umman Denizi’nde 
İran’dan geldiği düşünülen ve Yemen’deki Husi isyancılara 
gönderilmesi planlanan silahların, sevkiyatı gerçekleştirecek 
gemide gizlenmiş bir şekilde ele geçirildiği belirtildi. 

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Twitter’daki bir paylaşımda 
Tahran’ın, Husi güçlerinin yanında savaşmak üzere Yemen’e 
Suriyeli militanları gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

 

10 İran, Suudi Arabistan ile görüşmelerde 
bulunduklarını resmî olarak teyit ederek Tahran’ın, 
daima her şekilde ve düzeyde Suudi Arabistan ile 

görüşmeleri memnuniyetle karşıladığı belirtildi. 

Reuters’ın haberine göre Borrell, “Viyana’da dünya güçleri 
ve İran arasında gerçekleştirilen müzakereler çok önemli bir 
aşamaya doğru ilerliyor ve önümüzdeki birkaç hafta 2015 
Nükleer Anlaşması’nın kaderini belirlemede kritik öneme 
sahip.” açıklamasında bulundu. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AKK tarafından 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların uygunluk 
kriterlerinin daraltılmasını eleştirdi. 

11 İran’da 18 Haziran’da düzenlenecek 13. Dönem 
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine adaylık için başvuru 
süreci başladı. Beş gün boyunca başvurular alınmaya 

devam edecek. 

MAYIS 2021
KronolojİSİ
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12 İran Dışişleri Bakanı Zarif, ikili ve bölgesel 
meselelerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere 
Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi,

Reuters’ta yer alan habere göre Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (UAEA); İran’ın, Natanz Nükleer Tesisinde %63 saflık 
oranında uranyum zenginleştirdiğini duyurdu. 

13 Türkiye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 
Ağrı’da Türkiye-İran sınırındaki duvar inşaatının 
güvenliğinden sorumlu Özel Harekat Polisi Veli 

Kabalay’ın İran tarafından PKK terör örgütü mensuplarınca 
açılan ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

14 DMO’dan yapılan açıklamada, İran’ın 
güneydoğusunda bulunan Sistan ve Beluçistan ilinde 
terörist bir grubun etkisiz hâle getirildiği belirtildi. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Azerbaycan ve 
Ermenistan’a anlaşmazlıkları kışkırtmamak için ihtiyatlı 
davranma çağrısında bulundu. 

15 İran’da 2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 
adaylara tanınan başvuru süreci sona erdi. Yargı Erki 
Başkanı İbrahim Reisi, eski Cumhurbaşkanı Mahmud 

Ahmedinejad, eski İran İslami Şûra Meclisi Başkanı Ali Laricani, 
mevcut Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski 
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, 
eski DMO Komutanı ve eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, 
İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti, eski DMO 
Hatemü’l-Enbiya İmar Karargâhı Komutanı General Said 
Muhammed, Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin 
Rızai ile muhafazakâr ve reformcu kanatlardan çok sayıda İranlı 
siyasetçi gelecek seçimler için adaylık başvurularını yaptı. 

16 DMO Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas 
Lideri İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İtalyan ve Vatikanlı yetkililerle 
görüşmek üzere Roma’ya gitti. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
İranlı mevkidaşı Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

17 İran Dışişleri Bakanı Zarif, İtalyan mevkidaşı Luigi 
Di Maio ile bir araya gelerek uluslararası düzeyde 
karşılıklı çıkarlara hizmet edecek iş birliği alanları 

üzerine görüştü. 

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak Başkakanı Mustafa Kazımi 
ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Irak’ın bölgedeki 
anlaşmazlıkların çözümünde üstlendiği pozitif rolden dolayı 
memnuniyetini dile getirdi. 

18 İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Kurumu 
Başkanı İsa Kalanteri, ülkede artan su krizine dikkat 
çekerek iller arasında başlayan su savaşlarının diğer 

illere ve köylere de yayıldığını söyledi. 

19 Bahreyn Başsavcılığı, İran Merkez Bankası ile 
diğer 12 banka hakkında 2016’da kapatılan “Future 
Bank” aracılığıyla 1,3 milyar dolardan fazla kara 

para akladıkları suçlamasıyla ceza davası başlattı. Dava 
soruşturmasına göre İran merkezli kuruluşlar ve şahıslar, 
uluslararası ambargo ve yaptırımlardan kaçınmak için para 
akladı.

20 İran Cumhurbaşkanı Ruhani, P4+1 ülkeleri ile 
KOEP’in tekrar uygulanmasına yönelik Viyana’da 
devam eden görüşmelerde prensipte anlaşmaya 

varıldığını söyledi. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya Dışişleri 
Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği görüşme esnasında, 
İsrail hava sahasını ihlal eden İran’a ait mühimmat yüklü bir 
insansız hava aracının İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından 
vurulduğunu açıkladı. 

21 Borrell, Nükleer Anlaşma şartlarına dönüşün 
sağlanması konusunda İran Dışişleri Bakanı Zarif ile 
bir görüşme gerçekleştirdi. 

DMO, Filistinlilerin İsrail’e karşı mücadelesi onuruna “Gazze” 
adı verilen ve yerli imkânlarla üretilen insansız hava aracını 
tanıttı. 

22 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail 
ve Filistinli yetkililerin ateşkes kararı almasından 
saatler sonra televizyonda yayımlanan bir 

konuşmasında, İsrail ile yaşanan son ihtilafta verdiği askerî ve 
mali destek için İran’a teşekkür etti. 

23 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 
İran ile UAEA arasındaki 3 ay süreli denetleme 
anlaşmasının süresinin dolduğunu ve artık 

İran’daki nükleer tesislerin videolarına erişme hakkının 
olmadığını söyledi. 

24 İran’ın UAEA Daimî Temsilcisi Kazım Garibabadi; 
Tahran’ın, BM’nin nükleer izleme örgütü ile daha 
önceden yapılan bir anlaşmayı bir ay daha uzatma 

kararı aldığını UAEA’ya ilettiğini açıkladı. Söz konusu anlaşma, 
UAEA’nın gerekli doğrulama ve izleme faaliyetlerine devam 
etmesine izin veren geçici süreli ikili teknik bir anlaşmadır. 

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Çinli mevkidaşı Şi Cinping 
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran-
Çin ilişkilerinin ele alınmasının yanında Ruhani, İran-Çin 
25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması’nın hükümlerinin 
uygulanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

25 AKK Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, Konseyin 18 
Haziran’da düzenlenecek 2021 Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerinde yarışacak uygun adayların listesini 

oluşturduğu ve yedi ismin İçişleri Bakanlığına iletildiğini 
açıkladı. Fars Haber Ajansının haberine göre adaylığı onaylanan 
isimler arasında İbrahim Reisi, Muhsin Rızai, Muhsin Mihr 
Alizade, Said Celili, Ali Rıza Zakani, Abdulnasır Himmeti ve 
Emir Hüseyin Kadızade Haşimi olduğu belirtildi. 

Viyana’da gerçekleştirilen KOEP görüşmelerinde ABD’li 
müzakereci Robert Malley, “Görüşmelerin son turu yapıcı oldu 
ve önemli ilerleme kaydedildi ancak hâlâ yapılması gereken çok 
iş var.” ifadelerini kullandı. 
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Cevad Zarif ’in sözleri, aslında kendi genel 

bağlamında yeni değildi. Yeni olan, siste-

min sürekli gizlemeye ya da inkâr etmeye 

çalıştığı bazı ayrıntıların açığa çıkması ve 

diplomasi aygıtının başındaki kişinin olay-

ları itiraf etmiş olmasıdır.

Zarif ’in, reformcu bir ekonomistle ülke dı-

şındaki bir kanalda yapmış olduğu röporta-

jın ses kaydının yayımlanması büyük tartış-

malara neden oldu. Söz konusu röportajda, 

savaş meydanının diplomasiye ve ülkede 

karar alma süreçlerine hâkim olmasından 

bahseden Zarif, yönetimdeki rollerini ar-

tırmak için her şeyi güvenlik olarak gören 

grupları eleştirdi ve ülke yönetimindeki bu 

duruma kişisel muhalefetini dile getirdi.

Tepkiler

İran Dışişleri Bakanlığı, üç saatlik röporta-

jın ilk kısımları yayımlanmaya başlandıktan 

hemen sonra, ses kaydının eksik olduğu 

ve yayımlanması planlanmamış olan daha 

uzun bir röportajdan seçilmiş bir bölüm ol-

duğunu açıkladı. Bu ses kaydının yayımlan-

ması, muhafazakârların sert tepkisiyle kar-

şılaştı. Bazı milletvekilleri; Zarif ’e, Kasım 
Süleymani’ye hakaret etmesi ve sistemin 
kırmızı çizgilerini sorgulaması nedeniyle 
adli ve yasal soruşturma açılmasını istedi. 
Bir diğer grup ise devletin gizli bilgilerinin 
sistem muhalifi bir kanala sızdırılması ko-
nusunda soruşturma başlatılacağı sözünü 
vererek adalet ve güvenlik kurumlarından 
“sisteme ve millete ihanet edenlerin yüz-

lerinin ifşası” için hızlı bir şekilde hareke-
te geçmelerini istedi. Eski Dışişleri Bakanı 
ve Muhafazakârlar Birliği Konseyi Sözcüsü 
Manuçehr Muttaki, röportajı Süleymani’ye 
yönelik “alçakça siyasi suikast” olarak nite-
lendirdi.

Fars Haber Ajansı, Zarif ’in sözlerini gerçek 
dışı ve bu ses kaydının yayımlanmasını, 
ülkenin sorunlarından Devrim Muhafız-
ları Ordusunu (DMO) suçlu gösteren bir 
projenin parçası olarak gördü. Tasnim Ha-
ber Ajansı da ses kaydının yayımlanmasını 
“güvenlik ihaneti” olarak niteledi. Muhafa-
zakâr siyasetçi ve Sayıştay Başkanı Mehrdad 
Bezirpaş’a ait Vatan-i Emruz gazetesinin 
eleştirisi, belki de kendi türünün en sert 
saldırısı olabilir. Bu gazete, ilk sayfasında 
Zarif ’i “hakir” olarak niteledi. Tepkiler son-

rası, “Ümit ve Tedbir Hükûmeti Sözlü Ta-

rihi” projesi kapsamında röportajı gerçek-

leştiren ve onu muhafaza etmekle sorumlu 

olan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştır-

malar Merkezi Başkanı Hüsameddin Aşina, 

ses kaydının yayımlanması nedeniyle istifa 

etmek zorunda kaldı ve yargı, röportajla 

bağlantılı 15 kişi hakkında ülke dışına çıkış 

yasağı getirdi.

Röportajın Konusu

İran’daki siyasi gelişmeleri ciddi ve dikkatle 

takip edenler için Zarif ’in açıklamalarının 

kendi genel bağlamında yeni olmadığını 

söylemek abartı olmaz. Yeni olan, sistemin 

sürekli gizlemeye ya da inkâr etmeye çalış-

tığı bazı ayrıntıların açığa çıkması ve dip-

lomasi aygıtının başındaki kişinin -teorik 

olarak- olayları itiraf etmiş olmasıdır. Eğer 

bu ses kaydı, Zarif Dışişleri Bakanlığından 

ayrıldıktan sonra yayımlansaydı kesinlik-

le bu kadar tartışılmazdı. Zarif ’in, Dev-

rim Rehberi’nin himayesindeki DMO’nun 

bölge ülkelerine müdahale projesinin esas 

sorumlusu olduğu yönündeki ifadeleri yeni 

bir şey değildir. Ancak yeni olan; Zarif ’in, 

Dışişleri Bakanlığının fiilen DMO’nun 

Dr. Muhammed Abdulmecid 

GÖRÜŞ 
01.05.2021

Cevad Zarif ve  
Malumun İlamı

Zarif’in açıklamalarında yeni olan, sistemin sürekli 
gizlemeye ya da inkâr etmeye çalıştığı bazı ayrıntıların 
açığa çıkması ve diplomasi aygıtının başındaki kişinin 
olayları itiraf etmiş olmasıdır.

Bu makalenin orijinali 29 Nisan 2021  
tarihinde TRT Arapçada yayımlanmıştır.

https://buff.ly/3ufGOBv
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hizmetine girdiği ve DMO’nun Dışişleri 

Bakanlığına güvenmemekle kalmayıp aynı 

zamanda önem de vermediğini itiraf etmiş 

olmasıdır. Zarif ’in, DMO’nun Aynu’l-Esed 

Hava Üssüne saldırmadan önce ABD’nin 

olaydan haberdar olduğu yönündeki ifade-

leri de yeni değil ancak DMO’nun iki üye-

sini Irak Başbakanı vasıtasıyla göndererek 

ABD’yi olaydan haberdar etmesi yeni bir 

noktadır.

Dışişleri Bakanı’nın, Rusya’nın kendi çıkar-

larını gerçekleştirmek için İran’ı kullan-

ması yönündeki sözleri malumdur. Ancak 

Moskova’nın, Nükleer Anlaşma’nın sonuca 

ulaşmaması için engel çıkarmasının ayrın-

tılarının ifşası yenidir. Onun, Kasım Süley-

mani’nin Putin’i Suriye’ye doğrudan askerî 

müdahaleye ikna etmedeki rolü hakkında 

söyledikleriyle İslam Cumhuriyeti’nin söy-

ledikleri çelişmektedir. Ama en azından 

İran ve Suriye meselelerini takip edenler 

için burada yeni bir şey bulunmamaktadır. 

Zarif ’in, Kudüs Gücünün yolcu uçaklarını 

Suriye’ye mühimmat ve silah göndermek 

için kullandığı hakkındaki ifadeleri yeni 

değildi. Ancak burada dikkat çeken husus, 

Mahan Havayollarına ait uçakların yanı sıra 

IranAir uçaklarının da bu amaçla kullanıldı-

ğının itiraf edilmesidir.

Bu röportaj yanlış bilgiler içermemektedir. 

En iyi durumda Dışişleri Bakanı’nın bölge-

deki gelişmelerden habersiz olduğunu gös-

termektedir ki bu durum ilginç değildir. Zira 

Dışişleri Bakanlığına getirilen Zarif ’in görevi 

ve misyonu, çeşitli avantajlar elde etmek ve 

İslam Cumhuriyeti’nin bölgedeki nüfuzunu 

tahkim için Batılı devletlerle müzakere yap-

maktır. Bu konulardan biri, Rusya’nın Eylül 

2015’te Suriye’ye doğrudan müdahalesinden 

önce Esed rejiminin krizi aşması ve sahadaki 

durumun kendi lehine iyileşmesi hakkında-

ki sözleri ile o tarihten itibaren DMO’nun 

Suriye’deki varlığının artması ve bunun da 

amacının Nükleer Anlaşma’yı yok etmek 

olduğu yönündeki iddiasıdır. Esed rejimi-

nin, o dönemde en kötü şartlarda olduğu ve 

muhaliflerin Ceyşü’l-Feth’i (Fetih Ordusu) 

kurup İdlib’i ele geçirmeyi başararak Hama 

ve Lazkiye’ye şaşırtıcı bir şekilde ilerlediği-

ni herkes biliyor. Bu kritik durumda, sahili 

kaybetme endişesi ile rejimi kurtarmak ve 

durumu kontrolüne almak isteyen Hizbul-
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lah, DMO ve ona bağlı milislerin yenilgisi ile 
Rusya’yı askerî müdahaleye zorladı. Nükle-
er Anlaşma imzalandıktan sonra DMO’nun 
Suriye’deki varlığının daha aktif gösterilme-
si de o dönemde Suriye’deki İran güçlerinin 
artmasından değil, Rusya ile yaşanan bir tür 
rekabetten kaynaklanıyordu.

Diplomasi Devrimci 
Yayılmacılığın Hizmetinde

Dışişleri Bakanı’nın, Süleymani’ye eleşti-

risinin yanı sıra onun “kahramanlıklarını” 

sorgulaması ile DMO’yu Nükleer Anlaşma 

yolunda engel çıkarmak ve Anlaşma’yı or-

tadan kaldırmaya çalışmakla itham etmesi 

bu kurumla ilke ve temelde ihtilafları ol-

duğu şeklinde algılanmamalıdır. Zarif, İs-

lam Cumhuriyeti’nin otoritesinin devrimci 

olmaktan kaynaklandığına inanıyor. Ona 

göre zorunlu olan, sistemin korunması için 

bölge ülkelerinde diplomasi ile askerî mü-

dahale arasında bir denge kurulması gerek-

tiğidir. Bu nedenle defalarca Süleymani’den 

övgüyle bahsetmiş ve düşüncesini şu şekilde 

açıklamıştır: Eğer Süleymani Afganistan ve 

Irak’ta bulunmasaydı ben, bu iki ülke için 

2001-2003 yıllarında ABD ile yaptığım mü-

zakerelerde hiçbir şey elde edemezdim.

Zarif, bölge ülkelerindeki askerî müdaha-

le ve vekalet savaşlarının Batı ile yapılan 

müzakerelerde pazarlık gücünü artıraca-

ğına inanmakla birlikte müdahaleye karşı 

olduğunu açıkça itiraf etti. Ses kaydının 

yayımlanmasından iki gün önce Dışişle-

ri Bakanlığı, yayımladığı bildiride Kudüs 

Gücü Komutan Yardımcısı Rüstem Kası-

mi’nin İran’ın Yemen’deki Husilere askerî 

yardımıyla ilgili yaptığı açıklamaları tekzip 

etmiş ve bunu, İran İslam Cumhuriyeti’nin 

Yemen’deki gerçekliğine ve politikalarına 

aykırı olarak değerlendirmiştir. Zarif, her ne 

kadar DMO Kudüs Gücü Komutan Yardım-

cısı’nın Yemen’deki İslam Cumhuriyeti faa-

liyetlerinde daha fazla yetkiye sahip olduğu-

nu bilse de görevinin, onun açıklamalarını 

yalanlamak olduğunu düşünüyor. Çünkü 

bu tür itiraflar hem İslam Cumhuriyeti’nin 

imajını yok ediyor hem de müzakerelerdeki 
misyonunu zorlaştırıyor.

Zarif, DMO’nun Devrim Rehberi’nin hima-
yesiyle üstün konumda olduğunu biliyor. 
Ancak zengin diplomatik deneyimi, Batı’ya 
yeterince aşinalığı ve müzakere becerileri 
göz önüne alındığında makro politika oluş-
turma ve karar alma sürecinde daha büyük 
bir rol oynamak istiyor. Zarif; DMO, kendi-
sini önemli olaylarda mahrem olarak gör-
mediği için rahatsız ancak onlarla iş birliği 
yapmaya ve emirlerini ifa etmeye de hazır 
durumdadır. Bunun için Ukrayna yolcu uça-
ğının DMO füzeleriyle vurularak düşürül-
mesinden sonra Millî Güvenlik Konseyinde, 
“Dünya, uçağı füzenin düşürdüğünü söylü-
yor. Eğer gerçekten füze düşürdüyse bana 
nasıl düzelteceğimi söyleyin.” ifadelerini 
kullanmıştır. Dışişleri Bakanı olarak misyo-
nunun “sistemin politikalarını ve eylemleri-
ni gerekçelendirmek” olduğuna inanıyor ve 
kendi konumunu muhafaza etmek için bu 
misyonu yerine getirmeye hazır bekliyor. 
O, eğer yüz binlerce günahsızın ölümüne, 
milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve 
bölgedeki birkaç ülkenin virane olmasına 
neden olsa dahi sistemin bütün politikala-
rını haklı çıkarmaya çalışıyor. Bu nedenle 
İslam Cumhuriyeti’nin muhalifleri, onu “en 
büyük örtbasçı” olarak isimlendiriyor.

Röportajın 
Yayımlanmasının Hedefleri

Dışişleri Bakanlığının, röportajın “Hükû-
metin Sözlü Tarihi” başlıklı bir proje ola-
rak yapıldığı, hükûmet yetkilileriyle açıkça 
yapılan görüşmenin bir bölümü olduğu ve 
yayımlanmasının planlanmadığı yönünde-
ki açıklamalarına rağmen Zarif ’in, röportaj 
sırasındaki konuşmasının bazı kısımlarının 
yayımlanmaması üzerine defalarca vurgu 
yapması, söz konusu projenin yayımlanma-
yacağının planlanması iddiasının sorgulan-
masına neden oluyor ve röportajın, bazı bö-
lümleri kesildikten ve muhtemelen Ruhani 
hükûmeti sona erdikten sonra yayımlanaca-
ğını gösteriyor.

Muhafazakâr cenahın, Nükleer Anlaşma’nın 
yeniden canlandırılması için Viyana’da yapı-
lan görüşmeleri kesintiye uğratmak amacıy-
la bu ses kaydını ifşa etmiş olması pek olası 
gözükmüyor. Bazı ılımlıların, seçimlerde 

Zarif ’in olası adaylığını önlemek ve onu si-
yasi arenadan uzaklaştırarak önümüzdeki 
seçimlerde bu cenahtaki diğer adayların 
şansını artırmak için yapmış olmaları muh-
temeldir. Bir diğer amaçları ise ülke sorun-
larındaki sorumluluğunun yükünü DMO’ya 
atarak kötü ve daha kötüyü seçmek zorun-
da bırakmak yöntemiyle halkı sandık başına 
getirmektir.

Özellikle DMO’nun ülkedeki bütün yetkiye 
sahip Devrim Rehberliği tarafından des-
teklendiği, seçimlerin sembolik olduğu ve 
hükûmetlerin değişmesinin ülkede herhan-
gi bir açılım yaratmayacağı (Hükûmetlerin 
çok büyük yetkisi yoktur ve DMO onlara 
görev belirler.) netleştikten sonra bu ses 
dosyasının sızdırılmasının, insanları seçim-
lere katılmaya teşvik etmesi olası değildir ve 
tam tersi bir etki yaratabilir. Son olarak bu 
ses kaydının yayımlanması, büyük olasılıkla 
Zarif ’in siyasi yaşamının sonu anlamına gel-
mektedir ve Bakanlıktaki görevi bittikten 
sonra yargılanmasının yolu açılabilir. İ
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Devrim Rehberi Ali Hamenei, 2 Mayıs’ta 
gerçekleştirilen ve İran ulusal televizyonun-
da yayımlanan halka seslenişte; Hz. Ali’nin 
şehadeti, öğretmenler günü ve işçiler hak-
kındaki konulara değindi. Sonrasında, en 
çok merak edilen konu olan Dışişleri Baka-
nı Cevad Zarif ’in bir hafta önce basına sız-
dırılan ses kaydında dile getirdiği hususlar 
ile yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 
aday adaylıklarını açıklamış olanlar hakkın-
da isim belirtmeden üstü kapalı mesajlar 
verdi. Son bir haftada yaşanan gelişmelerle 
birlikte değerlendirildiğinde Hamenei’nin 
söz konusu açıklamaları, Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerine giden süreçteki köşe taşlarını 
netleştirmiş oldu.

Sızdırılan ses kaydında, diplomasi ve saha 
arasında yaşanan kimi uyumsuzluklara işa-
ret eden Zarif, sahanın ülke diplomasisini 
esir aldığını belirtmiştir. Zarif bununla da 
sınırlı kalmamış; ulusal kahramana dönü-
şen Kasım Süleymani’nin de Ruslarla iş tut-
tuğunu ve Rusya’nın, İran’ı Suriye’de nasıl 
bir kara gücü olarak kullandığından söz et-
miştir. Bunun yanında Zarif, Nükleer Anlaş-

ma’ya giden süreçte, İran’ın Batı’ya yanaş-
maması ve kendi kontrolünden çıkmaması 
için Rusya’nın müzakereleri sabote etmeye 
çalıştığından açıkça bahsetmiştir. Bunların 
dışında, ABD ve bölgede yaşanan gelişme-
lerle ilgili düşüncelerini paylaşırken Dışişle-
ri Bakanlığının ne denli pasifleştirildiğinin 
de altını çizmiştir. Birçok kimse tarafından 
bugüne kadar bu meyanda değerlendirme-

ler yapılmış ve bu iddialar resmî makamlar 
tarafından yalanlanmış olsa da bu defa ilk 
kez, devletin temsilcisi söz konusu iddiala-
rın gerçekliğine resmiyet kazandırmış oldu.

Söz konusu kaydın, Zarif ’in yaklaşan Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde reformcu ka-
nadın çatı adayı olacağı yönündeki savların 
tartışıldığı sırada sızdırılmış olması, Zarif 
için siyasi bir intihar niteliğindedir. Bazı yo-
rumcular aşırı iyimser bir yaklaşımla bunun 
Zarif için bir seçim yatırımı olduğunu ileri 
sürse de bu bakış açısının temelsiz bir yak-
laşım olduğu ve Zarif ’in müesses nizamın 
kırmızı çizgilerini aştığı gerçeğini hafife 
aldığı söylenebilir. Nitekim Hamenei, dün-
kü konuşmasının sonlarına doğru Bakan’ı 
sert ifadelerle eleştirdi. Hamenei, Zarif ’in 
yürüttüğü mantığın benzerine başvurarak 
Bakan’ı, düşmanın (ABD’nin) açıklamala-

rını ve iddialarını ülke içerisinde dillendir-

mekle suçladı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığının 

dünyanın her yerinde olduğu gibi İran’da da 

sadece üst merciler tarafından belirlenen 

politikaların yürütücüsü olduğu ve Bakan-

lığın, ülke dış politikasını belirlemekle yet-

kili olmadığının altını çizdi. Sahanın diplo-

masiye baskın olmasına da açıklık getiren 

Hamenei, Devrim Muhafızları Ordusuna 

(DMO) bağlı Kudüs Gücünün, Batı Asya’da 

proaktif bir rol üstlenerek pasif diplomasi-

nin önüne geçtiğini ve bunu da üst mercile-

rin (kendisinin) yetkisi ve bilgisi dâhilinde 

gerçekleştirdiğini Bakan’ın kulağını çeker-

cesine hatırlattı. Hamenei, hükûmetin Ba-

tı’ya yanaşma taraftarı olduğunu ima eder-

ken Batı’nın da İran’ı yeniden kontrol altına 

almak için can attığının altını çizdi. Hame-

nei’nin açıklamalarının ardından Anayasayı 

Koruyucular Konseyi (AKK) Sözcüsü Abbas 

Kedhüdayi Twitter hesabından paylaştığı 

mesajda, Devrim Rehberi’nin açıklamala-

rında yer alan kriterlerin, Cumhurbaşkan-

lığı aday adaylarını incelerken kendileri 

için yol gösterici nitelikte olduğunun altını 

çizdi. Bu açıklamalar ışığında Zarif ’in aday 

adaylığı daha başlamadan bitmiş gözük-

mektedir.

Mehmet Koç

GÖRÜŞ 
03.05.2021

Hamenei’nin Açıklamaları 
Işığında Seçimler ve  
Zarif’in Siyasi Geleceği

İran siyasetinde son bir haftada yaşanan hızlı gelişmelerin 
neticesinde reformcuların en güçlü potansiyel cumhurbaşkanı 
adayı olan Zarif’in siyasi kariyerinin noktalandığı görülmektedir.
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Oysa yine dün, gün içerisinde Reformcu Ko-
ordinasyon Konseyi üyeleri bir araya gelerek 
kendi aday adaylarını belirlemeye çalıştı. 
Söz konusu toplantının ardından açıklama 
yapan Sözcü Azer Mansuri, reformcu cep-
henin öne çıkan aday adaylarını sıraladı. Sı-
rasıyla Zarif 37, İshak Cihangiri (hâlihazırda 
cumhurbaşkanı birinci yardımcısı) 35, Mus-
tafa Taczade (Cumhurbaşkanlığına aday ol-
duğunu duyurmuştu.) 32, Mesut Pezeşkiyan 
(hâlihazırda milletvekili) 25, Muhammed 
Rıza Arif 21 ve Muhsin Haşimi (hâlihazır-
da Tahran Belediyesi İl Meclis Başkanı) 20 
kişinin önerisiyle öne çıkan ilk çatı adayken 
Şahinduht Mevlaverdi ve Zehra Şucai ise on 
birer öneri ile listede kendilerine yer buldu.

Listede yer alan isimlere bakıldığında Za-
rif ’ten sonra en yüksek oy Cihangiri’ye ait-
tir. Cihangiri, müesses nizamın “sakıncalı-
lar listesi”nde yer almayan reformcu aday 
adayı seçeneklerinden biri olsa da sekiz yıl 
boyunca yürüttüğü cumhurbaşkanı yar-
dımcılığı görevi sebebiyle ülkenin içinde 
bulunduğu olumsuz ekonomik koşulların 
sorumlularından biri olarak görülmektedir. 
Bu bakımdan hükûmetin iki numaralı ismi 
olan Cihangiri, taban nezdindeki kredisini 
de tüketmiş gözükmektedir.

Üçüncü en yüksek oyu alan Taczade ise 
Hamenei’nin eleştirilerinin hedefindeki 
bir diğer isim olmuştur. Hamenei, Tacza-
de’ye isim vermeden yaptığı göndermede 
onu, yerine getirilmesi mümkün olmayan 
vaatler vererek halkı kandırmaya çalışmak 
ve İran Anayasası’na ve İslam’a özde değil, 
sözde bağlı olmakla suçlamıştır. Taczade, 
açıklamalarında güvenlik başta gelmek 
üzere ekonomi ve dış politika gibi alanlar-
da etkisini bir hayli artıran ve şimdi de ülke 
siyasetini tamamen kontrolü altına almak 
amacıyla seçimlerde asker kökenli ve kendi-
lerinden olan bir aday çıkarma amacındaki 
DMO’nun seçimleri kazanmasına engel ol-
mayı ve onları kışlalarına geri göndermeyi 
vadetmişti.

Dördüncü sırada yer alan ve Türk kökenli 
olan aday adayı Pezeşkiyan’ın ademimer-
keziyetçi yönetimi dillendirmesi kimi çev-
relerce “ayrılıkçılık” yapmakla suçlanma-

sına neden olmuştur. Mütevazı bir şekilde 
yaşayan ve diğer birçok politikacı ile adayın 
aksine siyasi yaşamı boyunca herhangi bir 
yolsuzluk ve usulsüzlük ile suçlanmayan 
Pezeşkiyan, söz konusu suçlamaların esas 
alındığı herhangi bir engele takılmazsa re-
formcuların önde gelen aday adaylarından 
olacaktır. Pezeşkiyan’ın Türk kökenli seç-
menlerin yanı sıra Kürt kökenli seçmen-
ler nezdindeki itibarı, ona bu bölgelerden 
önemli bir oy potansiyeli sağlayacaktır.

Arif ise müesses nizamı incitmemek adına 
aşırı ihtiyatlı davranan bir politikacı olarak 
bilinmektedir. Bu bakımdan reformcu taba-
nın beklentilerini karşılamaktan uzak bir 
adaydır. Diğer yandan AKK’nin Anayasa’da 
cumhurbaşkanında aranan şartlar arasında 
yer alan “rical-i siyasi”nin tanımına dayana-
rak cinsiyetçi bir yorumla şimdiye kadar çe-
şitli dönemlerde başvuruda bulunan kadın 
aday adaylarını reddettiği düşünüldüğünde 
Mevlaverdi ve Şucai’nin de hiçbir şansının 
bulunmadığı söylenebilir.

On dört kişilik listede yer alan diğer aday 
adaylarından Muhammed Şeriatmedari, 
Mustafa Kevakibiyan, Muhammed Sadr, 
Abbas Ahundi, Mahmud Sadıki ve Sadık 
Harrazi gibi isimlerin, tabanda bir karşılığı 
bulunmamaktadır. Bu isimlerin reformcu 
kanadı seferber ederek sandık başına götür-
me potansiyelleri oldukça sınırlıdır.

Haşimi ise mevcut koşullarda müesses ni-
zamın tolere edebileceği makul adaylar ara-
sında bulunmaktadır. Devrim sonrası İran 
siyasal yaşamında en etkili aktörler arasında 
yer alan Haşimi Rafsancani’nin oğlu olan 
Haşimi, Rafsancani’nin büyük oğlu Mehdi 
ve kızı Faize gibi sistemi eleştiren çocuk-
larından ayrışarak Hamenei’nin hassasi-
yetlerini gözeten bir yol izlemiş ve sistem 
içerisindeki yerini korumaya çalışmıştır. Bu 
bakımdan aday adayı olması durumunda 
AKK engeline takılmama ihtimali yüksektir. 
Uzun yıllar Tahran metrosu genel müdür-
lüğü görevini yürüten Haşimi, 2017’den bu 
yana Tahran Belediye İl Meclisi başkanlı-
ğı görevini yürütmekteydi. Önümüzdeki 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile eş zamanlı 
düzenlenecek olan yerel seçimlerde, cum-

hurbaşkanlığına aday olmak amacıyla yeni-

den aday olmamıştır.

Hamenei’nin konuşmalarında öne çıkan bir 

diğer husus ise seçime katılımı teşvik ko-

nusundaki vurgusudur. Hamenei, geçmiş 

dönemlerdeki gibi seçimlere katılımın şeri 

bir görev ve sorumluluk olduğunu hatırlat-

mak yerine bu kez sadece katılımın devletin 

temellerini güçlendireceğini belirtmekle 

yetinmiştir. Bu yaklaşım, son dönemlerde 

seçime katılım oranında yaşanacak olan 

kayda değer düşüşün müesses nizam tara-

fından kabul edilebilir bir durum olduğu-

nu göstermektedir. Zira reformcu tabanda 

zaten var olan hoşnutsuzların yanında yu-

karıda adı geçen reformcu çehrelerin aday-

lıkları da reddedilirse seçime katılım ora-

nının %50’nin altında kalması yüksek bir 

ihtimaldir. Nitekim buna benzer bir sonuç, 
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Şubat 2020 Meclis Seçimlerinde yaşanmış 
ve katılım oranı Devrim’den bu yana ilk kez 
%50’nin altına düşerek %42,5 düzeyinde 
kalmıştı. Bu durum, beraberinde birtakım 
tartışmaları getirmiş olsa da ülkenin siyasal 
yaşamında herhangi bir sıra dışı gelişmeye 
sebebiyet vermemiştir. Dolayısıyla düşük 
katılımlı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
de sonuç olarak ülkenin siyasi kaderinde 
herhangi bir temel olumsuzluk yaratmaya-
cağı kanaati, müesses nizamda hasıl olmuş-
tur. Öte yandan düşük katılımlı bir seçim-
de muhafazakârların seçimi kazanmasına 
kesin gözüyle bakılmaktadır. Hamenei’nin; 
genç, hizbullahi (şahin) ve yeni soluklu 
bir cumhurbaşkanı ve iktidar vurgusu da 
dikkate alındığında reformcuların seçim 
mühendisliği ile devre dışı bırakılması veya 
oldukça sınırlı bir alanda siyaset yapması 
amaçlanmaktadır. Böylelikle Hamenei’nin 

son beş yıldır ülke yönetimini tek tipleştir-

me politikasının son ayağı olan yürütme er-

kinin de muhafazakâr kanadın kontrolüne 

geçmesi sağlanmış olacaktır.

Sonuç olarak İran siyasetinde son bir hafta-

da yaşanan hızlı gelişmelerin neticesinde; 

42 yıldır diplomasi alanında ülkeye hizmet 

eden ve reformcuların en güçlü potansiyel 

cumhurbaşkanı adayı olan Zarif ’in siyasi ka-

riyerinin noktalandığı ve Taczade gibi aday 

adaylarının politik duruşlarından dolayı 

sistem içerisinde yer bulamayacağı anlaşıl-

mıştır. Cihangiri gibi bir adayın da Ruhani 

hükûmeti döneminde güvenilirliğini tüket-

tiği ve tabandan gerekli ilgiyi görmeyeceği 

söylenebilir. Bu durum, Devrim Rehberi’nin 

işaret ettiği genç ve hizbullahi iktidarın şe-

killenmesinin önündeki bütün engellerin 

ortadan kalktığını göstermektedir. İ
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İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed 

İslami’nin tarafından yapılan bir açıklama, 

Tasnim Haber Ajansınca oldukça geniş bir 

şekilde haber yapıldı. Konuşmanın ana te-

ması, İran’da son dönemlerde proje ya da 

yapım aşamasında olan demir yolu, liman 

ve kara yolları ile ilgili altyapı yatırımlarıy-

dı. İslami tarafından yapılan açıklamaya 

göre İran’da geçtiğimiz birkaç yılda hava, 

kara, demir yolları ve limanlarla ilgili ciddi 

altyapı hamleleri gerçekleştirildi. Bu ham-

leler sayesinde İran, önümüzdeki yıllarda 

taşımacılık ve lojistik sektöründe giderek 

önemli bir transit ülke olma yolunda iler-

lemektedir.

Transit taşımacılıkta önemli bir faaliyet 

alanı hava taşımacılığıdır. Yaptırımlar ön-

cesinde 1.200 farklı uçak filosu İran hava sa-

hasını kullanırken yaptırımlar sonrasında 

bu sayı 400’e kadar düşmüştür. Bu uçaklar, 

İran hava sahasını kullanmalarına rağmen 

hiçbiri bakım ya da yakıt almak için İran 

havaalanlarını ve hizmetlerini kullanma-

makta ve bu, İran için ciddi bir kayıp anla-

mına gelmektedir. Bu bağlamda İran’ın bu 

potansiyelini hayata geçirilebilmesi, ülke 

içinden ziyade ülke dışı faktörler tarafından 

belirlenmektedir.

Üçüncü ülkelerle yapılan ikili ticari anlaş-

malar sayesinde demir yolu taşımacılığın-

da önemli bir artış meydana geldi. Transit 

diplomasi olarak isimlendirilen anlaşma 

kapsamında İran, geçtiğimiz dönemde 

Ermenistan, Özbekistan, Ukrayna, Rusya 

ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 

12 ülke ile anlaşmalar imzaladı. Atılan bu 

adımlar ve alınan tedbirler sayesinde tran-

sit demir yolu taşımacılığında %31’lik bir 

artış meydana geldi.

Kuzey-Güney Koridoru olarak tanımlanan 

Hindistan-Rusya arası yük taşımacılığın-

da, İran üzerinden geçişler 90 milyon tona 

ulaştı. Farklı ürünlerde farklı oranlar söz 

konusu olmakla birlikte Rusya ve Hindis-

tan arasındaki ticaretin %10 ila %15’lik kıs-

mı İran üzerinden gerçekleştiriliyor.

Çabahar Limanı yine transit taşımacılık 

bağlamında giderek önem kazanıyor. Li-

man, komşu ülkelerin birbirleri ile bağlan-

tısını sağlaması ve yük taşımacılığı bakı-

mından en kısa ve en ucuz yol olma fırsatı 

sunacak. Limanın 1396 yılındaki yükleme 

ve boşaltma kapasitesi 1 milyon tonun al-

tında iken şu an bu kapasite 8,5 milyon 

tona yükseltilmiş durumdadır.

Çabahar-Zahidan arasındaki demir yolu, 

720 km uzunluğunda oldukça büyük bir 

proje. Eylül 2021’de bu demir yolu inşaatı-

nın %60’lık kısmı bitmiş olacak. Bu proje 

tamamlandığında ise İran’ı stratejik açıdan 

oldukça önemli bir transit merkezi hâline 

getirecek. Çabahar-Zahidan arasındaki de-

mir yolunun, Afganistan’ın Zaranc şehrine 

kadar uzatılması ile Hindistan’da üretilen 

malların, Afganistan’a ve daha kuzeydeki 

destinasyonlara ulaştırılması öngörülüyor.

Dünyada lojistik ve taşımacılık giderek 

önem kazanıyor. Dünyanın bazı yerlerine 

mal tedarik edilebilmesi için mevcut an-

cak riski yüksek olan yollara alternatif ro-

taların devreye sokulması birçok ülkenin 

gündeminde. İran’ın çevresindeki ülkeler 

ciddi pazar olmalarına rağmen bu ülkelere 

mal tedariki yapılabilmesi için kullanılan 

yolların riskli olması ya da yüksek maliyet-

leri nedeniyle birtakım sorunlar yaşanıyor. 

İran, bu bağlamda transit taşımacılık ve 

lojistik alanında atılan adımlar sayesinde 

ciddi bir stratejik alternatif olma yolunda 

ilerliyor. Gerek bölgesel gerekse de küresel 

ölçekte ülkeler, transit taşımacılıktan pay 

almak için ciddi anlamda mücadele eder-

ken İran’ın son yıllarda attığı adımlar, ül-

keyi transit taşımacılık ve lojistik alanında 

önemli bir ülke yapacağa benziyor. İ

Yasir Rashid

HABER ANALİZ 
04.05.2021

İran’da Transit Taşımacılıkta 
Önemli Adımlar

İran’da geçtiğimiz birkaç yılda hava, kara, demir 
yolları ve limanlarla ilgili ciddi altyapı hamleleri 
gerçekleştirildi.
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6 Nisan’da başlayan ABD-İran arasındaki 
dolaylı nükleer müzakerelerin üçüncü turu 
1 Mayıs’ta tamamlandı. Süreç; AB’nin İran’a 
insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım 
uygulaması, İran’ın Natanz Nükleer Tesisi-
ne gerçekleştirildiğini iddia ettiği sabotaj 
saldırısı ve İran’ın %60 saflıkta uranyum 
zenginleştirdiğini duyurması gibi olumsuz 
gelişmelere tanık olsa da müzakereciler, 7 
Mayıs Cuma günü müzakerelerin dördün-
cü turu için Viyana’ya geri dönmek üzere 
anlaştı. Görüşmelere katılan taraflar, mü-
zakerelerde bir ölçüde ilerleme kaydedildi-
ğine dair olumlu açıklamalarda bulunsalar 
da Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) 
kurtarılması veya ABD-İran arasında im-
zalanacak yeni bir anlaşma için uzun bir 
zamana ihtiyaç duyulacağı konusunda 
hemfikir. Taraflar müzakerelerde, “ABD 
yaptırımlarının kaldırılması, ABD ve İran’ın 
anlaşmayı tam ve etkili şekilde uygulaması 
için atacağı adımların kararlaştırılması ve 
bu sürecin, her iki tarafı da tatmin edecek 
bir sıralamada gerçekleşmesi” konuların-
da görüşüldüğünü ifade etti. Viyana’daki 
görüşmeler hâlâ mekik diplomasisi forma-
tında devam etmektedir. Diğer bir ifadeyle 

AB/E3 (Birleşik Krallık, Fransa, Almanya), 
Çin ve Rusya’dan yetkililer, iki ülke heyet-
leri arasında ara buluculuk yapmaya devam  
etmektedir.

1 Mayıs tarihinde İran Devlet Televizyonu-
na açıklamalarda bulunan İran Dışişleri 

Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardım-
cısı Abbas Arakçi, müzakerelerdeki başlıca 
ihtilaflı konulardan biri olan İran’a yönelik 
hangi yaptırımların kaldırılacağına ilişkin 
önemli açıklamalarda bulundu. Arakçi, 
“sürecin yavaş işlediğini fakat tematik/sek-
törel yaptırımların kaldırılması konusunda 
anlaşmaya vardıklarını”, “ayrıca yaptırım 
altında olan kişi ve kuruluşların da çoğu-
nun listeden çıkarılmasına karar verildiği-
ni” duyurdu. Öte yandan bu hususta ABD 
tarafından gelen açıklamalar muğlaklığını 
koruyor. ABD konu ile ilgili 9 Nisan tarihin-
de, “KOEP ile tutarsız olan tüm yaptırımları 
kaldırmaya hazırız.” açıklamasında bulun-
muştu. Fakat bu noktada başlıca sorunun, 
“KOEP ile tutarsız olan yaptırımların” hangi 
yaptırımları içerdiği üzerinde tarafların uz-
laşı sağlaması olduğu söylenebilir. Zira İran, 
Donald Trump Dönemi’nde uygulamaya 
konulan tüm yaptırımların kaldırılmasını 
açıkça talep ederken Joe Biden yönetimi, o 

dönemde uygulanan yaptırımlar arasında 
“meşru yaptırımların” var olduğunu savun-
maktadır. ABD tarafından gelen açıklama-
lar dikkate alındığında bu hususa ilişkin 
uzlaşı sağlanmasının henüz temenni se-
viyesinde kaldığı kolayca gözlemlenebilir. 
ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, 
29 Nisan Perşembe günü yaptığı basın açık-
lamasında, “ABD ve İran’ın bir anlaşmaya 
yakın olmadığını, uzlaşı için alınacak yolun 
uzun olduğunu” belirtmiştir. Ayrıca ABD 
Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 
30 Nisan’da müzakerelerle ilgili “İranlılar da 
dâhil olmak üzere tüm tarafların sorunları 
çözmede istekli olduğunu gördük. Ancak 
bunun Viyana’da bir anlaşma ile sonuçlanıp 
sonuçlanmayacağını bilmiyoruz.” açıklama-
sında bulunmuştur.

Görüşmelere ilişkin ABD ve İran dışındaki 
taraflardan gelen açıklamalar da müzake-

relerden kısa vadede somut bir başarı bek-
lenmemesi gerektiğine dair değerlendirme-
leri desteklemektedir. Müzakerelere AB Dış 
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Tem-
silcisi Josep Borrell Fontelles adına başkan-
lık eden AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sek-
reter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique 
Mora, üçüncü tur görüşmeleri için “Müte-
vazı gelişmeler kaydedildi ancak daha fazla 
ayrıntı daha fazla karışıklığı beraberinde 
getiriyor.” şeklinde konuştu. Rusya’nın Viya-
na’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki 
daimî temsilcisi Mikhail Ulyanov ise resmî 
Twitter hesabından üçüncü tur görüşmele-
rinin sonunda, “Viyana görüşmelerine dair 
heyecanlanmak için erken. Ancak temkinli 
ve artan iyimserliğimiz için de nedenleri-
miz var.” açıklamasında bulundu. Yaklaşık 
bir aydır devam eden ABD-İran arasındaki 
dolaylı görüşmelere yönelik gelen bu son 
açıklamalar, müzakerelerdeki ihtilafın de-
rinliğine işaret etmektedir. İ

Emine Gözde Toprak 

HABER ANALİZ 
04.05.2021

Viyana’da Nükleer  
Müzakerelerin Üçüncü Turu 
Sona Erdi

Yaklaşık bir aydır devam eden ABD-İran arasındaki 
dolaylı görüşmelere yönelik gelen son açıklamalar, 
müzakerelerdeki ihtilafın derinliğine işaret etmektedir.
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2018 Mayıs ayında eski ABD Başkanı Do-

nald Trump’ın yayımladığı bir başkanlık 

kararnamesi ile ABD, Kapsamlı Ortak Ey-

lem Planı’nda (KOEP/Nükleer Anlaşma) 

yer alan yükümlülüklerini yerine getirme-

yeceğini açıklamış ve bu yüzden de İran 

bakımından KOEP en azından beklenen 

ekonomik yararları bağlamında ciddi an-

lamda değersizleşmiş ve defacto yani sadece 

kâğıt üzerinde bir anlaşma hâlini almıştı. 

Ocak 2021’de yemin ederek göreve başlayan 

Joe Biden yönetimi, ABD’nin KOEP’e dö-

neceğine yönelik gönderdiği sinyallerin de 

bir sonucu olarak Avusturya’nın başkenti 

Viyana’da 6 Nisan’da müzakerelere başladı. 

Taraflar müzakerelerde, “ABD yaptırımları-

nın kaldırılması, ABD ve İran’ın Anlaşma’yı 

tam ve etkili şekilde uygulaması için atacağı 

adımların kararlaştırılması ve bu sürecin, 

her iki tarafı da tatmin edecek bir sıralama-

da gerçekleşmesi” konularında görüşüldü-

ğünü ifade etti. Şu ana kadar üç tur görüşme 

yapıldı ve görüşmelerle ilgili herhangi bir 

resmî açıklama yapılmadı. Görüşmelere ka-

tılan diplomatların bireysel olarak yaptıkla-

rı değerlendirmelerde, görüşmelerin olum-
lu seyrettiği anlaşılıyor. Ancak görüşmelerle 
ilgili yapılan değerlendirmelerden ortaya 
çıkan diğer bir sonuç da somut bir anlaşma 
metninin ortaya çıkmasının zaman isteye-
ceği yönünde. Bu bağlamda tarafların ihti-
yatlı bir iyimserlik içinde oldukları anlaşılı-
yor. Biden’ın göreve gelmesi ve Viyana’daki 
görüşmelerin, diğer konuların yanında İran 
döviz piyasalarına da yansıması gözlerden 
kaçmıyor. İran para biriminin ABD doları 
karşısında Eylül 2020’den itibaren değer ka-
zandığı gözlemleniyor. Buradan hareketle 
bu yazı, İran döviz piyasalarında risk algısı 
ve mevcut gelişmeler ışığında, döviz piyasa-
larındaki son durumu iktisat teorisinin sun-
duğu araçları da kullanarak analiz etmeyi 
amaçlamaktadır.

Mal ve emek piyasalarından farklı olarak 
finans ve döviz piyasalarında fiyatlandır-
ma büyük bir oranda piyasa aktörlerinin 
geleceğe yönelik beklentileri çerçevesinde 
şekilleniyor. İran bağlamında piyasa aktör-
lerinin geleceğe yönelik beklentileri iyim-
serleştikçe döviz piyasalarında İran yerel 
para birimi tümen, yabancı paralar karşı-
sında değerlenirken tersi durumda değer 
kaybediyor.

İran döviz piyasası geçtiğimiz 3 yıldır artan 
siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 
ağırlıklı olarak yüksek düzeyde risk fiyat-
laması ile karşı karşıya. Bu durumu göster-
mek için aşağıdaki grafik oluşturuldu. Bu 
grafikte iki seri bulunmakta. İlki enflasyon 
endeksidir. İran İstatistik Merkezi tarafın-

dan aylık olarak hazırlanan tüketici fiyat 
endeksi (TÜFE) verileri kullanılmak sure-
tiyle enflasyon endeksi verileri hesaplandı. 
İkinci gösterge ise döviz kuru endeksidir. 
Döviz kuru endeksi, İran döviz piyasaların-
da 1 ABD dolarının İran para birimi tümen 
karşısındaki değerini gösteriyor. 2016 Ocak 
ayından 2021 Mayıs ayına kadar geçen 64 ay 
için her iki seride meydana gelen değişme-
ler grafikte gösteriliyor. Hesaplanan rakam-
ların yorumunu kolaylaştırmak amacıyla 
2016 Ocak ayı için her iki serinin değeri 1 
olarak alındı. Daha sonra enflasyon ve dö-
viz kurundaki aylık değişimler dikkate alı-
narak seriler birikimli olarak 2021 Mayıs 
ayına kadar endeks hâline getirildi.

Kural olarak bu tür analizlerde başlangıç 
döneminin nispeten durağan ya da mutedil 
olması gerekmekte. Bu bağlamda başlangıç 
olarak 2016 Ocak ayının nispeten mutedil 
ve ılımlı bir dönem olması gerekiyor. Ha-
tırlanacağı gibi KOEP, 2015 yılında İran ve 
P5+1 ülkeleri arasında imzalanmış ve 2016 
Ocak ayında yürürlüğe girmişti. Dolayısıy-
la 2015 sonrasında İran’da döviz piyasala-
rının son derece mutedil bir seyir izlediği 
gözlemlenmektedir. Yine 2016 yılından 
itibaren İran’da enflasyonun aşağı yönlü 
ivmelenmesi başlamış ve 2017 yılında enf-
lasyon, mutedil ya da tek haneli seviyelere 
gerilemişti. Bu bağlamda 2016 Ocak ayı her 
iki seri bakımından makul bir başlangıç 
dönemi olarak kabul edilebilir.

İktisat biliminde döviz kurlarında değişimi 
açıklayan “Nispi Satın Alma Gücü Paritesi” 
teorisine göre kısa dönemde iki ülkenin dö-
viz kurunda meydana gelen değişimin, iki 
ülke arasındaki enflasyon farkına eşit ola-
cağı kabul ediliyor. Bu bağlamda bu teoriye 
göre ABD’de düşük enflasyon oranı göz ardı 
edilecek olunursa İran’da döviz kurundaki 
değişimin, İran’daki enflasyon oranı ile 
uyumlu bir rota izlemesi gerekiyor. Dö-
viz kurundan enflasyona geçişin, genelde 
belirli bir düzeyde gecikme ile gerçekleş-

Dr. Murat Aslan

GÖRÜŞ 
06.05.2021

Viyana Görüşmeleri ve  
Döviz Kurlarına Yansımaları
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tiğini burada unutmamak gerekiyor. Ülke 

içi fiyatlarda bu bağlamda belirli bir düzey 

katılık ya da atalet söz konusu. Genelde üre-

ticiler, yurt dışından ithal ettikleri malların 

(döviz kurundaki artış nedeniyle) maliyet-

lerinde artış olsa dahi bunu fiyatlarına ya 

yansıtmıyorlar ya da kademeli olarak yansı-

tıyorlar. Bu yüzden döviz kurundan enflas-

yona geçiş, belirli bir zaman gerektiriyor ya 

da gecikmeli bir şekilde ortaya çıkıyor.

Teorik arka plan sunulduktan sonra grafi-

ği yorumlayabiliriz. Grafikten anlaşılacağı 

gibi Mayıs 2018’den itibaren döviz kuru 

endeksinin, enflasyon endeksinden ayrış-

tığı gözlemlenmektedir. Bazı dönemlerde 

bu iki seri arasındaki makasın büyük sıç-

ramalar nedeniyle çok fazla açıldığı daha 

sonra ise bu makasın yavaş yavaş daraldığı 

gözlemlenmektedir. Döviz piyasasındaki 

aktörlerin, İran’a yönelik risk algısında ar-

tış olduğu dönemlerde İran’ın yerel para 

birimi tümenden kaçtıkları ve daha güven-

li para birimlerine ya da yatırım araçlarına 

yöneldikleri, bu nedenle de tümenin hızla 

değer kaybettiği ya da yukarıdaki grafikten 

de anlaşılacağı gibi ABD dolarının tümen 

karşısındaki değerinin hızla arttığı gözlem-

leniyor.

Eski ABD Başkanı Trump’ın, KOEP’ten çe-

kildiğini duyurduğu Mayıs 2018’den sonra 

yaptırımlar, peyderpey sırası ile ağustos ve 

kasım aylarında devreye sokulmuştu. Birin-

ci aşmadaki yaptırımların devreye girdiği 
ağustos ayı sonunda döviz piyasaları ciddi 
tepki vermiş ve eylül ayı başında döviz kuru 
endeksi (5,01) ve enflasyon endeksi (1,40) 
arasındaki makas, 3,57’ye ulaşmıştı. Daha 
sonraki aylarda Hasan Ruhani hükûmetinin 
aldığı ve İran Merkez Bankasınca uygulanan 
tedbirler neticesinde döviz kuru endeksin-
de aşağı yönlü bir ivmelenme başlamıştır. 
Döviz kurundan enflasyona geçişin etkisi 
ile enflasyon endeksi yukarı yönlü hareket 
etmiş ve böylece Ekim 2019’a kadar iki gös-
terge arasındaki makas oldukça daralmıştır. 
Ekim 2019’da döviz kuru endeksi 3,07 ve 
aynı ay enflasyon endeksi 1,96 olmuş ve ikisi 
arasındaki makas 1,57’ye kadar gerilemiştir.

2019 Kasım ayında Ruhani hükûmetinin 
aldığı tedbirler çerçevesinde akaryakıt fi-
yatlarında %200’ü bulan zam kararı üzeri-
ne, ülkede oldukça geniş katılımlı gösteriler 
patlak vermiş ve İran Devleti, gösterileri 
son derece sert bir şekilde bastırmıştır. İran 
kamu maliyesindeki bozulma nedeniyle 
alınan zam kararı ve buna halkın gösterdiği 
tepki, özünde ülke ekonomisinin yaptırım-
lar nedeniyle zorlanmasından kaynaklan-
maktadır. İşte bahsi geçen gösteriler son-
rasında bu iki gösterge arasındaki makasın 
giderek açıldığı ve dolayısıyla İran’daki ak-
törlerin, ülke ekonomisi bağlamındaki risk 
algısının giderek arttığı gözlemlenmektedir. 
Diğer taraftan Devrim Muhafızları Ordusu 
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye 

yönelik Ocak 2020’de düzenlenen suikast, 

koronavirüs salgını nedeniyle alınan ka-

patma önlemleri ve ayrıca İran içinde ve dı-

şında ortaya çıkan gelişmeler; risk algısının 

yüksek seviyede kalmasına neden olmuş ve 

Eylül 2020’ye kadar aralıksız olarak iki de-

ğişken arasındaki makas sürekli açılma eği-

limi göstermiştir. 2020 Eylül ayında döviz 

kuru endeksi 7,97’ye ve enflasyon endeksi 

2,54’e yükselmiş ve iki gösterge arasındaki 

makas, 3,13 seviyesine ulaşmıştır.

2020 ABD Başkanlık Seçimlerinde Biden’ın 

seçilmesi, İran’da iyimserliğe neden olmuş-

tur. Bu iyimserliğin de etkisi ile iki değişken 

arasındaki makas azalma eğilimine girmiş 

ve KOEP’in yeniden hayata geçirilmesine 

yönelik görüşmelerin nisan ayında başla-

ması ile makastaki daralmanın ivmelendiği 

gözlemlenmiştir. Dolayısıyla KOEP görüş-

melerinde somut adımların atılması duru-

munda döviz kuru endeksinde aşağı yönlü 

sıçrama olacağı öngörülebilir.

Geçtiğimiz üç yılda İran Devleti, yarı ka-

musal malların fiyatlarını (sağlık eğitim 

vb.) bilinçli bir şekilde düşük tutmak sure-

tiyle yoksul halk kesimlerini enflasyondan 

korumaya çalışmıştır. Bunun yanında fiyat 

politikaları ya da doğrudan kontrol yöntemi 

ile işletmelerin fiyatlarını maliyet artışları 

çerçevesinde artışına izin verilmemiştir. Bu 

tür fiyat kontrol politikaları nedeniyle işlet-

melerin uzunca süredir öteledikleri fiyat ar-

tışlarının peyderpey devreye girmesi ve enf-

lasyon endeksinin bir süre daha bu şekilde 

yukarı yönlü hareketini sürdürmesi tahmin 

edilmektedir. Viyana’da yürütülen müzake-

relerin 2021 yılının yaz aylarında somut bir 

anlaşmaya dönüşmesi durumunda, iki en-

deksin 4,5-5 arası bir bantta dengeleneceği 

öngörülmektedir.

5 Mayıs itibarıyla serbest piyasada 1 ABD 

doları 21.000 tümenden işlem görmektedir. 

Bu iyimser senaryonun gerçekleşmesi du-

rumunda tümenin, ABD doları karşısında 

%15-25 aralığında değer kazanacağı düşü-

nülmektedir. Dolayısıyla böylesi bir du-

rumda döviz kurunun 16.000-18.000 tümen 

bandına çekileceği tahmin edilmektedir. İ

İran’da Döviz Kuru (1 ABD Doları/Tümen) ve Enflasyon

Kaynak: Enflasyon endeksi verisi, İran İstatistik Merkezinden ve serbest döviz kuru endeksi 
bonbast.com sitesinden elde edilen veriler kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır.
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İran’da etkisi giderek belirginleşen küresel 
çevre sorunları üzerindeki yönetişimsel 
zorluklar, her geçen gün gelecek üzerinde 
bir soru işareti bırakmaya devam ediyor. 
İklim değişikliği, kaynakların yanlış ve/
veya aşırı kullanımı, nüfus artışı gibi çevre 
üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet veren 
etmenler; zincirleme bir reaksiyon oluştu-
rarak ekosistem, toplum ve tarımsal üretim 
gibi unsurlar üzerinde giderek artan bir 
baskı oluşturmaktadır.

İran özelinde uluslararası basına en çok 
yansıyan konular; Urmiye Gölü, kuraklık, 
su problemi ve Tahran’daki hava kirliliği 
sorunları olurken bu sorunların çözümüne 
yönelik adımlar ise tartışma konusu olmayı 
sürdürüyor. İlk olarak Urmiye Gölü’nün ku-
rumaya başlaması ile artan endişeler, İran’ı 
ve diğer devletleri harekete geçirmişti. 2013 
yılında başlayan ve on yıl içinde gölü yeni-
den canlandırmayı hedefleyen Restorasyon 
Programı kapsamında, “umut” olarak nite-
lendirilebilecek adımlar atılmaktadır.

Şubat 2021’de Japonya hükûmeti, Birleş-
miş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

aracılığıyla Urmiye Gölü’nün yeniden can-

lanmasına yardımcı olmak için üç milyon 

dolar katkıda bulundu. Raporlara göre Ur-

miye Gölü’nün yeniden canlanması kap-

samında, şu ana kadar Japonya hükûme-

tinden yaklaşık yedi milyon dolarlık mali 

destek alınmış ve projeye toplamda bir 

milyar dolardan fazla harcama yapılmıştır. 

Son zamanlarda Urmiye için diğer bir des-

tek de ABD’li bilim insanlarından gelmiş-

tir. Utah Eyalet Üniversitesi ve İranlı araş-

tırmacılar, göl restorasyonu konusunda 

bilimsel bir çalışma için iş birliği yapıyor. 

Bu bağlamda dikkat çekici olan ise çevre 

sorunlarının, ortak problemler olması se-

bebiyle tarafları bir araya getirebilme ka-

biliyetidir.

Urmiye Gölü için yapılan girişimler süre-

since göl seviyesinde yükselme görülürken 

bu toparlanmanın kısa süreli olabileceğine 

dair tedirginlikler ise devam ediyor. Bura-

daki en temel mesele, bu yükselişin ne ka-

darının restorasyon programından ne ka-

darının ise yoğun yağıştan kaynaklandığı-

dır. Urmiye’deki canlanış ne kadar başarılı 

olursa olsun İran’ın kurak ve yarı-kurak bir 

bölgede olduğu göz önünde bulundurul-

duğunda kuraklık ve çölleşme probleminin 

ilerleyen süreçlerde kendini daha da fazla 

hissettireceği düşünülmektedir. Uzman-

lara göre İran, bu yıl bile muhtemelen ku-

raklık yaşayacak. Dolayısıyla ileriki süreçler 

için konuya ilişkin hükûmet politikaları, 

projenin sürdürülebilirliği bağlamında çok 

daha belirleyici rol oynayacaktır.

Küresel iklim değişikliğini 21. yüzyılın en 

önemli sorunlarından biri olarak ele alan 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, seçim 

kampanyası sırasında Urmiye Gölü’nü ye-

niden canlandırma vaadinde bulunmuştu. 

Bazı iddialara göre Ruhani’ye gölün çevre 

illerinden gelen oyların belirleyiciliğinde 

bu vaatler etkin olmuştur. Ruhani Döne-

mi’nde bu sorunlar karşısındaki çözüme 

yönelik girişimler çok kısıtlı kalsa da bazı 

kesimlerce gölün yok olmayışındaki sebep-

lerden en önemlisi bu kısmi çabalardır.

İran’da seçimlerin yaklaştığı bu süreçte, 

seçilecek cumhurbaşkanının başta Urmi-

ye olmak üzere İran’ın iklim değişikliği ve 

çevre politikalarına karşı tutumu merak 

edilmekte ve yeni bir risk olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çevresel problemlere hâlâ ye-

terince odaklanmayan İran için bahsi geçen 

problemler henüz en önemli gündem mad-

desi olmasa da İran’da çevre hassasiyetinin 

ve bu konudaki kırılganlığın giderek art-

tığını söylemek mümkündür. Geçtiğimiz 

haftalarda Isfahan’da gerçekleşen su kıtlığı 

ve su hakkı çerçevesindeki çiftçi protesto-

ları, ülkede zaman zaman farklı bölgelerde 

ve çeşitli şekillerde kendini göstermektedir. 

İlerleyen süreçte daha da zorlaşması bek-

lenen koşullar karşısında bu gibi eylem-

lerin artacağı göz önünde bulundurulursa 

İran’da hükûmetin, iklim ve çevre politika-

larına yönelik tutumu sürecin yönetiminde 

ve muhtemel iş birliklerinde önemli bir rol 

üstlenecektir.

Sonuç olarak İran’da yaklaşan Cumhur-

başkanlığı seçimlerinin nihai sonucunun, 

İran’ın çevre sorunlarının geleceğini be-

lirlemede doğrudan bir rolü bulunurken 

bu sorunların, seçimlerin sonucunu belir-

lemedeki etkisi henüz oldukça sınırlıdır. 

Fakat iklim değişikliği probleminin, uzun 

vadeli ve farklı şekillerdeki katastrofik et-

kileri belirginleştikçe küresel iklim değişik-

liği yönetişimi, İran ve diğer devletler için 

bir sorun alanı olarak karşımıza çıkacak ve 

hükûmetler üzerinde doğrudan bir baskıya 

neden olacaktır. İ

Arife Delibaş

HABER ANALİZ 
07.05.2021

İran’ın Çevre Sorunları:  
Urmiye Gölü Ne Olacak?
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Ramazan Bayramı’ndan sonra Mayıs 2021’in 
son haftalarında Suudi Arabistan, Şam Bü-
yükelçiliğini yeniden açacak. Büyükelçili-
ğin açılışına Suudi Arabistan Dışişleri Ba-
kanı Faysal bin Ferhan el-Suud’un da katıl-
ması bekleniyor. 2011’de Suriye’de başlayan 
hükûmet karşıtı protestoların ardından Su-
udi Arabistan; Suriye muhalefetine destek 
vermiş, Kasım 2011’de Suriye’nin Arap Ligi 
üyeliğinin durdurulmasını sağlamış, Şam’la 
diplomatik ilişkisini keserek ekonomik am-
bargoya katılmıştı.

3 Mayıs’ta Suudi Arabistan İstihbarat Baş-
kanı Halid el-Humeydan, Şam’a gayriresmî 
bir ziyarette bulundu. Humeydan ve Esed 
arasında yapılan görüşmede taraflar, iliş-
kileri normalleştirmek için bir anlaşma-
ya vardı. Humeydan’ın, Suriye’yi en kısa 
zamanda Arap Liginde görmek istedikle-
rini ve Cezayir’de gerçekleşecek ilk zirve-
de onların da yer almasını beklediklerini 
ilettiği belirtilmektedir. Suudi Arabistan, 
desteklediği Suriye muhalefetine desteğini 
tamamen kesmiş ve Riyad’daki ofisini ka-
patmıştır.

Orta Doğu’da yeni bir ilişki biçimi aran-
maktadır. Suudi Arabistan’la birlikte Şam’la 
ilişkilerini kesen BAE, 2018’de Suriye’deki 
büyükelçiliğini tekrar açmıştır. Arap ülke-
leriyle diplomatik ilişki kuran İsrail, Rus-
ya’nın ara buluculuğuyla Şam’la ilişkilerini 
düzeltmek için girişimlerde bulunmuştur. 
Katar, Suriye barış sürecine dâhil olmak 
için Türkiye ve Rusya’nın onayını almış 

durumda. ABD, Nükleer Anlaşma’ya geri 
dönülmesi için İran’la müzakereler yürü-
tüyor. Türkiye hem Mısır hem de Suudi 
Arabistan’la ilişkilerini düzeltiyor. Suudi 
Arabistan ile İran arasında da normalleşme 
çabaları var. Suudi Arabistan’ın Suriye’yle 
ilişkilerini düzeltme çabası da bu sürecin 
bir parçasıdır.

2011’den beri Suriye muhalefetine verdiği 
destek, Suudi Arabistan’ı Suriye’de güçlü 
bir pozisyona getirmedi. Suriye muhalefeti-
nin önemli bir kısmı, Türkiye’nin koruması 
altına girdi. Riyad, Suriye’nin siyasi olarak 
yeniden yapılanma sürecinin de dışında 
kaldı. Kendisini Arap ülkelerinin lideri ola-
rak gören Suudi Arabistan’ın, Arap dünyası 
için ciddi öneme sahip olan Suriye’de en az 
etkiye sahip olması, Riyad tarafından kabul 
edilemez olarak görülmektedir. Suriye mu-
halefeti üzerinden bir güç elde edemeyen 

Riyad, bunu Şam’la ilişkilerini düzelterek 
yapmaya çalışmaktadır.

Suudi Arabistan’ın Şam’la yakınlaşma çaba-
sı aynı zamanda İran’la bölgede yürüttüğü 
rekabetin de bir parçasıdır. Bu yakınlaşma, 
İran’ın Şam rejimi üzerindeki etkisinin azal-
ması anlamına gelmekledir. Şu an Şam üze-
rinde etkili olabilecek iki aktör var: Rusya ve 
İran. ABD-İran görüşmelerinin anlaşmayla 
sonuçlanması ve İran’a yönelik yaptırımla-
rın kalkması durumunda Tahran, bu süreç-
ten güçlü çıkacaktır. Tüm bu gelişmelerle 
birlikte Suudi Arabistan, Yemen’de de bir 
barış istiyor ancak bunun için taviz vermek 
durumunda kalacak. Suudi Arabistan’ın 
2015’ten beri burada yürüttüğü savaşın 
maliyeti hem yüksek olmuş hem de Riyad 
istediği hedefe ulaşamamıştır. Buna karşın 
İran, Yemen’de güçlenmiştir. Yemen’de ya-
pılacak bir barış, Husiler’in dolayısıyla da 
İran’ın pozisyonunu güçlendirecek. ABD-İ-
ran görüşmeleri ve Yemen konularında ba-
şarısız olan Riyad, Suriye cephesinde bunu 

telafi etmeye çalışmaktadır. İran’a karşı 
yürüttüğü siyasi rekabetin, silahlanmanın 
ve dolaylı savaşın maliyeti de yüksek oldu 
ancak siyasi bir başarı getirmedi. Suudi 
Arabistan için en olumlu gelişme, eski ABD 
Başkanı Donald Trump’ın Nükleer Anlaş-
ma’dan ayrılarak İran’ın ekonomik olarak 
zayıflatılmasıydı. Fakat bu strateji de Suudi 
Arabistan’ın güvenlik risklerini artırdı.

Sonuç olarak Suudi Arabistan, dış politika 
yöntemini değiştirmekte, çatışmacı yak-
laşımdan uzaklaşarak diplomasiye ağırlık 
vermeye çalışmaktadır. Şam rejimi de ulus-
lararası alanda ilişkilerini yeniden kurmayı, 
ekonomik ambargodan kurtulmayı, meşru 
bir aktör olarak yeniden tanınmayı ve üze-
rindeki İran etkisini azaltmayı amaçlamak-
tadır. Riyad ile Şam’ın örtüşen çıkarları, bu 
iki ülkenin yakınlaşmasını olanaklı kılmak-
tadır. İ

Dr. Sabir Askeroğlu 

HABER ANALİZ 
08.05.2021

Riyad-Şam  
Yakınlaşması

Orta Doğu’nun değişen dengeleri, Suudi Arabistan’ın  
dış politikasını değişime zorlamaktadır.
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Küresel ölçekte önemli bir aktör olan Rus-
ya, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte 
girdiği fetret devrinden 2000’li yıllarda çık-
mış ve yeniden yükselişe geçmiştir. Petrol fi-
yatlarının da katkısıyla ekonomik anlamda 
2000’li yıllarda toparlanan Rusya, Sovyetler 
Dönemi’nde olduğu gibi dış politikada daha 
aktif bir tavır sergilemeye başlamıştır. Gide-
rek güçlenen Rusya gerek Karadeniz gerek-
se de Orta Doğu’da daha fazla boy göster-
mektedir. Ancak Arap Baharı’nın etkisiyle 
ortaya çıkan ve Batı’dan destek gören yeni 
iktidarların ilk iş olarak Rusya’yla nispeten 
oturmuş ilişkilerini gözden geçirmeye baş-
laması, Rusya’nın bölgedeki politikalarını 
gözden geçirmesine neden olmuş ve bu yüz-
den, İran ve Suriye ile olan ilişkilerini güç-
lendirmeye çalıştığı gözlemlenmiştir. Bunu 
belirtmekle birlikte Rusya’nın İsrail ile olan 
ilişkilerinde son derece temkinli olduğunu 
söylemekte fayda vardır. Rusya’nın, bölge-
deki ülkelerle kurulan ilişkilerde, İsrail ile 
doğrudan karşı karşıya gelmemek için son 
derece hassas davrandığı ve bu bağlamda 
İsrail ile ilişkilerin bu hassasiyet “sabitesi” 
ekseninde kurgulandığı görülmektedir.

Orta Doğu Politikası Rusya 
İçin Neden Önemli?

Rusya’nın Orta Doğu’daki varlığını açıkla-

yabilecek üç temel nokta bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, küresel rakibi ABD’nin güç-

lü olduğu ancak son zamanlarda yalpaladı-

ğı bir coğrafyada varlık göstermek, mutlak 

rakibine karşı bir cephe oluşturmaktır. Bu 

kapsamda Rusya, bölgede pozisyonunu sağ-

lamlaştırarak -ABD’nin netleşmeyen politi-

kalarından da faydalanma yoluyla- boşluk 

oluşan noktaları doldurmaya çalışmaktadır.

İkinci olarak Rusya’nın aşırılık tehditlerini 

engellemek için güvenlik kaygılarıyla vekil 

güç politikasına başvurduğu söylenebilir. 

Orta Doğu’da bulunan aşırı örgütlerin, böl-

gelerinde güç elde ederek buradan dünyaya 

terör ihraç etme ihtimalleri, Rusya tarafın-

dan bir tehdit olarak algılanmakta ve Rusya, 

bu tehlikeleri ülke sınırlarına varmadan yok 

etmek istemektedir. Bunun için kendisine 

yerel müttefikler bulan Rusya; savaşı, sınır-

larına taşınmadan sürdürmek istemektedir. 

DEAŞ’ın bulunduğu bölgenin sınırlarını 

aşıp Türkiye’de, Avrupa’da vs. terör operas-

yonları düzenleyip ülkelerin güvenli alanla-

rını tehdit etmesi, bu durumu örneklendi-

rebilir.

Son olarak Orta Doğu’nun geniş bir pazar 

olması, Rusya’yı bölgeye çeken bir diğer 

faktör olarak görülmektedir. ABD ve Avru-

pa’nın otoriter olarak nitelendirdiği Orta 

Doğu yöneticileriyle ilişkiler geliştiren Rus-

ya, bölgedeki aktörlere silah satarak ekono-

mik kazanç sağlamak ve Batı’nın pazar payı-

nı azaltmak istemektedir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Orta Do-

ğu’nun Rusya için vazgeçilmez bir bölge ol-

duğu görülmektedir. Suriye ve İran’la ilişki-

leri aşikâr olan Rusya, bölgede var olan diğer 

aktörlerle de etkileşim kurarak konumunu 

güçlendirme peşindedir. Rusya’yla tarihsel 

ilişkileri bulunan ve güneyi Sovyetler dağıl-

madan önce Marksizm’le yönetilen Yemen 

de jeopolitik konumu nedeniyle Rusya’nın 

varlık göstermek istediği sahalardan biridir.

Ömer Zengin

GÖRÜŞ 
08.05.2021

Rusya’nın Yemen Özelinde 
Orta Doğu’daki Varlığı
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Yemen’de Rusya

Rusya, Yemen’deki savaşa doğrudan dâhil 
olmasa da savaşan taraflarla iletişim kana-
lını daima açık tutmuştur. 2017 yılına kadar 
başkent Sana’daki büyükelçiliğinin faaliyet-
lerini sonlandırmamış, Yemen’le ilişkileri-
nin kuvvetli olduğunu ve barış görüşmeleri 
olacaksa moderatörlük görevini üstlenmek-
ten geri durmayacağını vurgulamaktan çe-
kinmemiştir. Müttefiki İran’ın desteklediği 
Husilerin safında yer almayan Rusya’nın, 
Yemen’e müdahale edeceği iddia edilse de 
bunlar söylentiden öteye geçmemiştir. Bir 
mezhep savaşından çok daha fazlasının ce-
reyan ettiği Yemen’de, Rusya’nın etkin ola-
rak var olmamasının altında bazı gerekçeler 
yatmaktadır.

İlk olarak Yemen, Rusya’nın Kızıldeniz’de 
güttüğü politikalar için bir yapboz parçası 
hükmündedir. Rusya’nın 2017 yılında Su-

dan’la imzaladığı ve bunun sonucunda ku-
rulmasına karar verilen deniz üssü, 2020 
yılında faaliyete geçmiştir. Ancak bunun 
yanında, Rusya’nın Aden Körfezi’ni kont-
rol edebilecek bir nokta olan Babülmendep 
Boğazı’nda da bir üs edinmesi, bu kazanımı 
pekiştirecektir. Çin, ABD, Fransa ve Türki-
ye gibi ülkelerin Babülmendep’te birer üsse 
sahip oldukları göz önüne alınırsa Yemen 
topraklarında yer alan Babülmendep Boğa-
zı’nın Rusya açısından önemi kavranacaktır. 
Bu durum hesaba katıldığında kimin kaza-
nacağı belli olmayan bir savaşta, Rusya’nın 
bir tarafı destekleyerek olası kazançları ris-
ke atmaktan çekindiği görülebilir.

Ek olarak Yemen’in, Rusya dış politikasında 
öncelikli bir yer tutmadığı söylenebilir. Su-
riye’de yoğunluğu azalmayan savaş, Ukray-
na ile girilecek bir savaş durumunda NATO 
ile doğrudan karşı karşıya kalınacak olması, 
İran ile sürdürülen ilişkiler Rusya için ön-

celikli konular olurken Yemen’de cereyan 
eden savaşa müdahale edilecek bir ortam 
oluşmamıştır. Bunun yanında Rusya’nın, sa-
vaşa müttefiki İran’ın safında Husileri des-
tekleyerek dâhil olması, Suudi Arabistan’la 
olan ilişkilerin gerginliğini artıracaktır. 
Mart 2020’de Suudi Arabistan’ın petrol fi-
yatı krizinde Rusya’ya misilleme yapmasıyla 
birlikte milyarlarca dolar zarar eden Rusya, 
yeni bir gerginliği göze alamamıştır.

Rusya’nın Yemen 
Senaryoları

İlk senaryoda Rusya, bugüne kadar oldu-
ğu gibi Yemen’deki dinamikler arasında 
denge politikası sürdürmeye devam ede-
cektir. Rusya, Suudi Arabistan’ın ateşkes 
isteyerek bir nevi mağlubiyeti kabullendiği 
ancak sonu bir türlü gelmeyen bu savaşta, 
iki tarafla da ilişkilerini sürdürerek savaşın 
sona erdirilmesinde inisiyatif alabilecek bir 

pozisyon elde edebilir. Bu sayede barışa ön-
cülük edebilecek olan Rusya, savaş sonrası 
kurulacak olan bir veya birden fazla iktidar-
la gerçekleşecek etkileşimlerinin yardımıy-
la Babülmendep’te kalıcı bir yer edinebilir. 
Sudan’da da yer edinmiş olan Rusya; Doğu 
Akdeniz, Kızıldeniz ve hatta Hint Okyanu-
su’nda dahi varlık gösterebilecek bir güç hâ-
line dönüşecektir.

Öte taraftan Rusya, rüzgârı arkasına almış 
Husilere destek vererek müttefiki İran’ın 
saflarında savaşa katılabilir. Ancak bu du-
rumda, Suudi Arabistan’ı karşısına alıp ikin-
ci bir petrol fiyatı krizi yaşayabileceği gibi 
Suudi Arabistan’dan savaş desteğini çekmiş 
olan ABD’nin, savaşa doğrudan dâhil olma-
sına da sebep olabilir. Bunlara ek olarak za-
ten gıda ve su konusunda ciddi bir insanlık 
trajedisi yaşanan Yemen’de Rusya’nın aktif 
bir şekilde müdahil olması, durumun daha 
da kötüleşmesine ve insani krizin büyüme-

sine neden olma ihtimali taşımaktadır. Bu 
ise zaten uluslararası toplum tarafından gi-
derek bozulan Putin ve Rusya algısını daha 
da kötüleştirecektir. Bu tür bir müdahalenin 
mevcut insanlık dramını kötüleştirmesi hâ-
linde Rusya’nın hedef tahtasına konulması 
olası gözükmektedir.

Son olarak Rusya, Babülmendep Boğazı’n-
da askerî üs edinme isteğinden vazgeçerek 
Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda varlık gös-
termek adına Kuzey Afrika’da ya da bölge-
deki diğer ülkelerde kazanımlar elde etme 
yoluna başvurabilir. Ancak Rusya, daha 
önce Afrika Boynuzu’nda askerî üs edinme-
yi birçok defa denese de bu yolda başarılı 
olamamıştı.

Sonuç olarak güçlenen ve kalkınan Rusya 
için Orta Doğu vazgeçilmez bir alan ol-
muştur. Bölgede rakipleriyle karşı karşıya 
gelerek gövde gösterileri yapabilen Rusya, 
savaşlarla dolu bu coğrafyada, ikili ilişkiler 
geliştirerek pazar imkânından da fayda-
lanmaktadır. Öte taraftan Rusya, tarihsel 
ilişkilerinin olduğu Yemen’e dair refleksler 
geliştirse de savaşa dâhil olarak sistemik 
bir politika uygulamak yerine daha mute-
dil bir yol tercih etmiştir. Suudi Arabistan 
veya ABD’ye karşı Yemen’de yeni bir cephe 
açmayan Rusya, Hint Okyanusu’nda etkin 
bir güç olabilmek için Babülmendep Boğa-
zı’nda kendine bir yer edinmesi gerektiğini 
bilmektedir. Bunun için savaşın tarafla-
rıyla ilişkiler geliştirmeyi sürdüren Rusya, 
diğer taraftan Sudan’da bir askerî deniz 
üssü kurmuştur. Ayrıca Rusya’nın mütte-
fiki Çin’in, Cibuti’ye bir üs kurarak bölge-
de varlık göstermeye başlaması ve diğer 
müttefik İran’ın, balistik füzeleri ve drone 
kapasitesiyle bölgede caydırıcı bir tehdit 
oluşturması, ABD karşıtı blokun bölgede 
güçlendiğini göstermektedir. Tüm bunlar 
göz önüne alındığında Rusya’nın, Suri-
ye’de olduğu gibi bölgedeki bazı ülkelere 
doğrudan müdahale etmesi, İran gibi bazı 
ülkelerle doğrudan ilişkiler inşa etmesi ve 
doğrudan müdahil olamadığı kavgalarda 
da ABD ve Batı karşısında alternatif bir yol 
olma çabası; ABD karşıtı blokun Orta Doğu 
coğrafyasında daha yayılacak çok alanı ol-
duğunu göstermektedir. İ

Arap Baharı sonrasında Rusya’nın Orta Doğu’da 
ve özellikle İran, Suriye ve Yemen’de daha etkin bir 
politika izlediği gözlemlenmektedir.
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9 Mayıs 2021 tarihinde, Yahoo News’un ya-

yımladığı bir araştırmada İsrail istihbara-

tının Kasım Süleymani suikastında rol oy-

nadığı öne sürüldü. ABD Savunma Bakan-

lığıyla ve eski ABD Başkanı Donald Trump 

yönetiminden 15 yöneticiyle görüşen Yahoo 

News’un iddiasına göre ABD Özel Kuv-

vetleri ile birlikte çalışan İsrail istihbaratı, 

Süleymani’nin telefonlarını Bağdat’a kadar 

takip etmiş ve bu bilgileri ABD ile paylaşa-

rak saldırıya yardımcı olmuştur.

Yayımlanan raporda, Bağdat’a uçmadan 

önce 3 kez telefonunu değiştiren Süleyma-

ni’nin, havaalanından çıktıktan sonra öldü-

rüldüğü sokağa gidene kadar Delta-Force’a 

bağlı keskin nişancılar tarafından takip 

edildiği ve drone saldırısından önce şofö-

rünün vurulduğu bilgisine yer verildi. Bir 

Kürt grubunun da olaya dâhil olduğu ve 

saldırıdan sonra olay mahalline giderek Sü-

leymani’nin öldüğünü doğrulamak adına 

DNA’sını topladığı ileri sürüldü. Ek olarak 

Süleymani’nin havaalanından ayrılırken 

farklı bir yol tercih edecek olmasına dair 

de tedbir almış olan ABD’nin, havaalanında 

bagaj görevlileri kılığında bulunan bir peş-
merge grubunu da bu durum için görevlen-
dirdiği öğrenildi.

Bugüne kadar Süleymani saldırısında dahli 
olduğu iddialarını reddeden İsrail’in, mut-
lak rakibi İran’a karşı kesin bir zaferle so-
nuçlanan bu operasyonda rolünün olduğu-

nu kabul etmemesinin birçok nedeni var-
dır. Ayrıca Süleymani suikastında İsrail’in 
payının olması, İran için de bazı anlamlar 
taşımaktadır.

Operasyonun Irak topraklarında gerçek-
leşmesi, İsrail’in saldırıdaki varlığını inkâr 
etmesini temellendirecek bir gerekçe ola-
rak okunabilir. Suikastın ABD-İsrail ortak 
operasyonu olarak sunulması durumunda 
İsrail, Irak yönetiminin egemenliğini ihlal 
etmekle suçlanabilir ve bu durum, diplo-
matik krize neden olabilirdi. Bunun yanın-
da Irak içinde faaliyet gösteren Şii grupların 
varlığı göz önüne alınırsa hâlihazırda İran 
ve vekil güçleriyle savaşan İsrail’in, Orta 
Doğu’da kendine yeni bir cephe açmak iste-
mediği görülecektir. Ayrıca İsrail’in, İran’a 
yönelik gerçekleştirdiği saldırıların nere-

deyse hiçbirinin sorumluluğunu üstlenme-

diği görülmektedir. Bugüne kadar sorum-

luluk üstlenmeyen İsrail’in, Irak toprakla-

rında gerçekleştirilen operasyonda katkısı 

olduğunu kabul etmesi, İran bileşenlerine 

yönelik düzenlenen tüm faili meçhul saldı-

rıların müsebbibinin İsrail olarak yorum-

lanmasına yol açabilirdi. Bu gelişme ise 

iki taraf arasındaki tansiyonu yükseltebilir 

ve tarafları sıcak çatışmaya zorlayabilirdi. 

İsrail ve İran arasında devam eden düşük 

yoğunluklu savaşta siber saldırılar, deniz-

de devam eden gölge savaşları ve vekil güç 

savaşları; tüm uluslararası kamuoyunda 

bilinse de iki aktör, kendilerine atfedilen 

saldırı iddialarını reddetmekte ve savaşın 

şiddetini artırmak istememektedir. Birbiri-

ni karşılıklı olarak hataya zorlayan İsrail ve 

İran, güçsüz görünmemek adına bazı ham-

leler yapsa da bu savaşın sıcak çatışmaya 

dönüşmemesi için de gerekli adımları at-

maktadır. İsrail’in Süleymani suikastındaki 

rolünü kabullenmemesi de bu doğrultuda 

okunabilecek bir adımdır.

Yayımlanan Süleymani raporuna İran ka-

nadından bakılacak olursa İran istihbara-

Ömer Zengin

HABER ANALİZ 
10.05.2021

Süleymani Suikastında  
İsrail’in Rolü

Süleymani suikastında İsrail’in de bir rol üstlendiğinin 
ortaya çıkması; İsrail’in, İran ile yaşadığı 40 yıllık 
gerginlikte, hanesine önemli bir puan yazılması 
anlamına gelmektedir.
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tının başarılı bir sınav veremediği görül-

müştür. ABD’nin operasyon için peşmerge 

ile anlaştığının tespit edilememesi, İsrail’in 

Süleymani’nin üç telefonunu da adım adım 

takip edebilmesi ve Süleymani’nin, havaa-

lanından çıktıktan sonra keskin nişancılar 

tarafından takip edildiğinin fark edileme-

mesi gibi iddialar; İran’ın sunmaya çalıştığı 

caydırıcı güç imajına zarar vermiştir. Ayrıca 

“yaşayan şehit” unvanı alan Süleymani’nin 

drone saldırısıyla öldürülebilmesi, ope-

rasyona katılan İsrail’in, İran’ın zafiyetini 

görmesine neden olmuştur. Bu durum ise 

benzer saldırılar için İsrail’e cesaret ve moti-

vasyon sağlamış olabilir. İran nükleer prog-

ramı için önemli bir bilim insanı olan Muh-

sin Fahrizade’nin Kasım 2020’de Tahran 

yakınlarında öldürülmesi de bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Bu bilgiler ışığında ba-

kıldığında İsrail’in, İran’da istediği yerde, 

istediği kişiyi, istediği zaman öldürebileceği 

algısı uyanmıştır.

Sonuç olarak Süleymani suikastında İsra-

il’in de bir rol üstlendiğinin ortaya çıkması; 

İsrail’in, İran ile yaşadığı 40 yıllık gergin-
likte, hanesine bir puan daha yazıldığının 
göstergesi olmuştur. İsrail’in saldırıda pa-
yının olduğunu bugüne kadar reddetmesi-
nin nedeni, Irak yönetiminin egemenliğini 
ihlal ederek bölgede yeni bir gerginliğe yol 
açmamaktır. Bunun yanı sıra İran’a yöne-
lik gerçekleştirdiği saldırılarda sorumluluk 
üstlenmemek gibi bir strateji izleyen İsra-
il’in aynı taktiği Süleymani saldırısında da 
izlediği ve düşük yoğunluklu savaşın şidde-
tini artırmak istemediği görülmektedir. Öte 
taraftan İran’ın, düşman olarak tanımladığı 
İsrail ve ABD’nin organize saldırısına engel 
olamadığı öğrenilmiş ve operasyonel ka-
biliyetinin kısıtlılığı gün yüzüne çıkmıştır. 
Bu kısıtlılık ise İsrail’e yeni saldırılar için 
bir yol açmış ve İran’a korku salmasına ne-
den olmuştur. İsrail’in saldırıda parmağı-
nın olduğunun ortaya çıkartılması şaşırtıcı 
bir gelişme olmasa da Süleymani suikastı 
sonrası ABD’nin Irak’taki boş mevzilerini 
bombalayarak misilleme yapan İran’ın, İs-
rail’e caydırıcı bir cevap verebilme ihtimali 
öngörülmemektedir. İ
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Irak’ın 2021 yılı bütçesi, yaklaşık altı ay 
süren tartışma ve pazarlığın ardından ve 
hükûmet ile bazı parti ve grupların ortak 
hareket etmek suretiyle uzlaşmaları ne-
ticesinde yaklaşık bir ay önce Meclis ona-
yından geçti. 2020 yılı bütçesi; Ekim 2019 
ayaklanmaları sonucu dönemin başbakanı 
Adil Abdülmehdi’nin istifası, beş ay süren 
iktidar boşluğu ve hükûmet ile Meclisteki 
etkili gruplar arasındaki fikir ayrılıkları ne-
deniyle hiçbir zaman onaylanamamıştı.

Bazı partilerin ve grupların engel çıkarma-
sı ve bütçenin kabul edilmesi karşılığında 
ayrıcalık elde etme çabaları, bütçenin onay-
lanmasındaki altı aylık gecikmenin temel 
sebebidir. Örneğin Irak Kürt Bölgesel Yö-
netimi (IKBY), birkaç yıldır IKBY’nin büt-
çedeki payı konusunda merkezî hükûmetle 
fikir ayrılığı yaşamaktadır. Yeni yılda da 
Meclisteki IKBY milletvekilleri, IKBY’nin 
bütçedeki payı artmadan bütçeyi onayla-
maya yanaşmadı.

Fetih Koalisyonu yetkilileri ve İran’a yakın 
grupların yeni döviz kurunun onaylan-
ması karşısında direnmeleri ve resmî kur 

ile serbest piyasa kuru arasındaki farktan 

daha fazla yararlanmak için oyalanmaları, 

bütçenin onaylanmasındaki gecikmenin 

bir başka nedenidir. Hükûmet, son olarak 

petrol fiyatlarındaki düşüş ve koronavi-

rüs salgınından kaynaklanan bütçe açığını 

azaltmak için ulusal para biriminin değeri-

ni yabancı paralar karşısında %20 oranında 

azaltmıştır. Merkez Bankası, ulusal paranın 

değerini sabitlemek ve ithalat için gerekli 

olan dövizi sağlamak için yıllardır günlük 

yaklaşık 200 milyon doları piyasaya sürü-

yordu. Bu miktarı Devrim Muhafızları Or-

dusuna (DMO) bağlı Kudüs Gücü Kuvvet-

lerine yakın birkaç özel banka ele geçiriyor-

du ve bazı kaynaklara göre İran’ın, Irak ve 

bölgedeki vekil gruplarının masraflarının 

bir kısmı bu şekilde temin ediliyordu. Yeni 

bütçe tasarısında ulusal para biriminde 

yapılan bu değişikliğin onaylanması, Mer-

kez Bankasından dolar satın alan bu özel 

bankaların kârlarını kaybedeceği anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle Fetih Koalisyonu 

ve İran’a yakın gruplar sadece Haşdi Şabi’ye 

bazı imtiyazların tanınması koşuluyla büt-

çeyi onaylamayı kabul etti.

Haşdi Şabi’nin yeni bütçedeki ilk başarısı, 

daha önce polislerle aynı olan maaşları-

nın ordu mensuplarıyla eşitlenmesi oldu. 

Böylece yeni dolar kuruna göre Haşdi Şabi 

güçlerinin en düşük maaşı yaklaşık 1.000 

dolara yükseldi. Son yıllarda ekonomik 

kriz nedeniyle askerî kuvvetler ve kolluk 

kuvvetleri yeni personel alımı yapmaması-

na rağmen Haşdi Şabi’ye 30 bin kişi istih-

dam etme izninin verilmiş olması, Haşdi 

Şabi’nin ikinci başarısıdır. Haşdi Şabi ile 

ilgili kanun onaylanmadan ve örgüt, dev-

let çatısı altına girmeden önce örgütün 30 

bin üyesinin farklı sebeplerle ayrıldığı iddia 

edilmektedir. Kanunun onaylanmasıyla 

birlikte hiçbir listede isimleri ve özellik-

leri belirtilmeyen bu 30 bin üye, yeniden 

istihdam edilecek. Bu sebeple söz konusu 

tasarıda birçok belirsizlik bulunmaktadır. 

Suriye’de savaşan ve Haşdi Şabi üyesi olma-

yan militanlardan yeni kişilerin istihdam 

edilmesi muhtemel ve bunların bir kısmı 

da önümüzdeki seçimlerde bazı grupların 

ve aşiretlerin desteğini kazanmak için Haş-

di Şabi’de istihdam edilebilir. Ayda bu 30 

milyon doların bir kısmının Haşdi Şabi’nin 

Dr. Müştak El-Hılo

HABER ANALİZ 
11.05.2021

Irak Bütçesinde  
Haşdi Şabi Gölgesi

Fetih Koalisyonu milletvekillerinin ve İran’a yakın 
grupların engel çıkarması ve bütçenin kabul edilmesi 
karşılığında ayrıcalık elde etme çabaları, bütçenin 
onaylanmasındaki altı aylık gecikmenin temel sebebidir.



23İRAM BÜLTEN  |  MAYIS 2021

propagandası veya İran’dan silah alımı için 

kullanılması da beklenmedik değildir.

Haşdi Şabi güçlerinin gerçek sayısı bilinme-

mektedir. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 

Haşdi Şabi içinde 90 bin hayalî savaşçıya 

ve görünmeyen askere ödeme yapıldığını 

açıklamıştı. El-İbadi, 2018 yılında Haşdi 

Şabi Mali İşler Müdürü Kasım ez-Zebi-

di’den, Haşdi Şabi güçlerinin gerçek sayısı 

hakkında bir rapor sunmasını istedi. Ancak 

ez-Zebidi, aniden kimliği belirsiz kişiler ta-

rafından suikasta uğradı ve bu konudaki so-

ruşturma bir sonuca ulaşamadı. Bu güçlerin 

resmî sayısı 140 bindir. Yeni katılacak 30 bin 

kişiyle birlikte bu sayı 170 bine ulaşacak ve 

onların yıllık maaşı yaklaşık 2 milyar dolar 

olacaktır. Bu rakam, altı bakanlığın (Dışiş-

leri, Kültür, Turizm, Su Kaynakları, Adalet, 

Ulaşım ve Planlama) bütçesine eş değerdir. 

Yeni bütçeye göre Haşdi Şabi’nin bütçesi, 

2019 yılına göre %45,7 artarken Savunma 

Bakanlığının bütçesi sadece %9,9 artmıştır.

Son olarak DMO, Savunma Bakanlığı, Dı-

şişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Yüksek 

Konseyi gibi bazı İran makamları, askerî iş 

birliğinin artırılması ve Irak ordusunun İran 

tarafından silahlandırılmasını istedi. Bazı 

medya kuruluşları, önümüzdeki günlerde 

bir anlaşmanın imzalanacağından bahsetse 

de Irak Savunma Bakanlığı şimdiye kadar 

bu konuda herhangi bir açıklamada bu-

lunmadı. İran Savunma Bakanı Emir Hate-

mi, 14 Kasım’da Tahran’da Iraklı mevkidaşı 

Cuma Anad ile yaptığı basın toplantısında 

Tahran’ın, Irak’ın silah ihtiyacını karşıla-

maya hazır olduğunu söyledi. Anad ise bu 

konuda yorum yapmaktan kaçındı. Bazıla-

rı, Haşdi Şabi’nin yeni bütçenin bir kısmı-

nı hem kendisi hem de Savunma Bakanlığı 

için İran’dan silah alımında harcamak üzere 

kullanacağını ifade etmektedir. Haşdi Şabi 

özellikle Askerî Sanayi Komisyonunda bu-

lunan temsilcileri aracılığıyla silah alımını 

etkileyebilir. İ
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İran’da 18 Haziran’da düzenlenecek olan 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kırk gün-

den az bir süre kaldı. Seçim takvimine göre 

11 Mayıs’ta başlayacak olan aday başvuru-

ları, 15 Mayıs Cuma gününe kadar devam 

edecek. Seçimleri denetlemekten sorumlu 

Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) 

aday adaylarının başvurularını değerlen-

dirmesi ve İçişleri Bakanlığına kamuoyu 

ile paylaşmasını bildirme süreci, 26-27 Ma-

yıs’ta tamamlanacak. Böylelikle adayların 

seçimler için yirmi günlük (28 Mayıs-16 

Haziran) seçim propagandası yapma fırsatı 

olacaktır. Seçimlere yirmi dört saat kala (17 

Haziran) ise propaganda faaliyetleri için 

yasaklar devreye girecektir.

Devrim’in ikinci aşaması olarak nitelenen 

bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

kritik bir öneme haizdir. Ülkeyi iki dönem 

yönetmesi beklenen yeni cumhurbaşkanı-

nın önünde önemli ulusal, bölgesel ve ulus-

lararası ajandalar beklemektedir. Ulusal 

düzeyde öncelikli olarak bir yandan ABD 

yaptırımlarının baskısı öte yandan koro-

navirüs salgının etkisiyle halk üzerinde her 

geçen gün artan baskının hafifletilmesi için 

acil eylem planlarının devreye sokulması 

gerekmektedir. Bölgesel düzeyde, komşu-

larla yaşanan gerilimlerin azaltılması ve 

ilişkilerin normalleştirilmesi elzem görün-

mektedir. Uluslararası düzeyde ise İran’ın 

hem ulusal hem de bölgesel düzeyde ya-

şadığı sıkıntıların da ana nedenlerinden 

biri olan Nükleer Anlaşma’nın tekrar rayı-

na oturtularak ülkenin bu aşırı gerilimin 

etkisinden çıkartılması ve kısmen de olsa 

rahatlatılması hedeflenmektedir. Buna 

rağmen seçimlere bu kadar kısa bir süre 

kalmasına karşın devrim rehberinden son-

ra ülkenin en yüksek siyasi temsil makamı 

olan cumhurbaşkanı için aday adayların 

durumu belirsizliğini korumaktadır.

Adaylık için potansiyeli en yüksek aktör-

ler ya seçim mühendisliği ile devre dışı 

bırakıldı ya da son başvuru tarihine ka-

dar bu adayların durumu, belirsizliklerini 

korumaya devam ediyor. Devrim Rehberi 

Hamenei’nin bizzat telkinleri ile Hasan 

Humeyni gibi seçimlere girmekten vazge-

çirilenlerin yanında, onun son günlerdeki 

açıklamaları ışığında basına sızan ses kay-

dında müesses nizamın kırmızı çizgilerini 

aşan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, şimdiye 

kadar aday olmayacağını ifade etmişse de 

başvuruların son gününde aday olup ol-

mayacağı henüz merak konusu. İslam’a ve 

Anayasa’ya özde değil sözde bağlı olduğu 

gerekçesiyle Mustafa Taczade gibi isimle-

rin adaylık başvurusunun reddedileceğine 

şimdiden kesin gözüyle bakılmaktadır. Zira 

Devrim Rehberi Hamenei’ye gönderdiği 

mektupta, Anayasa’da reform talebini tek-

rarlayan Taczade; devrim rehberinin de 

seçimle iş başına gelmesini, görev süresinin 

süresiz değil belirli bir süre ile sınırlandı-

rılmasını ve ayrıca hesap vermesi gereken 

bir makama dönüştürülmesi talebini yine-

lemiştir.

Müesses nizam içerisinde özgül ağırlığı 

olan Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve 

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf 

gibi aktörlerin durumu da belirsizliğini ko-

rumaktadır. İsmi, devrim rehberliği için ge-

çen en güçlü adaylardan olan Reisi’nin aday 

olmasının ve seçilmesinin, bu ihtimali bir 

üst seviyeye taşıyacağından kuşku yoktur. 

Bununla birlikte muhafazakâr cenahtan ge-

niş bir kesim, aday olması için baskı kurar-

ken daha küçük çaplı birtakım gruplar da 

aday olmaması ve yargı erki başkanı olarak 

başlatmış olduğu yolsuzluklarla mücadele 

Mehmet Koç

GÖRÜŞ 
11.05.2021

İran Seçim Takvimi ve  
Süregelen Belirsizlikler

Seçimlere kırk günden az bir süre kala müesses 
nizam seçim mühendisliği hamlelerini tekrarlarken 
muhtemel adayların farklı stratejiler izleyerek 
birbirleriyle rekabet ettiği görülmektedir.
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ve yargıda reform sürecini bizzat sürdürme-

si yönünde telkinlerde bulunmaktadır. An-

cak Reisi’nin gözü kulağı Hamenei’den ge-

lecek haberde. Bu yüzden şu ana kadar mu-

hafazakâr çevrelerden bazıları kesin aday 

olacağını iddia ederken kendisi bu konuda 

sessiz kalmaya devam etmektedir. Bazı mu-

teber olmayan iddialara göre ise Reisi’nin 

aday olması yönünde baskı uygulayan bazı 

çevreler, onun aday olup seçimi kaybetme-

sini ve siyasi kariyerini yargı erkinde nokta-

lamasını amaçlamaktadır. Kalibaf, Reisi’nin 

aday olması durumunda diğer muhafazakâr 

aday adaylarının yarıştan çekilerek kendi-

sine destek olması çağrısında bulunmuş-

tur. Adaylığına Hamenei’den onay çıkması 

durumunda partiler üstü bir kişiliği bulu-

nan Reisi’nin ise seçimin favorisi olduğunu 

söylemek mümkün. Muhafazakâr cenahın 

bir diğer aday adayı Said Muhammed, dü-

zenlediği basın toplantısında gazetecilerin 

sorularını yanıtlarken Reisi’nin henüz Ha-

menei’den onay almadığının altını çizse de 

Hamenei’den onay gelip gelmediği merak 

konusu olan Reisi’nin, aday olacağı 11 Mayıs 

itibarıyla kesinleşmiş gözükmektedir.

Seçimlere kırk günden az bir süre kala mü-

esses nizamın yaptığı seçim mühendisliği 

hamlelerinin yanı sıra potansiyel adayla-

rın farklı stratejiler izleyerek birbirleriyle 

rekabet ettiği görülmektedir. Tahran Be-

lediye Meclisi yayımladığı kırk iki sayfalık 

raporla Meclis Başkanı Muhammed Bakır 

Kalibaf’ın, Tahran Belediyesi başkanlığı 

döneminde (2005-2017) yaşanan büyük 

yolsuzluklarda payı olduğuna ilişkin iddia-

ları bir kez daha kamuoyunun gündemine 

taşımıştır. Kalibaf’ın söz konusu dönem-

deki yardımcılarından İsa Şerifi, yolsuz-

luk suçlamalarından dolayı yargılanarak 

hapse mahkûm edilmişti. Bu raporun tam 

da adaylık başvurusuna iki gün kala yayım-

lanması hem reformcu hem muhafazakâr 

cenahın içerisinde bu konuda Kalibaf’a 

tepkili olan çevrelerin de rahatsızlıklarına 

tercüman olmuştur. Bu adımdan sonra Ka-

libaf’ın da adaylık başvurusu ciddi anlam-

da engellenmiş oldu. Ayrıca Hamenei’nin 

Kalibaf için de gerekli yeşil ışığı yakmadığı 

bilinmektedir. Ancak Reisi’nin aday olaca-
ğının kesinleşmesi üzerine Kalibaf’ın aday 
olmayacağı durumu açıklık kazanmıştır.

Tahran Belediye Meclisinin yolsuzluklarda 
Kalibaf’ın da bizzat payı olduğu yönündeki 
raporuna ise Kalibaf cephesi, Belediye Mec-
lisi Başkanı Muhsin Haşimi’nin yıllar önce 
sızdırılan bir ses kaydını tekrar gündeme 
getirerek karşılık vermiştir. Ses kaydına göre 
Muhsin Haşimi eşine, kendisinden haber-
siz yapmış olduğu geçici bir evlilik sonucu 
şantaja maruz kaldığı yönünde açıklamalar 
yapmaktadır. İddialara göre bahsi geçen 
kadın, İran istihbaratı tarafından politika-
cılar başta olmak üzere ileri gelen figürleri 
tuzağa düşürmek ve şantaj maksadıyla kul-
lanmak üzere gönderilen “perestu” olarak 
kullanılan kadınlardandı. Bu bağlamda 
İran’da da bir kaset furyasının olduğu her-
kesin malumudur. Bu vesile ile reformcu 
cenahın adayları arasında yer alan Muhsin 
Haşimi de itibar suikastına uğrayarak ciddi 
bir prestij kaybı yaşamıştır.

İshak Cihangiri, Mesut Pezeşkiyan ve Ali 
Laricani gibi seçime katılmaları muhtemel 
adaylar da hâlâ kesin bir açıklama yaparak 
bu konudaki kararlarını kamuoyu ile pay-
laşmış değildir. Geriye ise adaylık için kesin 
başvuruda bulunacağını duyurmuş olan 
Hüseyin Dehkan, Said Muhammed, Rüs-
tem Kasımi, Muhsin Rızai ve Ali Mutahhari 
gibi isimler kalmıştır.

AKK’nin Seçim Mühendisliği

AKK’nin, Hamenei’nin 2 Mayıs’taki açıkla-
malarının ardından Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde aday adaylarında aranan şartları 
açıklaması, seçim atmosferinin seyrini et-
kilemiştir. AKK, 5 Mayıs’ta yayımladığı bil-
diride cumhurbaşkanı adaylarında aranan 
şartları kamuoyu ile paylaşmıştı. Bildiri; yaş 
sınırı, eğitim düzeyi, yöneticilik deneyimi 
gibi kriterleri açık bir şekilde ortaya koy-
maktadır. Buna göre cumhurbaşkanı aday-
larının; 40-75 yaş arasında, yüksek lisans 
veya dengi eğitim düzeyine sahip, en az 4 
yıl süre ile üst düzey devlet yöneticiliği (ba-
kanlık, valilik, nüfusu 2 milyonun üzerinde 
olan belediyelerde belediye başkanlığı, en 

az tümgeneral veya tümgeneral düzeyinde-
ki sorumlulukları üstlenmiş olması) yapmış 
ve temiz bir sicili olması gerekmektedir.

AKK’nin bu hamlesi özellikle reformcu çev-
reler tarafından Anayasa’nın ihlali şeklinde 
yorumlanmış ve tepkilere neden olmuştur. 
Tepki gösterenler AKK’nin, Meclisin yerine 
yasama yetkisini kullandığını ileri sürmüş-
tür. Ancak AKK, Anayasa’nın 110. maddesi 
kapsamında ve 2017’de Devrim Rehberi’nin 
seçimlere ilişkin açıklamış olduğu bildirinin 
10. maddesinin beşinci fıkrasına istinaden 
bu kriterleri açıkladığının altını çizmiştir. 
AKK’nin bu açıklamasına ise dörtte üçü mu-
hafazakârların kontrolünde olan Meclisten 
220 milletvekili destek vermiştir. Cumhur-
başkanı Hasan Ruhani ise İçişleri Bakanı’na 
gönderdiği talimatta başvuruların, AKK’nin 
belirlediği yeni kriterlere göre değil eski 
kriterlere göre alınmasını istemiştir. İçişleri 
Bakanı ise Cumhurbaşkanı’na verdiği yanıt-
ta bu talimata uymayacağını ve AKK’nin kri-
terlerini esas alarak başvuruları alacaklarını 
belirtmiştir.

Sonuç itibarıyla her anlamda ilginç bir se-
çim süreci yaşanmaktadır. Bu sürecin bi-
rinci aşaması 15 Mayıs’ta sonuçlanacak ve 
kimlerin aday olduğu netlik kazanmış ola-
caktır. İkinci aşama ise başvuruların değer-
lendirilmesi ve sonuçların İçişleri Bakanlığı 
tarafından açıklanmasıdır. Böylelikle İran’ın 
on üçüncü dönem cumhurbaşkanı aday-
larının rekabet süreci başlamış olacaktır. 
Buraya kadar ilerleyen sürece bakıldığında 
müesses nizamın amaçladığı devrimci, genç 
ve yeni soluklu bir cumhurbaşkanının seçil-
mesi için birçok aşamanın tamamlandığını 
belirtmek mümkündür. Zarif ’in aday olma-
sı durumunda asıl rekabetin Reisi ve Zarif 
arasında olacağı, Zarif ’in aday olmaması 
ve Ali Laricani’nin aday olması durumun-
da ise rekabetin Reisi ve Laricani arasında 
geçeceği yüksek bir ihtimaldir. Zarif ve La-
ricani’nin aday olmamaları durumunda ise 
karşı cenahtan farklı adayların ön plana çı-
kacağı ve Reisi’nin işinin kolaylaşacağı ön-
görülmektedir. Öte yandan düşük katılımlı 
bir seçimin de Reisi’nin lehine olacağı yine 
bilinen gerçeklerdendir. İ
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Pakistan Başbakanı İmran Han, 7-9 Mayıs 
arasında üç günlük resmî bir ziyaret kapsa-
mında Suudi Arabistan’a gitti. Bu ziyaret, 
Han’ın 2018 yılında iktidara gelmesinden 
bu yana Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği 
üçüncü resmî, toplamda ise yedinci ziyare-
ti oldu. İmran Han, Prens Muhammed bin 
Selman tarafından Cidde’deki havaalanın-
da oldukça sıcak bir şekilde karşılandı.

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında yakın 
geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı geri-
len ilişkilerin iyileşmesine hizmet etmesi 
beklenen bu ziyaret kapsamında, taraflar 
arasında iki mutabakat zaptına ek olarak 
suçlulara muamele ve suçla ilgili iki anlaş-
ma imzalandığı duyuruldu. Ayrıca taraf-
ların; enerji, altyapı, ulaşım, su ve iletişim 
projelerinin finansmanının yanı sıra uyuş-
turucu kaçakçılığı ile mücadele konusunda 
iki mutabakat zaptı üzerinde anlaştıkları 
açıklandı.

Bu ziyaret iki ülkenin, uzun zamandır Keş-
mir ve Yemen anlaşmazlığı dolayısıyla geri-
len bağları yeniden canlandırma fırsatı an-
lamına gelmektedir. Suudi Dışişleri Bakanı 

Prens Faysal bin Ferhan Twitter üzerinden 
yaptığı bir paylaşımda, “Pakistan Başbaka-
nı’nın Suudi Arabistan’ı ziyareti, ikili iliş-
kilerde önemli bir kilometre taşıdır.” dedi. 
Zira Pakistan’ın ekonomik açıdan içinde 
bulunduğu darboğaz ve Suudi Arabistan’da 
bulunan yaklaşık 2,5 milyondan fazla işçisi-
nin/vatandaşının çıkarlarını koruma isteği, 

Riyad’ın son dönemlerde değişen bölgesel 
dengelere uyum sağlama arzusuyla birlikte 
düşünüldüğünde bu ziyaretin son derece 
önemli olduğunu söylemek abartı olmaya-
caktır.

Pakistan-Suudi Arabistan 
Gerginliğinin Arka Planı

Suudi Arabistan, Pakistan Başbakanı İm-
ran Han’ın 2018’deki seçimlerden sonra 
ziyaret ettiği ilk yabancı ülke olmasına rağ-
men Riyad, geçen yıldan beri İslamabad ile 
sorunlu bir dönem geçiriyordu.

İki ülke arasında onlarca yıldır süren yakın 
askerî, siyasi ve ekonomik ilişkiler; Ağustos 
2020’de Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mah-
mut Kureyşi’nin; Suudi Arabistan’dan, Keş-
mir konusunda İslam İşbirliği Teşkilatının 

özel bir toplantı tertiplemesini talep etmesi 

ve bu talebin Riyad tarafından reddedilme-

si ile gerilmeye başlamıştı. İslamabad, Ri-

yad’ın bu tepkisi nedeniyle hayal kırıklığı-

na uğradığını belirterek Suudi Arabistan’ı 

İslam dünyasının çağrılarına cevap verme-

mekle suçlarken İslamabad’ın tepkisine 

karşılık Riyad, Pakistan’dan vadesi dolan 

borcunun ilk taksiti olan 1 milyar dolarlık 

kredinin derhâl geri ödenmesi talebinde 

bulunmuştu. Ayrıca 2015 yılında İslama-

bad’ın, Riyad’ın Pakistan askerlerinin Ye-

men’de kendi kontrollerinde savaşan koa-

lisyona asker gönderme yönündeki talebini 

reddetmesi de taraflar arasındaki ilişkinin 

zayıflamasına neden olmuştu.

Orta Doğu’da Değişen 
Dengeler ve Suudi 
Arabistan’ın Dış Politika 
Girişimi

Seçimleri kazandıktan sonra eski ABD 

Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu po-

litikasını sorgulamaya başlayan Joe Biden 

bir taraftan Suudi Arabistan’ın Yemen’de-

ki hareketlerini eleştirirken diğer taraftan 

ABD’nin Nükleer Anlaşma’ya geri dönmesi 

konusunda İran ile görüşmelere başlaması-

na onay verdi. Anlaşma’nın yeniden canlan-

dırılması, İran’ın özellikle ekonomik alanda 

rahatlamasına yol açarken bu durum aynı 

zamanda Tahran’ın Suudi Arabistan’a karşı 

Aydın Güven
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Pakistan Başbakanı’nın 
Suudi Arabistan Ziyareti

Suudi Arabistan’ın, Pakistan ile ilişkilerini iyileştirmeye 
çalışması sadece iki ülke arasındaki değerlerle ilgili 
değil aynı zamanda Riyad’ın diğer ülkelere yönelik 
değişen tutumuyla da yakından bağlantılıdır.
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bölgedeki rolünü de artıracaktır. Diğer ta-

raftan Washington’ın kısa süre önce Suudi 

Arabistan’daki üç patriot füze bataryasını 

söktüğü söylemleri, Suudi Arabistan’ı muh-

temel İran saldırıları karşısında hava savun-

ma kalkanı açısından zayıf bir konumda 

bıraktı. Trump Dönemi’nde Washington ta-

rafından sağlanan destekle birlikte bölgede 

İran karşıtı bir pozisyon takınan Suudi Ara-

bistan, son günlerde başlattığı dış politika 

girişimi ile bölgedeki pozisyonunu sağlama 

almaya çalışıyor. Bu minvalde geçtiğimiz 

aylarda ilk olarak 2017 yılından bu yana sü-

regelen ambargoyu kaldırarak Katar ile iliş-

kilerini yeniden normalleştirdi. Geçtiğimiz 

günlerde ise İran ile Irak’ta gizli görüşmeler 

gerçekleştirdiği ortaya çıkan Riyad’ın, aynı 

zamanda Türkiye ile de ilişkilerini düzelt-

meye istekli olduğu görülüyor.

İmran Han’ın Cidde ziyareti, Suudi Arabis-

tan ve İran’ın Irak’ta gizli görüşmeler yaptığı 

sırada gerçekleştirildi. Riyad’ın son zaman-

lardaki dış politika girişimleri dikkate alın-

dığında Suudi Arabistan’ın, Pakistan ile iki 

yıldır gergin olan ilişkilerini düzeltmeye 

istekli olduğu anlaşılmaktadır. Zira İmran 

Han’ı telefonla arayarak davet eden Prens 

Selman’ın, Pakistan’ın 3 milyar dolarlık kre-

disinin üçüncü taksitini geri ödemesi tale-

bini de geçtiğimiz aylarda geri çektiği söy-

leniyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan’ın, Pa-

kistan ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışması 

sadece iki ülke arasındaki değerlerle ilgili 

değil aynı zamanda Riyad’ın diğer ülkelere 

yönelik değişen tutumu ile de yakında bağ-

lantılıdır. Zira Riyad’ın İslamabad ile ilişki-

lerini düzeltme girişiminde bulunmasının 

en önemli nedenlerinden birisi İran’dır. Ri-

yad, Tahran’a karşı, İran’dan sonra dünyanın 

en büyük ikinci Şii nüfusuna sahip ülkeler-

den biri olan Pakistan’daki nüfuzunu koru-

mak istiyor. Diğer taraftan İran’ın da gerek 

ülkedeki Şii nüfus aracılığıyla gerekse vekil 

güçler üzerinden Pakistan’da ciddi bir etki-

sinin olması, iki ülkeyi Pakistan üzerinde 

bir nüfuz rekabetine itmektedir. İ
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“Kontrol edilemeyen milisler”, milislerin sa-
hip oldukları motivasyonlar ve arkalarında 
bulunan failler; Irak’ta hükûmet ve kamu-
oyu nezdinde hatta belirli ölçekte ABD’de 
güncel olarak gündeme gelen sorunlardan 
biridir. Bu kavram, Irak’taki İran yanlısı 
gruplarca İran’ın, doğrudan bağlantılı güç-
ler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle 
bağlantısını reddetmeye devam etmek için 
kullanılan yeni bir gerekçe olarak da görü-
lebilir.

Diğer birçok bölgesel siyasi kriz veya çatış-
mada olduğu gibi Irak jeopolitiği de ortak 
yaklaşımdan ziyade karmaşıklıkları an-
lamayı gerektirmektedir.  Örneğin Haşdi 
Şabi, İran ve Irak arasında önemli bir ideo-
lojik ve siyasi ayrım nedeni olan Şii rekabe-
tinin görmezden gelinerek nihayetinde bir 
“Şii çoğunluk” veya “İran yanlısı” bir örgüt 
olduğu düşüncesi üzerinden irdelenmeme-
lidir.

Bahsi edilen bu ayrım, Irak’taki “Ekim 
Ayaklanmaları (2019-2020)” sırasında arta-
rak etkisini göstermeye başlamıştır. Haşdi 
Şabi, 2017 yılında terör örgütü DEAŞ’ı yenil-

giye uğratmasının ardından Irak içerisinde 

birçok bölgede önemli derecede saygınlık 

ve popülarite kazanmıştır. Bu durum, Haş-

di Şabi tarafından sözde DEAŞ ile bağları 

olduğu iddiasıyla insan hakları ihlalleri-

ne maruz kalan birçok Sünni topluluğun 

itirazlarına rağmen gerçekleşmiştir. Ekim 

2019’daki ayaklanmalar genel olarak Bağdat 

ve Şii çoğunluklu güney illerinde etkisini 

göstermiştir. Haşdi Şabi milisleri, kendi 

mezheplerinden olan barışçıl protestocu-

lara saldırmıştır. Nitekim bu noktada bahsi 

edilen mezhepsel ayrım, net bir şekilde gö-

rülmektedir. Haşdi Şabi içerisinde bulunan 

İran yanlısı grupların DEAŞ ile mücadelesi; 

Irak’ı veya Şii toplumunu korumaktan zi-

yade Bağdat’taki Tahran yanlısı siyasi sınıfı 

desteklemek amacıyladır.  Topluluklar, söz-

de temsilcileri olan bu siyasi sınıfın kaderini 

tehdit ettiğinde ise İran’ın, Irak’taki gücünü 

ve nüfuzunu sürdürme arzusu; İran Büyü-

kelçisi’nin protesto karşıtı açıklamaları ile 

protestoculara siyasi ve fiziksel olarak saldı-

ran İran yanlısı siyasi partilerin ve grupların 

davranışları aracılığıyla açıkça görülüyordu.

İran’ın yaklaşık olarak 200 bin yabancı dev-

let dışı silahlı askeri bulunmaktadır. Bu 

askerlerin İran ile ilişkileri kalıcı ve kalıcı 

olmayan güven temelinde değişkenlik gös-

termektedir. İran’ın bölgesel ölçekteki vekil 

güçler ağı özellikle Irak, Lübnan ve Suriye 

başta olmak üzere esas olarak Devrim Mu-

hafızları Ordusunun (DMO) Kudüs Gücü 

tarafından yönetilmektedir. İran’ın vekil 

güçler üzerindeki koordinasyonu; lojistik, 

finansman, eğitim, donanım ve diğer destek 
unsurlarından oluşmaktadır.

Bölgedeki ABD askerî varlığının rakamsal 
olarak 110 bin civarında olduğu iddia edil-
mektedir. ABD askerleri, İran’ın vekille-
rinin aksine resmî statüde askerî tesisler 
ve üslerde konumlanmaktadır. Bölgesel 
anlamda ABD ve İran’ın askerî varlığının 
karşılaştırılması; Irak özelinde ABD-İran 
gerilimin anlaşılması açısından önemlidir. 
ABD’nin, İran’ın vekil güçlerine karşı kesin 
olmayan askerî stratejisiyle birlikte İran’ın 
ABD’ye karşı yürüttüğü asimetrik savaşın 
ana noktası Irak’tır. İran, bu savaşı Irak’ta 
desteklediği milis gruplar aracılığıyla sür-
dürmektedir.

“İran’ın Tehdit Ağı/The Iran Threat Network 
(ITN)” olarak adlandırılan yakın tarihli bir 
RAND raporuna göre İran’ın vekil güç po-
litikası, ABD tarafından uygulanan “maksi-
mum baskı” politikalarına ve ABD’nin Nük-
leer Anlaşma’dan tek taraflı olarak çekilme-
sine karşı benimsenmiştir. Raporda ayrıca 
İran’ın, Irak’taki milis gruplarla arasındaki 
bağı ısrarla reddetmesinin arkasındaki te-
mel nedenin “İran’ın ABD ile kazanama-
yacağı konvansiyonel bir savaştan kaçınma 
arzusu” olduğu iddia edilmektedir.

Irak’taki İran destekli milis gruplar; 
2019’daki ayaklanmalarda hükûmet ve 
mezhep karşıtı protestocuları, ABD askerî 
personelleri ile üslerini ve en önemlisi de 
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi hükûmeti-
nin siyasi ve güvenlik istikrarını sağlamak 
amacıyla ilerlemelerini hedef alarak başlıca 
üç cephede varlık göstermiştir. İlk cephe, 
İran’ın Irak iç işlerine müdahale etmesine 
karşı gerçekleştirilen eylemlere tepki ola-
rak anlaşılabilir. İkinci cephe ise ABD’nin 
benimsemiş olduğu maksimum baskı poli-
tikalarına yanıt olarak yorumlanabilir. Son 
cephe ise kontrol edilemeyen milisler kav-
ramının ortaya çıktığı yerdir.

Ocak 2020’de DMO Kudüs Gücü Komutanı 
Kasım Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komu-
tan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i 
hedef alan ABD saldırısından sonra İran’ın 
Irak’ta bulunan vekil güçleri, ABD unsur-

Zeidon Alkinani

GÖRÜŞ 
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Irak’taki Kontrol Edilemeyen 
Milislerin Sorunlu Söylemi
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larına düzenli olarak saldırmaya devam et-

mektedir. Bu saldırıda ABD’nin Süleymani 

ile el-Mühendis’i hedef almasının temel ne-

deni ise İran destekli grupların, ABD karşıtı 

hareketleridir. Bu hareketler başlıca; 7 Ka-

sım 2019’da Amerikan güçlerini hedef alan 

roket saldırısı, 27 Aralık 2019’da bir Ameri-

kalının öldürülmesi ve 31 Aralık 2019’da Bağ-

dat’ta bulunan ABD Büyükelçiliğine yapılan 

saldırı olarak sıralanabilir.

Arap Avustralya Stratejik Araştırmalar Mer-

kezinin kurucusu ve yöneticisi olan Ahmed 

al- Yasiri’nin iddialarına göre “Kontrol edi-

lemeyen milisler yeni bir taktiksel kavram 

değildir. Çünkü İran, DMO Kudüs Gücünün 

bu milisleri komuta ettiğini kamuoyuna 

açıkça ilan etmektedir.”

Kendi kendini ilan eden direniş ekseninin 

siyasi söylemi, lojistik koordinasyonu ve 

faaliyetleri, temel olarak İran destekli Ke-

taib Hizbullah, Asaib Ehli’l-Hak ve Nuceba 

Hareketi tarafından yönetiliyordu. Geçtiği-

miz aylarda Usbet us-Sairin, Saraya Kasım 

el-Cabbarin, Ashab-ı Kehf ve Raba Allah gibi 

yeni gruplar ortaya çıkmıştır. İddialar, ortaya 

çıkan bu grupların birçoğunun İran’ın onayı 

olmadan hareket ettiklerini göstermektedir. 

Washington Institute’ün “Muhafızın De-

ğişimi: Iraklı Yeni Milislerin Eğilimleri ve 

Yanıtları/Changing of the Guard: New Iraqi 

Militia Trends and Responses” adlı güncel 

raporuna göre bu gruplar, ayrı oluşumlar 

olarak değil de Ketaib Hizbullah ve diğer üst 

düzey milis grupların belirli faaliyetleri için 

kullandıkları alt markalar olarak düşünül-

melidir. Aniden ortaya çıkan İran destekli 

milis grupların farklı isimler altında genişle-

mesi ve yayılması, Kazımi hükûmetinin veya 

uluslararası toplumun herhangi bir hesap 

sorma girişimini karmaşıklaştırmak amacıy-

la yapılmış bir markalaşma taktiğidir.

Uluslararası Radikalleşme Çalışmaları Mer-

kezinde araştırma görevlisi olarak görev ya-

pan ve doktorasını King’s College London’da 

“Haşdi Şabi ve Irak Devleti’nin geleceği 

üzerindeki etkileri” özelinde tamamlayan 

Inna Rudolf ’a göre “Öngörülebilir gelecekte, 

ortaya çıkan yeni milis gruplarından hangi-

lerinin üst düzey milis grubu, hangilerinin 

milis grupların daha radikal alt kolları veya 

hangilerinin sadece hareketli bir Telegram 

kanalı olduğunu bilmek oldukça zor ola-

caktır.” Ayrıca al-Yasiri’ye göre “Süleymani 

suikastının ve milis grupların Irak’taki var-

lığını tehdit eden “Ekim Ayaklanmaları”nın 

ardından milis gruplar, Suudi Arabistan 

ve Suriye sınırındaki bölgesel faaliyetlerini 

azaltarak Amerikan güçlerinin Irak’tan çı-

kartılması hedefine yeniden odaklanmıştır. 

Bu bağlamda İran, milis grupların kontro-

lünü kaybetmekten ziyade yalnızca onların 

saldırgan pozisyonlarını savunmacı olarak 

değiştirmiştir.”

Yukarıdaki yorumların aksine Süleymani su-

ikastının bir güç boşluğu doğurduğu ve bu 

durumun, kontrol edilemeyen milislerin ka-

otik ve düzensiz yapılaşmasına neden oldu-

ğuna dair değerlendirmeler neticesinde or-

taya çıkan itaatsiz milis grupların, beklenen 

bir sonuç olduğu da iddia edilebilir. Nitekim 

İran’ın Irak’taki vekil ağı önemli ölçüde Sü-

leymani’nin etkisi altındaydı.

Süleymani’nin karizması, Arapçayı akıcı bir 

şekilde konuşması, Iraklı milis gruplara ve 

siyasi liderlere aşinalığı ve Haşdi Şabi’nin 

oluşumuyla sonuçlanan DEAŞ ile mücade-

lesi, ölümünden sonra DMO Kudüs Gücü 

Komutanı olarak seçilen İsmail Kaani’nin 

devralmak üzere olduğu zorlu görevin yü-

kümlülükleri olarak kabul edilebilir. Kaani 

açıkça yukarıda sıralanan özelliklere sahip 

değildir. Örneğin milis grupların liderleri ile 

tercüman aracılığıyla iletişim kurmaktadır. 

Ayrıca Nisan 2020’de Bağdat’ta düzenle-

nen toplantıda milis grupların liderlerine, 

İran’daki ekonomik kriz nedeniyle Irak Dev-

leti’nin finansmanına güvenmeleri gerekti-

ğini bildirmesi de Kaani için olumsuz anlam 

taşımaktadır.

Irak’ta, İran yanlısı propagandalar üzerin-

den yapılan hükûmet karşıtı askerî göste-

riler, ABD askerî varlığına yönelik insansız 

hava araçları ile yapılan saldırılar ve Erbil 

yakınlarında gerçekleştirilen son saldırıların 

hepsi “kontrol edilemeyen eylemler” olarak 

nitelendirilmektedir.

Rudolf ’a göre İran’ın milis gruplar üzerin-

deki kontrolünü sağlayamaması, statükoyu 

kullanmayacağı anlamına gelmez. İran, Vi-

yana görüşmelerinin sonuçlarını beklerken 

bahsi edilen milis grupların gelişi güzel 

hareketlerini sessizce seyretme stratejisi 

benimseyebilir. Viyana’daki müzakerelerin 

sonucuna bağlı olarak İranlı karar vericiler, 

ortaya çıkan kaosun Tahran’ın geri planda 

kalmasının ve Irak’ın iç işlerine müdahale 

etmeyi bırakmasının mantıksal bir sonucu 

olduğunu düşünürken yine de makul bir 

inkâr edilebilirlik ortaya koyabilirler.

Bununla birlikte şunu da belirtmek gerekir 

ki milis gruplar tarafından İran’ın emri ol-

maksızın atılan adımların hepsi, bir şekilde 

İran’ın çıkarlarına hizmet etmektedir. Kazı-

mi hükûmetine zarar vermek ve Sincar böl-

gesindeki çıkar çatışmaları nedeniyle Irak 

Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) Haşdi Şa-

bi’nin Irak yanlısı milisleri aracılığıyla hedef 

almak, Tahran’ın gündeminden çok da uzak 

hedefler değildir.

Yukarıda bahsedilen milis grupların tümü; 

Devrim Rehberi’ne olan bağlılıklarını açıkça 

göstermekte, DMO Kudüs Gücü ile lojis-

tik ve siyasi olarak koordinasyon içerisinde 

olmakta ve sık sık İran’ın vermek istediği 

mesajlar veya yanıtlar ekseninde hareket et-

mektedir. Kontrol edilemeyen milisler fikri, 

İran’ın milis grupların eylemleri üzerindeki 

yetersizliği ve dürüstlüğü hakkındaki söy-

lemlerini daha da genişletmektedir. Bu kav-

ram, Irak’ın son derecede karmaşık ve çok 

taraflı bir yapıya sahip olduğunu göstermesi 

ve bu nedenle İran’ın, Irak siyasetindeki mi-

lis gücünü belirgin bir şekilde sona erdirme 

yeteneğini görmezden gelmesi nedeniyle 

İran ile milis gruplar arasındaki ilişkinin 

yanlış yorumlanmasına neden olmaktadır. 

Milis güçlerin Irak siyasetinde, İran’ın en 

güçlü siyasi silahı olduğu gerçeği göz önüne 

alındığında iddia edilen durum yakın gele-

cekte öngörülmemektedir. Nitekim İran, ve-

kil güçler üzerinde kalıcı komuta sahibidir 

ve yavaş yavaş özerk hareket eden gruplara 

karşı dahi en azından kayda değer bir etkiye 

sahiptir. İ
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İran İstatistik Merkezinin 1399 (2020) yı-

lıyla ilgili yayımladığı istihdam raporuna 

göre 1399 yılında yıllık işsizlik oranı %9,6 

olarak gerçekleşti. Bu veriye ilave olarak 

nüfusun %41,3’ü iş gücü piyasasına katıldı. 

1398 (2019) yılı için işsizlik oranı %10,7 ve iş 

gücü piyasasına katılım ise %44,1’dir. 1399 

yılında koronavirüs ve yaptırımların etkile-

rini düşündüğümüzde işsizlik oranı geçen 

yıla nispeten düşük kalmaktadır. Ancak 

burada önemli olan başka bir gösterge ise 

“iş gücü piyasasına” katılım oranındaki dü-

şüştür. Bu oran, 1398 yılına nispeten %2,8 

oranında düşüş göstermiştir. Özetle İran’da 

1,4 milyon kişi resmî verilere göre iş gücüne 

katılmaktan yani iş aramaktan vazgeçmiş 

veya işsiz olma süresini aşmıştır.

Şehir ve kırsal alanlardaki iş gücüne katı-

lım oranlarındaki düşüş, kırsal alanlarda 

yüzdelik olarak daha fazla olsa da veriler 

birbirine oldukça yakındır. Şehirlerde işsiz-

lik oranı 1398 yılında %11,8 iken 1399 yılın-

da %10,4 olarak gerçekleşmiştir. İş gücüne 

katılım oranı ise %2,6 düşmüştür. Kırsalda 

ise 1398 yılında işsizlik oranı %7,3 iken 1399 

yılında bu oran %7,2 olarak gerçekleşmiş 

ve iş gücüne katılım oranı %3,1 düşmüş-

tür. Ülkenin önemli illerinde ise iş gücüne 

katılım oranındaki düşüşler şu şekildedir: 

Doğu Azerbaycan %1,9, Isfahan %3,8, Tah-

ran %2,7, Horasan-i Rezevi %3,7, Sistan ve 

Beluçistan %3,7 ve Fars %4.

İran’daki işsizlik oranlarının neden düş-

tüğünü analiz etmek için öncelikle bazı 

teknik terimlerin mahiyetini bilmek gerek-

mektedir:

• İş gücü: İstihdam edilenler ve işsizlerden 

oluşmaktadır.

• İşsizler: Belirli sürede “ciddi” olarak iş 

arayıp ancak bulamayanlar kişilerdir.

• İşsizlik oranı: İşsiz sayısının toplam iş 

gücüne bölünüp 100 ile çarpılmasıyla bu-

lunmaktadır. [İşsizlik Oranı= (İşsizlerin 

Sayısı/Toplam iş gücü) *100]

Bütün bu tanımlar göz önünde bulundu-

rulduğunda teknik olarak işsiz olan kişile-

Birkan Kemal Ertan
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rin artık iş gücüne katılmaktan vazgeçmesi 
veya işsiz olma süresini aşması nedeniyle bu 
sayının, toplam iş gücüne katılımdan daha 
yüksek şekilde düşmesi, işsizlik oranının 
payını azaltacaktır. Bu sebeple işsizlik oranı 
da nispeten düşecektir. Özetle koronavirüs 
salgını ve yaptırım koşulları altında işve-
renlerin, mal ve hizmetlere talebin düşmesi 
nedeniyle daha az iş gücü talebinde bulun-
ması ve işsizlerin “artık” iş bulamaması, 
teknik açıklamanın uygulama yönünü oluş-
turmaktadır.

Siyasi ve Sosyoekonomik 
Riskler

1,4 milyon kişinin iş gücüne katılmaktan 
vazgeçmesi veya katılamaması, İran için sos-
yoekonomik ve siyasi olarak büyük riskler 
taşımaktadır. İşsiz kişiler siyasi olarak daha 
muhalif ve hükûmetin negatif sonuçlanan 
politikalarına karşı daha kırılgan olmakta-
dır. Artan muhaliflik ve kırılganlık hiç şüp-
hesiz toplumsal baskılanma hissini daha da 
artıracağından bu durumun, İran’da büyük 
kitlelerin şiddetli gösterilerine kapı açması 
kaçınılmazdır. Daha önceki kitlesel gösteri-
ler de bu bağlamda önemli bir dayanak nok-
tası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplum genelinde artan muhaliflik, yakla-
şan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ka-

tılım oranlarını da mutlaka etkileyecektir. 
Devletten beklentilerini kesmiş insanların 
tepkilerini seçimlere katılmayarak göster-
mesi, şartlar göz önünde bulundurulduğun-
da olası gözükmektedir. Seçimlere katılımın 
sosyoekonomik riskler nedeniyle az olması, 
İslam Cumhuriyeti’nin halk oylaması ile 
başa gelen yöneticilerin meşruiyetini ve 
dolayısıyla İslam Cumhuriyeti’nin meşrui-
yetini tehlikeye atacaktır. Böylece seçilecek 
yöneticilerin sosyoekonomik riskleri kont-
rollü bir şekilde minimize etmesi gerek-

mektedir. Aksi takdirde toplumsal gösteri-
ler ve siyasi meşruiyet tartışmaları gündeme 
tekrardan gelecektir.

Genç iş gücü bağlamında riskler incelen-
diğinde İranlı yöneticiler için kısa ve uzun 
vade ayrımı ortaya çıkmaktadır. Ülkenin 
geleceğinde söz sahibi olacak gençler için 
yöneticilerin riskleri minimize etmeye yö-
nelik daha kapsamlı ve sürdürebilir çözüm-
ler bulması gerekmektedir. Kısa vadede 
risklerin minimize edilmesi, günü kurtar-
mak adına önemli bir adım olabilir. Ancak 
İranlı gençlerin gitgide İslam Cumhuriye-
ti’ne güvenlerini yitirmesi, yöneticilerin 
uzun vadede atacağı adımları daha elzem 
kılmaktadır. İ

Grafik: 1398 ve 1399 Yılları İşsizlik Oranları

Kaynak: İran İstatistik Merkezi, 1400.
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İstikrarın daha da bozulduğu, anlaşmazlık 

ve çatışmaların yoğunlaştığı bir bölge olan 

Orta Doğu, şimdi de iklim değişikliği so-

runu ile mücadele etmektedir. Su kıtlığı, 

kuraklık ve çölleşme gibi sorunlarla birlik-

te ekolojik dengenin ve çevresel istikrarın 

bozulmasına yol açarak iklim değişikliği-

ni tetikleyen çevre kirliliği gibi sorunların 

da yaygınlaşması, bölge için risk faktörü 

oluşturmaktadır. Ekonomik ve siyasi poli-

tikaların yetersizliği ile sürdürülebilir bir 

ortamın sağlanmasındaki zorluklar da bu 

riski beslemeye devam etmekte ve özellik-

le Körfez bölgesi için kaygılandırıcı olmayı 

sürdürmektedir.

Orta Doğu’nun zengin fosil yakıt kaynak-

ları, bölgeye önemli ticaret fırsatları sun-

maktadır. Özellikle Basra Körfezi bölgesi, 

dünya çapında enerji taşımacılığında kul-

lanılan en önemli deniz taşımacılık yolla-

rından biri konumunda. Umman ve Basra 

Körfezleri arasında yer alan Hürmüz Boğazı 

ise dünyanın en önemli petrol transit geçiş 

noktası. U.S. Energy Information Admi-

nistration’ın (EIA) verilerine göre 2018 yı-

lında deniz yoluyla yapılan küresel petrol 

ticaretinin yaklaşık üçte biri ve küresel 

sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin 

dörtte birinden fazlası bu geçitten sağla-

nıyordu. Bu yoğun trafik, bölgenin ekolo-

jik olarak en yoğun etkilenen alanlardan 

biri olmasının başlıca nedenlerinden bi-

ridir. İranlı yetkililerinin açıklamalarına 

göre Basra Körfez’i suyundaki tuzluluk 

oranı, son yirmi yıla göre bir buçuk kat ve 

su sıcaklığı ise son on yedi yılda iki derece  

artmıştır.

Çevresel istikrar ve sürdürülebilirliğin ko-

runmasının en önemli yapıtaşlarından 

biri de kaynak yönetimidir. Devletlerarası 

anlaşmazlığın giderek daha kritik bir te-

tikleyicisi olan “su” yönetimi, Orta Doğu 

için kilit rol oynamaktadır. Ancak özellik-

le son yıllarda İran’ın çevreye karşı zararlı 

faaliyetleri ve kaynakların kötü ve/ya yanlış 

yönetimi, bölge için çatışma nedeni potan-

siyeli taşıyan, güç ve güvenlik ile doğrudan 

ilişkilendirilen su üzerinde çevresel kaygı-

ların artmasına neden olmuştur.

Basra Körfezi’ne akan en önemli tatlı su 

kaynaklarından biri olan Şattülarap ve kay-

nağı Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki fa-

aliyetlerin, nehrin su akışının azalmasında 

ve Körfez’deki çevre kirliliğinin artmasında 

merkezî bir etkisi bulunmaktadır. Özellik-

le akışların azalmasından en çok etkilenen 

aşağı kıyıdaş konumda olan Irak, Fırat-Dic-

le havzası sularının kullanımında yukarı 

kıyıdaş Türkiye’nin nehirler üzerindeki 

barajlarından şikayetini sık sık dile getirse 

de Dicle Nehri’ni besleyen ana kolların ço-

ğunluğunun kaynağı olan İran’ın, Dicle’yi 

besleyen sular üzerindeki baraj inşalarına 

Arife Delibaş

GÖRÜŞ 
20.05.2021

İran’ın Sektörel Politikaları 
ve Çevre Sorunları



33İRAM BÜLTEN  |  MAYIS 2021

ve faaliyetlerine karşı aynı tutumu sergile-
memektedir. İran tarafı da ülkesinde ger-
çekleşen kum-toz fırtınaları için sıkça Tür-
kiye’nin Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
kapsamında geliştirdiği baraj faaliyetlerini 
hedef göstermektedir. Siyasi olarak nitelen-
dirilebilecek bu iddialarının aksine kendini 
baraj inşasında dünyada üçüncü olarak ko-
numlandıran İran’ın, Dicle’nin kolları üze-
rindeki baraj faaliyetlerinin Irak üzerinde 
doğrudan olumsuz etkilerinin bulunduğu 
görüşü kabul görmektedir.

İran’ın faaliyetleri, Irak’ta tarımsal sulama 
için kullanılan suların kirlenmesinin yanı 
sıra içme suyu kirliliğinin de artmasına ne-
den olmuştur. Su kaynaklarındaki akışın 
İran kaynaklı azalışından kaynaklanan çöl-
leşme, tahribatın giderek arttığı Şattülarap 
sınırındaki bölgelerde hava kalitesi üzerin-
de ciddi zararlara neden olmaktadır. Bu da 

hem Irak hem İran tarafında yerel halkın 
sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca azalan su 
akışı oranı ile doğrudan ilişkili olarak sular-
da artan tuzluluk oranı, endüstriyel kirlilik 
vb. sorunlar; verimli tarım arazilerinin ku-
rumasına, hayvan yetiştiriciliği ve balıkçılı-
ğın azalmasına, bölgede yaşayan çeşitli hay-
van türlerinin neredeyse neslinin tükenme 
eşiğine gelmesine ve sağlık krizlerine yol 
açmaktadır.

Bu noktada hatırlanacak olursa Irak’ın 2018 
yılında Basra şehrinde su kirliliği sebebiyle 
yaşamış olduğu kriz, yüz binlerce kişinin 
hastalanmasına neden olmuştu. Bu husus-
ta yayımlanan İnsan Hakları İzleme Örgü-
tü (HRW) raporu, krizle bağlantılı olarak 
Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak 
yaklaşık dört bin kişinin aynı yıl evlerini 
terk etmek zorunda kaldığını ifade etmiştir. 
Raporda krize ilişkin genel anlamda Irak’ın 

kötü ve yetersiz su yönetimi suçlanırken sal-
gının arka planında yatan krize katkıda bu-
lunan sebepler arasında İran’a ilişkin olarak; 
İran-Irak Savaşı’nın çevreye verdiği olumsuz 
etkilere, yaklaşık son yirmi beş yıllık süre 
zarfında İran’ın artan baraj ve tarımsal fa-
aliyetlerine, su tüketimi ile Şattülarap’ın su 
akışı üzerindeki olumsuz etkisinin nehrin 
artan tuzluluğuyla beraber azalan vejetas-
yona dikkat çekilmiştir.

Basra Körfezi’ndeki su kirliliği, atık suların 
arıtılmadan doğrudan suya karışması ve 
nehir kenarlarına inşa edilen rafinerilerin 
ve fabrikaların faaliyetleri ile de doğrudan 
ilişkilidir. Arıtma tesislerinin ve kapasite-
lerinin yetersizliği ise sorunun çözüm yol-
larını engelleyen faktörlerden biridir. İran’a 
ilişkin olarak Huzistan’ın kıyı bölgelerinde-
ki yerleşim yerlerinde kentsel atık su arıtma 
tesisi bulunmamaktadır. Bu da Abadan ve 

Hürremşehr gibi yerleşimlerin atık suları-
nın, doğrudan nehirlere karıştığını göster-
mektedir. Sanayi merkezlerinin genelinde 
ise arıtma tesisleri bulunmaktadır ancak bu 
tesisler, gereken verime sahip değildir. Bah-
sedilen bu durum İran’ın, kimyasal atıkların 
ve atık suların nehirlere ve denizlere karış-
masıyla neden olduğu çevre kirliliğinin kü-
çük bir örneğidir.

Çıkarma, taşıma ve sondaj gibi bölgenin 
kaynak zenginliğini kullanma faaliyetlerin-
den kaynaklanan kirlilik ise bir diğer kırıl-
ganlık sebebini oluşturmaktadır. Bazı çalış-
malar Ahvaz örneğini işaret ederek İran’ın 
da ürünlerin nakliyesi için kullandığı liman 
ve petrol terminallerinde çevre hassasiyeti-
ni yeterince gözetmediğinin altını çizerek 
ülkeye yönelik eleştirileri sürdürmektedir. 
Bu eleştiriler benzer şekilde son zamanlarda 
gündemde oldukça sık karşılaştığımız İran-

Çin 25 Yıllık Stratejik İş Birliği Anlaşması’yla 
derinleşmesi beklenen iş birliğinin, Körfez’i 
çevresel anlamda daha da savunmasız kı-
lacağına ilişkin yapılmıştır. Ayrıca İran’ın 
güney sularında Çin şirketlerine balıkçılık 
lisansı verildiğine dair iddialar da sert tep-
kiyle karşılaşmıştır. İki ülkenin de iklim 
yönetişimine gereken hassasiyeti gösterme-
mesinin, çevresel istikrar üzerinde olumsuz 
etki teşkil edeceği düşünülmektedir.

Son olarak bölgesel faaliyetlerinin yanı sıra 
uluslararası iklim değişikliği yönetişiminin 
son adımı olan Paris Anlaşması’nı da henüz 
onaylamayan altı ülkeden biri olan İran, 
küresel yönetişime yeterince destek olma-
mayı ve bölgede çevre ve ekosistemi çeşitli 
şekillerde etkilemeyi sürdürmektedir. İran, 
bölgesel çevre sorunların tek sorumlusu 
olmadığı gibi coğrafi konumu, nüfusu ve 
potansiyeli göz önünde bulundurulduğun-
da iklim değişikliği ile mücadele için kilit 
aktörlerdendir. Dolayısıyla İran’ın çevreye 
ilişkin her adımı, başta bölgesel olmak üze-
re küresel yönetişim için de son derece el-
zemdir. İran’ın hâlihazırda devam eden çe-
şitli sektörel politika ve faaliyetleri ise iklim 
değişikliğine karşı kırılgan ve savunmasız 
olan bölgeyi daha derin bir istikrarsızlığa 
sürüklemeye devam etmektedir. İklim deği-
şikliğine neden olan sektörlerin başında ge-
len enerji ve taşımacılığın ülke ve bölge için-
deki hayati rolü, kaynakların yönetimindeki 
başarısızlık, teknolojik kapasitenin yeterli 
olmaması, yaptırımlar ile yükselişini sürdü-
ren ekonomik sorunlar gibi sebepler; bu sü-
reci hızlandıran temel nedenlerden bazıları 
olarak ön plana çıkarken bu politikaların 
uzun dönemde sürdürülmesi ve önlem alın-
mamasının bölgeyi gelecekte yeni felaket-
lere sürüklemesi kuvvetle muhtemeldir. İ

Orta Doğu’da hızla artan çevre sorunları, İran’ın 
sektörel politika ve faaliyetleri ve çevreye karşı 
gereken hassasiyeti yeterince göstermemesi ile 
giderek derinleşmektedir.
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İran’ın Kuzey Makedonya’daki güncel kül-

türel varlığını anlamak için İran ile eski 

Yugoslavya’nın bir parçası olan Makedonya 

Cumhuriyeti arasındaki kültürel bağlara 

bakılmalıdır. Dört sayısı Arnavutça olarak 

da yayımlanan Belgrad’daki Sırpça “Nur” 

kültür dergisinden daha önce bahsedil-

mişti. Üsküp ve Tetova’dan bazı Arnavut 

entelektüellerin 1990’lı yıllarda bu dergi 

ile ilişki içinde oldukları tespit edilmiştir. 

İslamcılığa meyilli bu entelektüeller, İran 

İslam Devrimi’nin ve lideri Ayetullah Hu-

meyni’nin söylemlerinden etkilenmiştir. 

Bu entelektüeller, faaliyetlerinin bir par-

çası olarak Tetova’da “Zehra” adlı bir yayı-

nevi kurmuştur. Bu yayınevinin ana odağı 

meşhur İranlı entelektüel Ali Şeriati’nin 

eserlerini tercüme etmek ve yayımlamak 

olmuştur. İslamcı ve solcu akidelere sahip 

bir entelektüel olarak tasvir edilen Şeria-

ti’nin fikirleri ve eylemleri, 1979 yılında İs-

lam Devrimi’ni gerçekleştiren birçok İranlı 

gence ilham vermiştir. Şeriati’nin fikirleri, 

Arnavutçaya çevrilen kitapları aracılığıyla 

Makedonya’nın Arnavut bölgelerinde de 

İslamcı eğilimlerin yayılmasında ve güçlen-
mesinde etkili olmuştur.

Makedonyalı entelektüellerin Şeriati dışın-
daki İranlı Şii din adamı ve düşünürlere ilgi 
göstermemesi kayda değer bir tutumdur. 
Bu durum, Makedonyalı entelektüellerin 
dinî bir inanç olarak Şiiliğe fazla ilgi gös-
termediği kanısını uyandırmaktadır. Kaldı 
ki bu entelektüellerin ancak birkaçı Şiiliği 
benimsemiştir. Makedonya’da Şiiliği kabul 
edenlerin sayısı çok az olup bu Şiiler, Koso-
va’daki Şiiler gibi birleşik bir topluluk oluş-
turamamışlardır. Buna rağmen Nur dergisi 
ve Zehra yayınevi, Kuzey Makedonya’da Şii-
lik tohumları ekmeyi başarmıştır. Bu kuru-
luşların faaliyetlerinin sonucu olarak dielli.
net dijital kütüphanesi kurulmuştur.

Arnavutça ilk dijital kütüphanelerden biri 
olan dielli.net, kurulduğu günden bu yana 

Arnavut toplumunda İslam ve şarkiyat lite-
ratürü adına önemli bir külliyatı barındır-
mıştır. Buradan ücretsiz olarak indirilebile-
cek yazı ve kitapların çoğu Şii yazarlar ta-
rafından kaleme alınmıştır. Dikkatle bakıl-
dığında bu sitenin yöneticilerinin önceleri 
Şeriati, Murtaza Mutahhari ve Seyyid Hü-
seyin Nasr gibi entelektüel profili yüksek 
olan kişilerin yayınlarını ulaşılabilir hâle 
getirdiği görülmektedir. Son yıllarda ise bu 
kütüphanede Ayetullah Humeyni’den et-
kilenen Şiilerin yayınları ve çalışmaları ile 
karşılaşılmaktadır. Buradan hareketle, bu 

dijital kütüphanenin İslamcı ve entelektü-
el bir profilden mezhepçi ve teolojik bir Şii 
İslam profiline dönüştüğü söylenebilir. Bu 
dijital platform aracılığıyla, Şii mezhepçi 
ideoloji ve söylemlerin propagandası yapı-
larak bunların Arnavutluk toplumuna nü-
fuz etmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Üstelik 
bütün bu faaliyetler, Hz. Muhammed’in 
ailesi olan ehlibeyt adına yürütülmektedir.

Yakın zamanda, Kuzey Makedonya’da 
İran’ın maddi desteğiyle Kültür ve Bilim Ku-
rumu (GNOSA Foundation) adlı bir kuru-
luş tesis edilmiştir. Bu Kurum, Almanya’da 
yaşayan Tetovalı genç bir entelektüel olan 
Numan Mustafa tarafından kurulmuş olup 
yine aynı kişi tarafından yönetilmektedir. 
Esasen GNOSA Kurumu, Balkanlar’daki Şii 
çevreler tarafından Ayetullah Humeyni’nin 
Balkan bölge temsilcisi olarak tanınan Ak-
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bar Eydi’nin desteğiyle tesis edilmiştir. Ak-
bar Eydi, Bosna-Hersek’in başkenti Saray-
bosna’da “Molla Sadra Kurumu”nun (Mulla 
Sadra Foundation) on yıllarca liderliğini 
yapmış Şii bir din adamıdır. Ayrıca GNOSA 
Kurumu Akbar Eydi tarafından Ramazan 
ayında verilen dersleri de Arnavutçaya ter-
cüme etmiştir. Bu Kurum da İran’ın Balkan-
lar’daki diğer Şii kuruluşları gibi ehlibeyti 
merkeze alan bir profil çizmektedir. Kuru-
mun amacı “GNOSA Kurumu, ehlibeytin 
aydınlık geleneğinden yararlanarak İslam’ın 
en yüksek entelektüel ve manevi değerlerini 
sunmayı hedeflemekte olup bütün düşün-
ce okullarıyla etkileşim içinde olabilecek 
çoğulcu bir dünya görüşünü devam ettire-
rek özgür ve ilerici bir toplumun yanında 

bilinçli bireylerin yaratılmasına katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır.” ifadeleriyle 
açıklığa kavuşturulmuştur.

Arnavutça basılan tercüme ve telif eserler ile 
kurumun bütün diğer faaliyetleri Şii içeriğe 
sahip olsa da kurumun liderleri, entelek-
tüel faaliyetlerinin ehlibeyt perspektifine 
göre gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. 
Arnavutların dinî geleneklerinde yeri olan 
ehlibeyt kavramının, Şii mezhepçi söylemin 
Arnavut toplumuna yerleştirilmesi için bir 
araç veya köprü olarak kullanıldığı anlaşıl-
maktadır.

GNOSA Kurumu, bugüne kadar Murteza 
Mutahhari, Muhammed Hüseyin Tabata-
bai, Seyyid Muhammed Rezevi gibi İranlı 
Şii yazarların birçok kitap ve makalesini ya-
yımlamıştır. Kuruma bağlı olan ve genellikle 
İranlı Şii yazarlardan oluşan “Mejdani” der-
gisi, yılda dört defa yayımlanmaktadır. Bu 
dergide yayımlanan yazıların çoğunda Şiilik 
ruhu ile Şiiliğin tarihsel ve sosyal bakış açısı 
dile getirilmektedir. Bu Kurumun hedefleri 
arasında Kosova’daki Yakova şehrinin tekke 

ve tarikatlarına ulaşmak da bulunmaktadır. 
GNOSA Kurumu, Kosava’nın tekke ve der-
vişleriyle birlikte birçok panel ve seminer 
düzenlemiştir. Yakova’daki Bektaşi tekke-
sinde düzenlenen “Kerbela ve İmam Hüse-
yin” semineri, bu tür faaliyetlere örnek ola-
rak gösterilebilir. Bu seminerlerde tarikat 
kavramları ve bazı hadiseler, Şii anlatının 
perspektifinden yorumlanmaktadır. Örnek 
olarak Kerbela Hadisesi Balkanlar’daki der-
viş ve tekkelerin geleneğinde olduğu gibi 
irfani ve manevi açıdan değil siyasi ve dev-
rimci bir perspektifle açıklanmaktadır. Bir 
diğer deyişle, her ne kadar ilgili kavram ve 
hadiselerin Balkanlar’daki tekkelerde ideo-
lojik ve mezhepçi bakıştan ziyade metafizik 
bağlamda yorumlandığı bilinse de GNOSA 

Kurumunun temsilcileri, bu seminerlerde 
Şii bakış açısını empoze etmektedir.

İran ilginç bir biçimde Kuzey Makedon-
ya’da iki farklı düzeyde faal olmuştur bir 
yandan Kuzey Makedonya’daki Arnavutlar 
ile kültürel ve dinî bağlar geliştirirken diğer 
yandan Makedonya tarafı ile siyasi ve eko-
nomik ilişkiler geliştirmiştir. Bu durum, Ar-
navut parti ve siyasetçilerin sahip oldukları 
Avrupa-Atlantik yöneliminden dolayı İran 
ile yakınlaşma niyetleri olmadığının kanı-
tı niteliğindedir. Bu arada, Makedonya’nın 
Rusya ve Sırbistan’a yakın siyasi kanadı ise 
İran İslam Cumhuriyeti ile iş birliğine daha 
açık olmuştur.

İran; etkisinin azlığı, Kuzey Makedonya’daki 
zayıf varlığı ve ekonomik kriz gibi nedenler-
den dolayı bu sene Üsküp’teki elçiliğini ka-
patıp bütün siyasi faaliyetlerine son vermiş-
tir. Ancak İran, kültürel ve dinî alanda yerli 
kurum ve kuruluşlar aracılığıyla etkisini 
artıracaktır. Kuzey Makedonya’daki kültürel 
aktiviteler, Balkan veya Batı ülkeleri tarafın-
dan fonlanmaya devam edecektir. İ

Ehlibeyt kavramı, Şii mezhepçi söylemi Sünni 
Müslüman topluma yerleştirmek için kullanılmış  
bir araçtır.



36 İRAM BÜLTEN  |  MAYIS 2021

Bahreyn tarihinin en büyük davasında İran 

Merkez Bankası, Bank-ı Millî ve Bank-ı Sa-

derat başta olmak üzere İran bankaları, 1,3 

milyar dolarlık kara para aklama suçlarıyla 

yargılanacak. Bahreyn Başsavcısı; Bank-ı 

Millî ve Bank-ı Saderat’ın, Bahreyn tara-

fından lisanslanmamış ve alternatif bir yol 

kullanarak Future Bank ile 1,3 milyar dolar-

lık illegal para transferi yaptığını bildirmiş-

ti. Dava soruşturmasına göre İran merkezli 

varlıklar ve kişiler, uluslararası ambargo 

ve yaptırımlardan kaçmak için kara para  

akladı.

2004 yılında Bahreyn’de; Bank-ı Millî, 

Bank-ı Saderat ve Bahreynli Ahli United 

Bank’in eşit hissesi ile kurulmuş olan Fu-

ture Bank’in davası, Bahreyn Merkez Ban-

kasının, Bankanın kapatılması ve kara para 

aklama ile ilgili suçlarını soruşturmak için 

tüm kayıtlarına el konulması talimatını 

verdiği 2015 yılına kadar uzanmaktadır. 

İran, 2000’li yılların başlarında Bahreyn ile 

yakın ilişkiler kurarak mevcut yaptırım ve 

ambargoları delmek için ülkede çeşitli ya-

tırımlar yapmış ve bu esnada Future Bank 

de kurulmuştu. Bahreyn yönetimi, İran 

ile diplomatik ilişkilerini kestikten sonra 

Bahreyn Merkez Bankası, Future Bank’i 

kapattı. Yaklaşık 6 yıldır uluslararası mü-

fettişlerin gözetiminde devam eden dava-

da, Bahreyn’in yerel mahkemeleri, suçlu-

lara toplam 345 milyon doları aşan para 

cezası ve buna ilave olarak bazı Bahreynli 

ve İranlı yetkililere hapis cezası vermiştir. 

Ayrıca Future Bank’in, Bahreyn finansal 

sistemini, İran’a illegal para transferi yapıp 

silahlı terörist grupları finans etmek için 

kullandığı ancak bu durumun, Bahreyn 

otoritelerinin bankalar üzerinde uygula-

dığı sıkı kontroller sonucu açığa çıktığı 

dava soruşturmasında ortaya konmuştur. 

Future Bank’in Devrim Muhafızları Or-

dusu (DMO) ile DMO’ya bağlı Hizbullah 

ve Irak’taki vekil güçleriyle işlem yaptığı 

da soruşturmada vurgulanmıştır. Future 

Bank, yaptığı illegal işlemleri internet ağı 

üzerinden gerçekleştirmeye çalışmış ancak 

illegal işlemlerin bazılarının Bahreyn’in 

yerel transfer ağından geçmemesi, banka 

üzerindeki şüpheleri artırmıştır.

Geçen 6 yıllık süreye ve on binlerce belge-

nin incelenmesine rağmen dava hâlen de-

vam etmektedir. Para aklama ve terörizmle 

ilgili suçların çok daha fazla olduğu düşü-

nülmekte ve bunun için daha fazla tanık ve 

belge ihtiyacı olduğu öne sürülmektedir. 

Bahreynli yetkililer suçluların isimlerinin 

ifşa edilmesi ve adalete teslim edilmesi ge-

rektiğini düşünmektedir.

ABD’nin Ambargo 
İhlallerine Karşı 
Hassasiyeti

Future Bank, daha önce kitle imha silahla-
rı ve bunların dağıtımını hedef alan 13382 
sayılı ABD Başkanlık kararıyla 2008 yılında 
SDN Listesi’ne eklenmişti. Buna ilave ola-
rak Banka, Avrupa Birliği (AB) tarafından 
2010 yılında İran’ın nükleer silahlarının 
dağıtımı ve geliştirilmesiyle bağlantılı bir 
tüzel kişilik olarak tanımlanmıştı. Banka, 
KOEP (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) ile 
her ne kadar 2016’da SDN Listesi’nden çı-
karılmış ve hakkında AB tarafından yapı-
lan söz konusu tanımlama kaldırılmış olsa 
da ABD, Bankayla işlem yapılmasını yasak-
lamıştır. 2018 yılında ABD yaptırımlarının 
yeniden devreye girmesiyle Banka, tekrar 
SDN Listesi’ne alınmıştır.

İran, FinCEN belgelerinde kanıtlandığı 
üzere sadece Bahreyn’de değil, ilişkilerini 
yakın tuttuğu birçok Körfez ve Avrupa ül-
kesindeki finansal kurumları kullanarak 
uluslararası ambargo ve yaptırımları del-
mek veya etrafından dolanmak için söz 
konusu ülkelerde yerel ortaklarla iş birliği 
yapmaktadır. İran için geleneksel olarak 
tanımlanmış olan bu yöntemin, hukuki 
ve ekonomik maliyeti çok yüksek olmuş; 
bu da ülkenin uluslararası camiada güve-
nilirliğini yitirmesine yol açmış ve İran’ın 
yerel ortaklarını, ABD ile karşı karşıya bı-
rakmıştır. Ancak yaptırım ve ambargolara 
karşı ABD, İran’ın yerel ortaklarına karşı 
her zaman aynı tavrı sergilememektedir. 
Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
gibi küçük ancak odak noktası olan ülke-
lerde, İran’ın yerel ortaklar ile illegal finan-
sal faaliyetleri olmasına rağmen ABD, bu 
ülkelerdeki yerel ortaklara bilhassa banka 
ve finans kuruluşlarına karşı ciddi bir ta-
vır ortaya koymakta zayıf kalmıştır. Ancak 
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Alman-
ya ve İngiltere’ye ait banka ve finansal ku-
ruşlara karşı ABD’nin tepkisi oldukça sert 
olmuştur. İ

Birkan Kemal Ertan

HABER ANALİZ 
20.05.2021

İran’ın Future Bank Davası 
Devam Ediyor
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Husi işgalini sonlandırmak amacıyla altı 
yıl önce Yemen topraklarına müdahalede 
bulunan Suudi Arabistan, tatmin edici bir 
sonuca ulaşamamış ve Mart 2021’de ateşkes 
çağrısında bulunmuştu. Husilerin ateş-
kes teklifine cevabı, savaşın yoğunluğunu 
artırmak olarak gerçekleşse de Suudi Ara-
bistan, ateşkes isteğinden vazgeçmemiş ve 
bu talep, Umman’da taraflarca tartışılmaya 
başlanmıştı. Umman, ateşkes görüşmele-
rinin kısa sürede olumlu sonuçlanacağını 
belirtmiş, bunun üzerine Suudi Arabistan 
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 
Husileri Yemen’in bileşeni olarak değer-
lendirerek Husilerle barışın mümkün ol-
duğunu açıklamıştı. Bunlara ek olarak 
Umman’da devam eden görüşmeleri takip 
eden Batılı diplomatlar, Mayıs 2021’in ba-
şında ateşkes şartları konusunda tarafla-
rın %90 oranında anlaştığını iddia etmiş 
ve Husilerin taleplerinin çoğunun kabul 
edildiğini öne sürmüştü. Ancak Husilerin, 
Yemen hükûmetinin başkenti olan Marib’i 
ele geçirmek adına saldırılarını bugüne 
kadar devam ettirmesi, ateşkes şartlarının 

Husiler tarafından yine kabul edilmediğini 
göstermektedir.

Suudi Arabistan’ın ateşkes talebinin altın-
da siyasi ve ekonomik birçok neden bulu-
nuyor. Bu nedenlerin başında ekonomik 
kayıplar yer alıyor. Bunun yanında siyasi 
olarak aradan altı yıl geçmesine rağmen is-
tenilen amaçlara ulaşılamaması ve ABD’nin 
Yemen’de, Suudi Arabistan’a desteğini son-

landırması öne çıkıyor. Öte taraftan Husi-
lerin, ateşkes çağrısını kabul etmemesi bu 
bağlamda yine önemli bir siyasi faktör ola-
rak kabul edilebilir. Bu gerekçelerin incele-
neceği bu yazıda ayrıca Suudi Arabistan ve 
Husiler arasında tıkanan ateşkes görüşme-
lerinin geleceği de tartışılacaktır.

Husilerin ateşkes teklifini geri çevirmesi 
birçok faktöre bağlanabilir. Analiz seviyesi 
yaklaşımı bağlamında barış teklifinin red-
dedilmesi, küresel ve bölgesel boyutları-
nın yanında Yemen’in iç siyasi dinamikleri 
açısından da önem arz etmektedir. Küresel 
bağlamda bu reddetme, ABD’nin dış politi-
ka ağırlığını Orta Doğu’dan Çin’e kaydırma-
sı ve bu paradigma kaymasının neden ol-
duğu ikincil etkenlerle açıklanabilir. Çin’in 

artan ekonomik, askerî ve siyasi gücü; 
uzun süredir devam eden ABD merkezli 
tek kutuplu dünya sistemini giderek artan 
bir şiddetle tehdit etmektedir. Bu gelişme, 
ABD yönetici ve siyasi elitlerinin uzun sü-
redir üzerinde durdukları bir tehdit algısı-
dır. Barack Obama Dönemi’ndeki “Asya’yı 
Merkeze Al” ya da İngilizce “Pivot to Asia” 
stratejisi; temel olarak ABD’nin, dünyanın 
diğer bölgelerinde etkinliğini yeniden ka-

libre edeceğini ve böylece kaynaklarını, Çin 
ile giderek yoğunlaşacak rekabet çerçeve-
sinde Asya-Pasifik bölgesine kaydıracağını 
gösterdi. Genel anlamda ABD’nin bölgeye 
yaptığı “yatırımların” getirisi umduğu gibi 
olmamıştı. Konu ile ilgili yapılan çalışma-
larda farklı rakamlar verilse dahi ABD’nin 
2001 sonrasında yürüttüğü askerî operas-
yonların, parasal olarak 7 trilyon ABD do-
ları ve yaklaşık 7 bin askerî personel kaybı 
gibi oldukça yüksek bir maliyeti olduğu gö-
rülmektedir. Bu bağlamda ABD’nin; enerji-
sini ve sahip olduğu kaynakları, kendi so-
runlarını çözmeye ve küresel anlamda Çin 
ile mücadeleye yönlendireceği anlaşılmak-
tadır. Obama Dönemi’nde başlayan geri çe-
kilme stratejisi, Donald Trump Dönemi’n-

Dr. Murat Aslan - Ömer Zengin

GÖRÜŞ 
21.05.2021

Yemen’de Ateşkes  
Görüşmelerinin  
Muğlak Geleceği

Yemen, önemli bir geçiş noktasındadır ve  
Orta Doğu’da sürdürülebilir bir güç dengesi tesis 
edilmeden ABD’nin bölgeyi terk etmesi, stratejik 
anlamda İran ve Çin’i güçlendirebilir.
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de de devam etmiştir. Yine Joe Biden Dö-
nemi’nde de bu stratejinin yürütüleceğine 
yönelik ciddi emareler gözlemlenmektedir.

Analizin küresel güç bağlamında öne çı-
kan bir diğer yönü; ABD Başkanı Biden’ın 
Trump’tan farklı bir yöntem izlemesidir. 
Nitekim Biden’ın seçim kampanyasında 
altını çizdiği demokratik değerlerin, dip-
lomasinin ve uluslararası kurumların (es-
kiden olduğu gibi) öne çıkartılacağı bir dış 
politika izleyeceği yönündeki mesajları, bu 
bağlamda önem arz etmektedir. Bir yan-
dan Trump Dönemi’nde izlenen “lider te-
melli” dış politika tercihinin yerine “kural 
ve kurumlara dayalı” dış politika yapımı, 
diğer yandan uzunca süredir ABD’nin dış 
politikadaki öncelik sıralamasında Orta 
Doğu’nun öneminin azalması, Yemen İç 
Savaşı’na doğrudan ya da dolaylı olarak dâ-
hil olan aktörlerin izledikleri politikaları 
gözden geçirmelerine neden olmuştur.

Husilerin ateşkes teklifin reddetmesinin 
altında yatan diğer bir önemli etken, ABD 
dış politika öncelikleri ve yöntemindeki 
değişikliklerin, Yemen İç Savaşı’na dâhil 
olan ülkelerin izledikleri politikaları revi-
ze etmelerine neden olmasıdır. Bu yeniden 
kalibrasyon sürecinin iki önemli aktörü 
olan İran ve Suudi Arabistan, bu tutumu 
birinci dereceden etkilemektedir. Husilerin 
ateşkes teklifini reddetmesi, ilk olarak Hu-
sileri savaşın başından bu yana destekleyen 
İran’ın, Suudi Arabistan’a karşı el yükselt-
me taktiği olarak yorumlanabilir. Irak’ta 
başlayan İran ve Suudi Arabistan müza-
kerelerinde masaya yatırılacağı kesin olan 
Husi-Suudi gerginliği, devam eden nükleer 
görüşmeleri için İran tarafından araçsal-
laştırılabilir. İran, bu doğrultuda Husi-Su-
udi Arabistan ateşkesine öncülük etmek 
karşılığında Suudi Arabistan’dan nükleer 
görüşmelerindeki taleplerini destekleme-
sini isteyerek Viyana’daki görüşmelerde 
elini güçlendirebilir. Ayrıca bu durum, Ye-
men’deki savaş yoğunluğunu azaltacağı ve 
İran-Suudi Arabistan arasında bir yakın-
laşmaya neden olacağı için ABD’nin son 
yıllarda Orta Doğu’da uyguladığı gerginliği 
yatıştırma politikasına paralel bir gelişme 
olacaktır. Bu gelişmelerin sonunda İran, 

bu olaylara yaklaşımını iyi niyetli bir tavır 
olarak sunabilir ve ABD kanadı, nükleer gö-
rüşmelerinde İran’ın istediğini elde edeceği 
bir atmosfere itilebilir.

Husilerin ateşkesi reddetmesine yönelik 
yapılan analizin üçüncü ayağı ise ülke içi si-
yasi dinamiklerdir. Husiler, iç savaş boyun-
ca önemli toprak kazanımı elde etmiştir. Bu 
bağlamda Husiler, ele geçirdiği topraklarla 
yetinmeyip ülkenin tamamında iktidar ol-
mak isteyebilir. 2011 yılında Uluslararası 
Barış Konferansı’ndan çıkan sonuçları, ül-
keyi fakir-zengin olarak böldüğünü iddia 
ederek reddeden Husiler, bu tecrübenin de 
etkisiyle barış masasına yanaşmamaktadır. 
Ayrıca savaşın inisiyatifini ciddi manada 
ele geçirmiş olan Husiler, bu fırsatı kay-
betmek istememekte ve yayılma politika-
sını sürdürmektedir. Yemen gibi jeopolitik 
konumu önemli olan bir ülkede egemenlik 
kurma ihtimali doğan Husiler, operasyonel 
kapasitesini bu denli artırmışken ABD des-
teğinden mahrum olan Suudi Arabistan’ın 
ateşkes çağrılarına kulak asmamakta veya 
ateşkes görüşmelerinde Suudi Arabistan’ı 
oyalamaktadır. İnsani krizin her gün daha 
da derinleştiği bir coğrafyaya kolay kolay 
hiçbir aktörün müdahalede bulunamaya-
cağının farkında olan Husiler, masaya otur-
duğu takdirde sahadaki kazanımlarını kay-
betme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun 
bilincindedir. Bu bilgiler ışığında Husilerin, 
Yemen’de başat aktör olana ve uluslararası 
kamuoyunda tanınıp meşruluk kazanana 
kadar yani savaşın mutlak galibi sıfatıyla 
masaya oturabileceği güne kadar savaşı de-
vam ettirmek isteyeceği söylenebilir.

Altı yıl önce iddialı bir şekilde dâhil oldu-
ğu savaşta batağa saplandığı görülen Suudi 
Arabistan’ın ekonomisinin savaş harcama-
ları ve salgın etkisiyle günden güne kötüye 
gittiği görülmektedir. Nitekim Yemen İç 
Savaşı’nın yanında düşen petrol fiyatları ve 
Suudi Arabistan halkının yüksek refah alış-
kanlığı, ülkenin sürekli bütçe açığı verme-
sine neden olmuştur. Ülke ekonomisinin 
oldukça sınırlı bir üretim tabanına sahip ol-
ması (sanayileşememesi) ve halkın yüksek 
refah ve konfor alışkanlığı nedeniyle son 
birkaç yılda Suudi Arabistan, sahip oldu-

ğu yabancı para rezervlerinin yaklaşık üçte 
birini kaybetmiştir. Ekonomik ve yukarıda 
zikredildiği gibi siyasi olarak bu denli zor 
durumda olan Suudi Arabistan’ın pazarlık 
masasındaki gücünün zayıf olduğu, İran ve 
dolayısıyla Husiler tarafından bilinmekte-
dir. Nitekim Husilerin son günlerde düzen-
lediği saldırılara rağmen Suudi Arabistan’ın 
hâlen ateşkes istemesi, bu zayıflığı göster-
mektedir. İran ve Husiler bu zayıflıktan fay-
dalanacaktır. Bu bağlamda İran’ın, Husileri 
savaşa devam etme konusunda teşvik ettiği 
ve bu sayede elini güçlü tutmaya çalıştığı 
anlaşılmaktadır. Irak’ta yapılan Suudi Ara-
bistan-İran görüşmelerinde bu zayıflık, 
İran için ciddi bir kozdur. İran ayrıca bu 
konuyu Viyana’daki görüşmelerde de kul-
lanacaktır. Yukarıda zikredildiği gibi ABD, 
bölgeden çekilme stratejisi ile uyumlu ola-
rak bir yandan bölgedeki gerilimin azaltıl-
ması, diğer yandan bölge ülkeleri arasında 
bir güç dengesinin oluşturulmasını arzu 
etmektedir. ABD, bu stratejileri uygular-
ken bölgenin tabiri caizse “kendi yağında 
kavrulmasını” istemektedir. Ancak bunun 
olması için bölgedeki “güç dengesinin” bo-
zulmaması gerekmektedir. Washington’da 
bu stratejiyi savunanlar her ne kadar kâğıt 
üzerinde haklı olsalar da bölgede sürdü-
rülebilir bir “güç dengesi” sağlanmadan 
atılacak adımlar sonucunda bu dengenin 
İran lehine bozulacağını anlamaları gerek-
mektedir. Ayrıca Husilerin, avantajlarını 
günden güne artırdığı bir konjonktürde 
bunca kazanımı elinin tersi ile itmeyeceği 
aşikârdır. Dolaysıyla Husilerin, ciddi kaza-
nımlarını onaylayan bir barış antlaşması, 
İran’ın bölgedeki gücünün daha da artma-
sına ve böylesine stratejik bir geçiş nokta-
sında, İran’ın ve Çin’in güçlenmesine neden 
olacaktır. İ



39İRAM BÜLTEN  |  MAYIS 2021

İran’ın insansız hava aracı (İHA) üretiminin 
geçmişi oldukça gerilere gidiyor. Savunma 
teknolojisi alanında hazırlanan çalışmalara 
göre yakın zamana kadar teknolojik açıdan 
gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında İran 
tarafından üretilen İHA ve silahlı insansız 
hava araçlarının (SİHA), kendi alanların-
da yüksek kapasiteli olduğu söylenemez. 
Ancak yakın dönemde İran’ın ürettiği  
İHA/SİHA’ların giderek daha yüksek tek-
nolojiler içerdiği görülmekte. Bunun ya-
nında İran’ın; ucuş süresi, mühimmat 
kapasitesi, görev niteliği vb. bakımından 
çok farklı nitelik ve miktarda drone filosu 
oluşturduğu gözlemleniyor. Nitekim İran, 
Ocak 2021’de gerek füze gerekse de drone 
kapasitesini ve kabiliyetini sergilemek için 
önemli bir tatbikat gerçekleştirmişti.

Caleb Larson tarafından 11 Mayıs’ta kaleme 
alınan yazıda, İran’ın gerek İHA gerekse 
de SİHA yapımında daha yüksek teknolo-
ji kullanıyor olması; teknoloji trasnferine 
bağlanmakta ve bu bağlamda yazar, tekno-
loji transferi konusunda merkezi Güney Af-
rika’da bulunan bir telekomünikasyon şir-

keti olan MTN’yi işaret etmektedir. İran’ın 

silah kapasitesinin geliştirilmesinde Rusya, 

Çin ve Kuzey Kore’nin katkısı bir sır değil. 

Ancak merkezi Güney Afrika’da bulunan 

MTN isimli telekomünikasyon şirketinin, 

savunma sanayisi ile ilgili teknolojinin 

İran’a transferi bağlamında ismi ilk kez du-

yuluyor.

Hatırlanacağı gibi Turkcell, İran’ın 2004 

yılında düzenledği GSM ihalesinde en iyi 

teklifi vermesine, sözleşme şartlarının ta-

mamını taşımasına ve ihaleyi de kazanma-

sına rağmen MTN, hukuka aykırı yollarla 

ihaleyi iptal ettirtmiş daha sonra da İran 

Devleti bu ihalenin, MTN’nin önemli ikinci 

büyük hissedarı olduğu konsorsiyuma ve-

rildiğini açıklamıştı. Turkcell’in, bu süreç-

teki mağduriyetinin giderilmesi için açtığı 

dava hâlen devam ediyor.

MTN’nin aslında oldukça karanlık ve kaba-

rık bir sicili var. Şirketin, Afganistan’daki 

altyapı yatırımlarına (baz istasyonları, ve-

rici kulelerine vs.) saldırı yapmaması için 

Taliban ve el-Kaide gibi yapılara 2009 ile 

2017 yılları arasında düzenli ödemeler yap-

tığı iddiası ile ABD’de MTN hakkında 2019 

yılında cezai dava açıldı. Bunun yanında 
MTN, Afrika’da birçok ülkede (Gana, Nijer-
ya, Uganda vb.) paravan şirketlerde naylon 
faturalar kullanarak maliyetlerini kabarttı-
ğı ve böylece milyarlarca ABD doları değe-
rinde vergi kaçırdığı için Nijerya’da 1,7 mil-
yar ABD doları cezaya çarptırıldı.

Larson’ın yazısında esas dikkati çeken 
husus, İran’ın drone üretim teknolojisine 
MTN’nin katkı yaptığı iddiası. Açıkcası 

Larson da bu iddiayı ispat edecek somut 
bir delil olmadığını kabul ediyor. Ancak 
bu bağlamda bazı ipuçları da sunuyor. Lar-
son’a göre yakın dönemde İran tarafından 
üretilen EBABİL-3 tipi dronelar; EBABİL-1 
ve EBABİL-2 tipi dronelardan oldukça 
farklı ve teknolojik olarak onlardan çok 
daha üstün. EBABİL-3 tipi drone, Güney 
Afrika’ya ait DENEL-SEEKER’a oldukça 
benzer özelliklere sahip. Yazar, EBABİL-3 
ile DENEL-SEEKER arasındaki benzerliğin 
“tersine mühendislik” süreçleri neticesinde 
ortaya çıkmış olabileceğini kabul ediyor. 
Ancak MTN’nin, İran telekom ihalesine 
girişi sırasında, İran ve şirketin üst düzey 
yetkilileri arasındaki yazışmalarda İran’a 
helekopter, drone teknolojisi gibi alanlarda 
yardımcı olunacağını gösteren belgeler bu-
lunmaktadır. İ

Dr. Murat Aslan

HABER ANALİZ 
21.05.2021

MTN’nin İran İHA/SİHA 
Yapımına Katkısı

Yakın dönemde yapılan haberlerde İran’ın, İHA/SİHA ve 
diğer silah üretme kapasitesini geliştirmesinde, merkezi 
Güney Afrika’da bulunan MTN isimli telekomünikasyon 
şirketinin de katkı yapmış olabileceği iddia ediliyor.
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hu-

silerin “İran’ın cömert desteğinden” fayda-

landığını belirtti ve Husileri, Yemen’deki 

insani krizi derinleştirdiği gerekçesiyle 

eleştirdi. İran, bu açıklamalar karşısında 

sessizliğini korusa da daha önce buna ben-

zer suçlamaları daima reddetmişti. ABD, 

bunun yanında Yemen hükûmetinin Ma-

rib şehrinde kontrol ettiği bölgeye düzen-

lenen bir saldırıyı yönettiği gerekçesiyle bir 

Husi komutana yaptırım uygulandığını da 

duyurdu. Blinken, aynı açıklamada yap-

tırım uygulanan el-Gamari’nin özellikle 

Yemenli sivillere yönelik düzenlenecek ey-

lemler için bölgeye atandığını ifade etti ve 

Husilerin, Suudi Arabistan ve diğer komşu 

ülkelere saldırılar düzenlemeye devam et-

tiğini söyledi.

Yemen konusunda çelişkili politikalar ser-

gileyerek iç savaştaki ABD askerî deste-

ğini sonlandıran Joe Biden yönetimi, Ye-

men’den yüzünü tamamıyla çevirmemiştir. 

Diplomatik yollarla Suudi Arabistan’ı des-

tekleyen ABD’nin, Yemen’deki iç savaşa ne 

tam dâhil olduğu ne de savaştan tam anla-

mıyla çekildiği söylenebilir. Bu doğrultuda 

ABD’nin, müttefiki Suudi Arabistan’ı da 

yalnız bırakmamak adına diplomatik yol-

larla Yemen’de tutunmaya çalışmakta ol-

duğu ve burada sınırlı bir varlık gösterdiği 

ifade edilebilir.

ABD’nin Yemen’de gösterdiği sınırlı varlı-

ğın gerekçelerinin inceleneceği bu yazıda; 

İran’ın Husilere destek vermekle suçlanma-

sının altındaki nedenler ve ABD’nin bölge-

den çekildiği takdirde Yemen’in, Rusya için 

açık bir hedefe dönüşeceği anlatılacaktır. 

Bunlara ek olarak Husiler ve İran arasında-

ki etkileşim, İran açısından incelenecektir. 

Ancak her şeyden önce Biden yönetiminin, 

Yemen’deki tutarsız tavrına değinilecektir.

Biden Yönetiminin  
Yemen Çıkmazı

Biden yönetiminin Husilere yönelik yaptı-

rım uygulayıp uygulamama ve Yemen’deki 

birçok konuda takındığı çelişkili tavırlar 

ABD’nin, dış politikada insan hakları sa-

vunuculuğu ve Orta Doğu’daki müttefik-

leriyle ilişkilerini düzeltmek gibi iki olgu 

arasına sıkışmasından kaynaklanmak-
tadır. Biden, iktidara geldiğinde Donald 
Trump’ın Husileri hedef alan yaptırımla-
rını, Yemen’deki sivil halkın durumunun 
daha da kötüleşeceği endişesi ve kendin-
den önceki siyasi iktidarın politikalarını 
sürdürme kaygısıyla kaldırmıştır. Ancak 
bu tavrı devam ettiremeyen yeni yönetim, 
başka yaptırımları devreye sokmuştur. 
Bununla birlikte aynı yönetim, müttefik 

Suudi Arabistan’a askerî destek vermekten 
-Yemen’deki insani krizin derinleştiği ge-
rekçesiyle- geri durmuştur.

Husilerin herhangi bir ateşkes teklifine ya-
naşmaması nedeniyle Suudi Arabistan’ın 
savaşı devam ettirme mecburiyetinde ol-
ması hem Orta Doğu’daki müttefikleriyle 
güven tazelemek isteyen hem de gerginliği 
azaltma peşinde olan ABD’nin, bölgedeki 
politikalarının önüne set çekmektedir. Bu 
doğrultuda ABD’nin, insani krizin günden 
güne derinleştiği Yemen’de askerî olarak 
varlık göstermemesi, insan haklarını önce-
lemesiyle paralellik göstermektedir. Ancak 
sahada etkinliğini sona erdiren ABD, zede-
lenen müttefiklik ilişkilerini tazelemek adı-
na -Husi liderlere yaptırım, İran’ı Husileri 

Aydın Güven

HABER ANALİZ 
25.05.2021

ABD’nin Yemen’deki  
Sınırlı Varlığı

Rusya’nın, Orta Doğu’da aktif rol oynamak istemesi ve 
dış politikada bu bölgeyi öncelemesi, ABD’nin çekilme 
planlarının önünde bir set gibi durmaktadır.
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desteklemek gibi gerekçelerle itham etmek 
gibi- diplomatik adımlar atmakta ve bu du-
rumu dengelemek istemektedir. Öte taraf-
tan Yemen özelinde Husiler hem ABD’nin 
bölgede devam ettirdiği yatıştırma politi-
kasını engelleyerek ABD’nin tüm enerjisini 
Rusya ile Çin’e harcamasına ve küresel güç 
olma savaşında rakiplerini ekarte etmesine 
izin vermemekte hem de Suudi Arabis-
tan’ın ateşkes tekliflerini kabul etmeyerek 
Suudi Arabistan’ı İran’la anlaşma zemini 
bulmaya mahkûm etmektedir. Bu bilgiler 
ışığında çözümsüzlüğe her gün biraz daha 
yaklaşan Yemen’de, ABD’nin son adımları 
değerlendirilecektir.

ABD’nin, Barack Obama Dönemi’nden bu-
güne Orta Doğu’dan çekilme politikasını 
devam ettirdiği görülmektedir. Ancak bu 
çekilme sırasında müttefikleriyle ilişkileri-
ni dengede tutamayan ABD’nin Orta Do-
ğu’da sürdürdüğü politikalar, sürüncemede 
kalmaktadır. Ayrıca Rusya’nın ekonomik 
gücünü konsolide ettikten sonra Sovyetler 
Birliği zamanındaki gibi Orta Doğu’da ak-
tif rol oynamak istemesi ve dış politikada 
bu bölgeyi öncelemesi, ABD’nin çekilme 
planlarının önünde bir set gibi durmakta-
dır. Bunun yanında Çin’in de Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’da varlık göstermek istemesi, 
ABD’nin isteğinin aksine Çin-ABD rekabe-
tinin Orta Doğu’da da yayılmasına neden 
olabilecek bir gelişmedir.

ABD’nin Yemen’deki  
Sınırlı Varlığı

Blinken’ın İran’ı Husileri desteklemek-
le suçlaması, yıllardır kabul edilmeyen 
İran-Husi ilişkilerini kanıtlayamasa da 
İran’ı köşeye sıkıştırmak için ve Suudi Ara-
bistan’ın yalnız olmadığını göstermek adı-
na atılmış bir adım olarak görülebilir. Son 
zamanlarda Suudi Arabistan, sahada başa-
rısız olup birçok defa ateşkes talebinde bu-
lunmuş ve iç savaşın kontrolünün Husilerin 
eline geçmesine neden olmuştur. Bunun 
yanı sıra Suudi Arabistan’la bölgesel gerili-
mi azaltmak adına masaya oturan İran, Hu-
si-Suudi Arabistan ateşkesine öncülük ede-
bilecek bir imaj oluşturmuş ve bu sayede 

birçok kazanım elde edebilecek bir konu-
ma ulaşmıştır. Bu doğrultuda yaptığı açık-
lamayla birlikte masada müttefiki Suudi 
Arabistan’ın elini güçlendirecek olan ABD, 
İran’ın Husi-Suudi Arabistan çatışmasında 
kendisini ara bulucu olarak resmetmesinin 
önüne geçmek istemektedir. ABD, sahada 
savaşan aktörlerden birine doğrudan lojis-
tik destek vermekle suçladığı İran’ın, savaş-
ta taraf olduğunu vurgulamıştır. Böylece 
ABD, sahada inisiyatifini ele geçiremediği 
Yemen İç Savaşı’nda müzakere masasında 
ağırlığını koymak istemekte ve savaşın so-
nucunu belirleme gücünü İran’a bırakmak 
istememektedir.

Dahası Yemen’deki çatışmada askerî var-
lığını sonlandırmasına rağmen bölgede 
diplomatik olarak varlık gösteren ABD’nin, 
Rusya’nın buradaki nüfuzunun artmasını 
engellemek istediği söylenebilir. Daha önce 
Suriye’deki krizde varlık gösteremeyen 
ABD’nin dolduramadığı boşlukları Rus-
ya’nın değerlendirdiği göz önüne alınırsa 
Husilerle ve Yemen hükûmetiyle ilişkileri-
ni kesmeyen Rusya’nın, Yemen’de boşluk 
aradığı görülmektedir. Ayrıca Rusya’nın 
Yemen’deki savaşta tarafların müzakere 
masasına oturması gerektiğini açıklama-
sı, Rusya’nın Kızıldeniz’de varlık gösterme 
isteği ve Rusya-İran ilişkilerinin boyutu da 
hesaba katılırsa ABD’nin Yemen’den çekil-
diği takdirde Rusya’nın burada etkinliğini 
artırması sürpriz bir gelişme olmayacaktır.

İran Kanadı

İran, Husilerle ilişkilerini bugüne kadar 
hep reddetmiştir. Böylece Yemen’deki de-
rinleşmiş politik krizin sorumluluğuna da 
ortak olmayan İran, vekili Husiler sayesin-
de birçok kazanım elde etmiştir. Ancak Hu-
silerin, sahadaki başarısının tümüyle İran’a 
atfedilmesi gerçekçi bir yaklaşım değildir. 
2003’ten bugüne ülke içinde savaşan Hu-
siler hem taktiksel doktrini öğrenmiş hem 
de Yemen Cumhuriyeti’nin silah envante-
rini ele geçirerek operasyonel kapasitesini 
artırmış bir güçtür. İran’dan lojistik destek 
alan Husiler, İran için az maliyetli bir ortak 
olmasının yanında İran’ın bölgesel rakibi 

Suudi Arabistan’ı ve küresel rakibi ABD’yi 
Yemen İç Savaşı’nda meşgul ederek bu ak-
törlerin, doğrudan İran’a odaklanmasının 
önüne geçmektedir. Suudi Arabistan ile 
Irak’ta başlayan müzakerelerde istediğini 
elde etmek adına Husileri koz olarak kul-
lanabilecek olan İran, ABD’den gelen suçla-
maları kuvvetle muhtemel yine reddedecek 
ve az maliyetle çok kazanım elde ettiği bu 
süreci sonlandırmak istemeyecektir.

Sonuç olarak dış politikada insan hakları-
nı merkeze alan ve Orta Doğu’da gerginliği 
azaltmak isteyen ABD’nin, sivillerin savaş-
tan büyük zarar gördüğü Yemen’de, Suudi 
Arabistan’dan desteğini tamamıyla çekme-
diği görülmektedir. ABD Dışişleri Bakanı 
Blinken’ın İran’ı Husilere destek vermekle 
suçlaması, Suudi Arabistan’ın yalnız ol-
madığını göstermekte ve İran’ın, Yemen İç 
Savaşı’nda tarafsız bir aktör olmadığının 
tekrarlanmasını sağlamaktadır. ABD, bu 
sayede müzakere masasındaki ortağının 
elini güçlendirdiği gibi İran’a bir barış gücü 
olarak bakılmasının da önüne geçmektedir. 
Ek olarak Orta Doğu’da boşalttığı noktaları 
dolduran Rusya’nın stratejik hamlelerinden 
çekinen ABD, Rusya’nın Yemen’de kendisi-
ne alan açma ihtimaline endişeyle bakmak-
tadır. ABD’nin; Yemen’de gösterdiği sınırlı 
varlığı sıfıra indirmesi veya Suudi Arabistan 
destekli koalisyonun ateşkes yapıp ülkeden 
ayrılması, Yemen’in bileşenleriyle iyi ilişki-
leri olan Rusya’ya, Kızıldeniz’deki hedefle-
rine ulaşmak için uygun ortam sağlayacak-
tır. Bu doğrultuda ABD’nin, Suudi Arabis-
tan’la masaya oturan İran’ı suçlaması, ABD 
Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking’in 
Marib’in düşmeyeceğini açıklaması gibi 
gelişmeler; ABD’nin, Yemen’deki savaşı 
İran’ın ve müttefiki Rusya’nın istediği se-
naryolarla bitirmek istemediğini göster-
mektedir. İran ise bu suçlamaları bugüne 
kadar olduğu gibi reddetme yolunu tercih 
ederek Yemen’deki krizin insani boyutuna 
ortak olmayacak ve zaten hedefe konduğu 
uluslararası kamuoyunda daha fazla dikkat 
çekmek istemeyecektir. İ
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Su ile ilgili çeşitli riskler; insan refahına za-

rar verirken siyasi istikrarsızlığa, çatışmaya, 

yerinden edilmeye, göçe ve akut gıda gü-

vensizliğine etkide bulunabilir. Bu faktörler 

ise ulusal, bölgesel ve küresel güvenliği za-

yıflatabilir. Su riski, binlerce yıldır bir teh-

dit unsuruyken bugün küresel nüfus artışı, 

ekonomik genişleme ve iklim değişikliğiyle 

birlikte yeni bir aciliyet yaratmaktadır.

Su Stresi: Bölgesel Olarak 
Su Sorunu Riski Ne Kadar 
Ciddi?

• Su stresi; bir ülkede insanların kullanabi-

leceği kalitedeki su miktarına yönelik he-

saplamaları standardize edebilmek ama-

cıyla kullanılabilir su ile kişi sayısı dikkate 

alınarak hesaplanan bir endekstir.

• Bir ülkede su stresi düşük ise bu ülkede 

kişi başına düşen (insan kullanımına uy-

gun) su miktarı yeterli olarak kabul edil-

mekte ve bu ülkenin, kısa ve orta vadede 

su konusunda bir sorun yaşamaması bek-

lenmektedir. Bir ülkede su stresi yüksek 

ise kişi başı kullanıma uygun su miktarı 
makul seviyenin altında olup bu durum 
gelecekte insanların ilgili bölgede su ye-
tersizliği nedeniyle ciddi sorunlarla karşı-
laşacağı anlamına gelmektedir.

• Falkenmark su stresi endeksine göre bir 
ülke; kişi başı kullanıma uygun su mik-
tarı 1.700 m3 üzerinde ise su rezervleri 
yeterli, bu miktar 1.000-1.700 m3 arasında 

ise su stresi yaşayan, rezervleri 500-1.000 
m3 arasında ise su kıtlığı yaşayan ve 500 
m3ün altında ise mutlak su kıtlığı yaşayan 
ülke olarak kabul edilmektedir. 2011 yılı 
verilerine göre Türkiye, su stresi yaşayan 
ülke kategorisinde yer almaktadır.

• Dünya Kaynak Örgütü tarafından yapı-
lan çalışmaya göre 155 ülke içinde İran, su 
stresi bakımından 2020 yılında en kötü 14. 
ülke iken bu sıralamada komşu ülkeler; 
Irak 19, Suriye 20 ve Türkiye 28. sıradadır.

• Aynı kurum tarafından 2040 yılına yöne-
lik yapılan projeksiyonlarda su stresi ba-
kımından İran en kötü 13, Irak 21, Suriye 
25 ve Türkiye 27. ülke durumundadır.

• Bu çalışmaya göre Türkiye’nin doğu, gü-
ney ve batısındaki tüm komşularının, 
Orta Doğu’nun istisnasız tüm ülkelerinin 

ve ayrıca Akdeniz’e kıyısı olan tüm ülke-
lerin ciddi su sorunu ile karşılaşacakları 
tahmin edilmektedir.

Bir bölgenin “su şokları”nı idare etme ka-
pasitesi, su güvensizliğine giden süreci 
etkiler. Yönetişim zayıf, altyapı yetersiz ve 
kurumlar kırılgan ise suyla ilgili belirtilen 
riskler çok daha olasıdır. Bir nüfusun yeterli 
miktarda ve kabul edilebilir kalitede suya 

sürdürülebilir erişiminin sağlanamaması 
hâlinde ortaya çıkan su güvensizliği, bugün 
İran’da etkin olmayı sürdürmektedir.

İranlı yetkililerin açıklamalarına da konu 
olan ve bu yılın, yaz ayları için yapılan tah-
minlere göre son elli yılın en kurak yılı ola-
cağı öngörülmektedir. Özellikle metropol-
ler için zor bir dönem olacağı ve suyun kar-
ne ile dağıtılma olasılığı konusunda çeşitli 
uyarılar yapılmaktadır. Ülkede yirmi sekiz 
milyondan fazla kişi (nüfusun yaklaşık üçte 
biri), çoğunluğu orta ve güney bölgelerde 
olmak üzere su stresi çeken bölgelerde ya-
şamaktadır. Bu durum yalnızca İran’a özgü 
değildir. On yedi ülkede, dünya nüfusunun 
dörtte birinde, yaklaşık 1,8 milyar kişi su 
stresi ile mücadele etmekte ve bu ülkelerin 
on ikisi Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da bu-
lunmaktadır.

Arife Delibaş

GÖRÜŞ 
28.05.2021

Su Güvensizliği 
ve İran

Su kaynaklarının hızla tükenmesi, İran’da su sorununu 
bir güvenlik meselesine dönüştürmeye başlamıştır.
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İran özellikle son on yılda, su kıtlığı soru-
nuyla mücadele için çeşitli siyasi ve finansal 
sermaye yatırımlarında bulunmuştur. So-
runla mücadele hedefiyle havzalar arası su 
transferine odaklanan ülke, aynı zamanda 
tuzdan arındırmayı (desalinasyon) artırma-
ya yönelik çeşitli projelere yatırım yapmak-
tadır. Bu kapsamda yürütülen Basra Körfe-
zi’nden Merkez Plato’ya su transferi projesi 
hâlihazırda yapım aşamasındadır. Bahsi 
geçen proje, dört ana su temin hattını ön-
görmekte ve şu şekilde planlamaktadır: 820 
km uzunluğundaki ilk hat, Basra Körfezi’n-
den Hürmüzgan, Kirman ve Yezd illerine su 
aktarımı yapacak ve projeyi uygulamak için 
yaklaşık 16.000 kişi istihdam edilecektir. 
1.550 km uzunluğundaki ikinci hat, Bas-
ra Körfezi’nden Kirman, Güney Horasan, 
Horasan-i Rezevi illerine su sağlayacak 
ve proje için yaklaşık 30.000 kişi istihdam 
edilecektir. 910 km uzunluğundaki üçüncü 
hat, Yezd ve Isfahan illerine su sağlayacak 
ve yaklaşık 14.000 kişi istihdam edilecek-
tir. Son olarak 820 km’lik dördüncü hat ise 
Umman Denizi’nden Sistan ve Beluçistan 
iline su aktaracak, proje kapsamında yak-

laşık 10.000 kişi istihdam edilecektir. 2025 

yılına kadar 285 milyon dolara mal olacağı 

tahmin edilen bu projenin, toplamda yakla-

şık 70.000 kişiye yeni iş fırsatı oluşturması 

beklenmektedir. 2020 verilerine göre İran’ın 

desalinasyon yoluyla elde ettiği su mikta-

rı, ülkedeki toplam yıllık su tüketiminin 

%0,1’ini oluştururken Suudi Arabistan gibi 

bazı komşu ülkelerde bu oran %70’tir.

Su transferleri ve desalinasyon işlemleri, 

kısa vadede alternatif bir çözüm olarak gö-

rülse de bu işlemlerin uzun vadede yeter-

li olmayacağı düşünülmektedir. Su riski, 

yalnızca aşırı kuraklık ve sel gibi risklerin 

bir sonucu değil aynı zamanda bir toplu-

mun doğal tehlikeler karşısında yönetişim 

kapasitesinin ve dayanıklılığının da bir so-

nucudur. Su riskini azaltmada çok yönlü 

yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. İran’ın 

su yönetimi ise dış politika zorluklarından 

doğrudan etkilenmektedir. Kuraklıklarla 

birlikte yaptırımların da etkisiyle Tahran’ın 

gelişen teknolojilere ulaşım imkânı, eko-

nomik olarak sınırlanmıştır. Ayrıca petrol 

satamayan İran’ın, alternatif gelir kaynak-

ları aramasına neden olmuştur. Petrokim-

ya, madencilik, çelik gibi yoğun su tüketen 

endüstrilere yönelen ülke, hâlihazırda su 

sıkıntısı çekerken ekonomisi su kullanımı-

nı artıracak şekilde çeşitlenmiştir. Yapılan 

araştırmalarda 2000 yılında sanayi ve ma-

dencilik sektörlerinin ülkenin yıllık su ar-

zındaki tüketim payı %1,2 iken 2021’de bu 

payın %3’e çıkacağı öngörülmektedir.

Desalinasyon, İran için Körfez’deki kom-

şularına göre henüz başlangıç aşamasında 

kalsa da bu işlemin uzun soluklu bir çözüm 

olamayacağı ve sera gazı emisyonlarını ar-

tırmak gibi çevre üzerinde de çeşitli olum-

suzluklara neden olacağı düşünülmektedir. 

Körfez ülkelerindeki devasa tuzdan arın-

dırma projelerinin çevreye verdiği zarara ek 

olarak İran’ın; nüfusu, su ihtiyacı, giderek 

tuzdan arındırılmış suya olan bağımlılığı 

ve yaptırımlarla birlikte ileri ve çevreci tek-

nolojilere erişim kapasitesinin yetersizliği  

de düşünülürse ülke ve bölgedeki güven-

sizliğin hem su hem de çevre üzerinde 

hızla artması en muhtemel senaryo gibi 

görünmektedir. İ
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übnanlı Şii lider ve EMEL Hareketi’nin ku-
rucusu Musa Sadr; 31 Ağustos 1978’de, resmî 
ziyaret için gittiği Muammer Kaddafi yöne-
timindeki Libya’da, danışmanı Şeyh Mu-
hammed Şahhata Yakup ve gazeteci Abbas 
Bedreddin ile birlikte ortadan kaybolmuş 
ve bir daha görülmediği gibi cesedi de bulu-
namamıştır. Lübnan siyasetinin önde gelen 
isimlerinden biri olan Sadr’ın esrarengiz bir 
şekilde ortadan kaybolması nedeniyle 1978 
yılında Lübnan ile Libya arasında bölgesel 
bir kriz baş göstermiş ve bu kriz yıllarca 
devam etmiştir. Libya’nın, Sadr ve arkadaş-
larının bu ülkeden ayrılarak İtalya’ya gitti-
ğini iddia etmesi ve Kaddafi’nin daha sonra 
Sadr’ın görüşmeye gelmediğini öne sürme-
si, olayı daha da karmaşık bir hâle getir-
miştir. Kayboluşunun ardından 40 yıllık bir 

süre geçmesine rağmen sırra kadem basan 
Sadr ve arkadaşlarının akıbeti hâlâ açıklık 
kazanmamıştır. Bu konuda ortaya atılan 
sayısız kuram arasında en kabul göreni, 
Kaddafi’nin Sadr’ı kaçırtarak öldürttüğü 
iddiasıdır. Ancak bu iddia ne kanıtlanmış 
ne de çürütülmüştür.

Söz konusu bu olay The Strange Disappea-
rance of Imam Moussa Sadr adıyla Ameri-
kalı yazar Peter Theroux tarafından kaleme 
alınmış ve 1992 yılında Kayıp İmam (Musa 
Sadr) adıyla Türk okuyucuyla buluşmuştur. 
1956 yılında Boston’da dünyaya gelen The-
roux, Harvard ve Kahire Amerikan üniver-
sitelerinde öğrenim görmüştür. Time, News 
York Times ve National Geographic gibi ba-
sın kuruluşlarında yazıları yayımlanmış ve 
çalışmaları Harvard Advocate antolojilerine 
girmiştir.

Sadr’ın kayboluşunu “Orta Doğu araştırma-
cıları için hiçbir gizemli olay, İmam Musa 
Sadr’ın 1978 yılında resmî davetli olarak 
gittiği Libya’da kaybolmasından daha şaşır-
tıcı ve anlaşılması zor olmamıştır.” sözleriy-
le betimleyen Theroux, eserin “Çözülmeyen 
Bir Bilmece” adlı giriş niteliğindeki ilk bö-
lümünde onun, ülkesindeki Şii halkın siya-
si bir aktör hâline gelmesinde etkin bir rol 
oynadığına değinmiştir. Sadr’ın önce Şah’ın, 
sonra Ayetullah Humeyni’nin temsilciliğini 
üstlenmesinin yanı sıra Filistin Kurtuluş 
Örgütü’ne önce destek verip sonra düşman 
kesildiğini belirtmiş ve bu nedenle onu 
“savaşan tarafların esnek müttefiki” olarak 
tanımlamıştır. Ardından Kaddafi ile anlaş-
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Çev. Şaban Özdemir,  
Akademi Yayınları,  
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mazlığı nedeniyle mücadele hayatının son 
bulduğunu ifade etmiştir.

Lübnan’daki Şii tarihinin ele alındığı “Kı-
zıl Şiilik” başlığını taşıyan ikinci bölümde, 
Lübnan’daki Osmanlı hâkimiyetinin sona 
ermesiyle beraber Lübnanlı Şiiler için baş-
layan “uğursuz süreç” konu edilmiştir. Buna 
göre Şiilerin, toplumsal ve politik olarak 
hiçbir yerde Lübnan’da olduğu kadar açık 
bir şekilde dışlanmadıkları ve Şii halkının 
bu ülkede hiçbir sözcüsünün ve gücünün 
bulunmadığı öne sürülmüştür. Sadr’ın meş-
hur büyük amcası Abdulhüseyin Şerafet-
tin’in bu süreçte Şii halkının kurtarıcısı ro-
lünü üstlendiğinden bahsedilerek Sadr’ın, 
onun bu rolünü miras aldığına atıfta bulu-
nulmuştur.

Eserin “Çoban ve Sürüsü” ve “Arap Entrika-
ları” başlıklarını taşıyan üçüncü ve dördün-
cü bölümlerinde, Lübnan kökenli bir aile-
ye mensup olan Sadr’ın hayatından kısaca 
bahsedilmiştir. Onun Lübnan siyaset sah-
nesinde geçen politik mücadelesine odak-
lanılmış ve EMEL Hareketi ile Mahrumlar 
Hareketi’nin ortaya çıkışındaki temel dina-
mikler incelenmiştir. Yazar, Sadr’ı “kendini 
Lübnan’da Şiiliğin uyanmasına ve Şiilerin 
saygınlığı olan toplumsal bir grup olarak 
ortaya çıkmasına adayan bir figür” olarak 
tanımlamış ve onun Lübnan Şiilerinin siya-
si bir aktör hâline gelmesinde etkili bir rol 
oynadığının altını çizmiştir. Ayrıca İran Şahı 
Muhammed Rıza Pehlevi’nin, Şiiliğin yayıl-
masını kendi etki alanını genişletmenin bir 
yolu olarak görmesi sebebiyle Sadr’ı, Şiilere 
öncülük etmek üzere Lübnan’a gönderdiği-
ni ancak Sadr’ın Lübnan’da güç kazanma-
sının ardından Şah’tan uzaklaşıp Humey-
ni’nin safında yer aldığını belirtmiştir.

Eserin “Tripoli’ye Giden Yol” başlığını taşı-
yan beşinci bölümünde; Sadr’ın, ilgi alan-
larının çeşitliliği, diplomasiye olan tutkun-
luğu ve bağlılıklarının değişmesi sebebiyle 
kendisinden kuşku duyulmasına dikkat çe-
kilmiştir. Onun, Lübnan İç Savaşı’nın ya-
rattığı koşulları Kaddafi’yle istişare etmek 
ve İsrail’in saldırganlığına karşı Libya’nın 
resmî desteğini kazanmak için bu ülkeye 
gittiğinden bahsedilmiştir.

Eserin “Kayboluş” adlı altıncı bölümü ve 
“Tarihin En Tuhaf Olayı” başlığını taşıyan 
yedinci bölümünde, Sadr’ın aniden ortadan 
kayboluşunun detayları ve olayın yankıları 
yakından ele alınmıştır. Bu doğrultuda ger-
çekleşen diplomatik temaslar ve aktörlerin 
açıklamalarının yanı sıra açılan soruştur-
malar ile örtbas girişimleri ayrıntılı bir şe-
kilde irdelenmiş ve olayın iç yüzü ilk elden 
soruşturulmaya çalışılmıştır. Bu bölümde 
yer alan bilgilere göre Al-Şattı Oteli’nde 
ağırlanan Sadr ve arkadaşları, Kaddafi ile 
görüşmek için iki gün bekletilmiştir. Üçün-
cü gün Bedreddin, Lübnan’ın Libya Masla-
hatgüzarı ve Sadr’ın yakın arkadaşı Nizar 
Ferhad’dan, Fransa’dan vize alması için yar-
dımcı olmasını istemiş ve Ferhad yardımcı 
olacağını belirterek onları iftar yemeğine 
davet etmiştir. Yemekte dalgın olan Sadr, 1 
Eylül’de Kaddafi ile görüşeceğinden ve bu 
görüşmenin fırtınalı olacağından bahset-
miştir. Olayın ertesi günü otele giden Fer-
had’a, Sadr ile arkadaşlarından haber alına-
madığı ve Sadr’ın resmî bir araçla ayrıldığı 
söylenmiştir. Lübnan, Libya’yı Sadr’ı alıkoy-
makla suçlarken Kaddafi, Sadr’ın İtalya’ya 
gittiğini ve onun kaçırılmasında ABD, İsrail, 
İran ve Avrupalı teröristlerin payı olduğunu 
iddia etmiştir. Theroux, bu bölümde 1978 
yılında Sadr olayının açıklığa kavuşturul-
masına yönelik önemli bir adımın atılmadı-
ğını belirterek İran Devrimi’nden sonra Şii-
lerin bu konudaki umudunun yenilendiğini 
ifade etmiştir.

Eserin “İran Cephesi” başlıklı sekizinci 
bölümünde, Sadr’ın kendisinden sık sık 

“Sevgili oğlum” diye bahsettiği Humeyni ile 
ilişkisinden1 kısaca bahsedilmiş ve İran’ın, 
onun esrarengiz bir şekilde ortadan kaybo-
luşuna yönelik tutumu derinlemesine ince-
lenmiştir. Humeyni’nin, Devrim’in ilk haf-
tasında Kaddafi’nin resmî ziyaret teklifini 
kabaca reddettiğinden ve Libya ile diploma-
tik ilişkiler kurmaya yanaşmadığından bah-
sedilmiştir. Devrim sonrası ilk hükûmette 
Sadr ailesinden iki ismin önemli görevlere 
getirildiğine dikkat çekerek2 aile bağlarının, 
İran’ın Sadr olayını destekleme stratejisinde 
önemli bir etken olduğu öne sürülmüştür. 
Ancak İran, olayın çözümlenmesi için her-
hangi bir diplomatik girişimde bulunmaya 
yanaşmamıştır. Yazar İran’ın bu tutumunu, 
Devrim’in ilk günlerinde bulunan yoğun 
uluslararası desteğin Tahran’daki ABD Bü-
yükelçiliğinin işgal edilmesinin ardından 
kaybedilmesine bağlamaktadır. Bu nedenle 
Libya ile diplomatik ilişki kurma kararı alan 
İran’ın, Sadr olayını araştıracak bir komis-
yon oluşturduğundan ve Cumhurbaşkanı 
Ebu’l Hasan Beni Sadr’ın bir grup İranlı ile 
birlikte Libya’ya gittiğinden bahsetmesi-
nin ardından Sadr’ın ailesi ve Şii toplumun 
tepkisi nedeniyle (Ayetullah Muntazeri’nin 
isteği üzerine) Humeyni’nin komisyonu fes-
hettiğine dikkat çekmiştir.

Yazar, eserin “Bahtiyar” adlı dokuzuncu ve 
“Gizlisi Olmayan Bir Ülke” başlıklı onuncu 
bölümlerinde, Şah’ın son başbakanı Şapur 
Bahtiyar ve Beni Sadr ile yaptığı özel röpor-
tajlara yer vermiştir. Bahtiyar, Sadr’ın Lüb-
nan’a bizzat Şah tarafından gönderilmesine 
atıfta bulunmuş ve Lübnan’da güçlendikçe 
Şah’a ters düştüğünü belirtmiştir. Humey-
ni’nin, Sadr’ı kendisinden daha genç ve 
daha renkli bulduğu için ona karşı kıskanç-
lık beslemesi sebebiyle İran’ın Sadr olayın-
da gevşek davrandığını öne sürmüştür. Beni 
Sadr ise Sadr’ın aslında Humeyni’yi destek-
lemeyip ona karşı bir tür dostluk politikası 
oynadığını iddia ederek Sadr ile Şah’ın çok 
iyi ilişkileri bulunduğunu ve bunun belge-
lerle kanıtlandığını iddia etmiştir. Ayrıca 
Sadr’ın, İran’a Şiilerin ülkesi gözüyle baktığı 
için İran’ı kimin yönettiğini umursamadığı-
nı öne sürmüş ve Sadr’ın önceliğini Lübnan-
lı Şiilere verdiğini ifade etmiştir.
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“Roma Yeniden Soruşturma Açıyor” başlıklı 
onuncu bölümde, İtalya’nın Libya etkisiyle 
Sadr’ın kayboluşuyla ilgili yeni bir soruş-
turma açması ve bu duruma gelen tepkiler 
konu edilmiştir. Yazar bu bölümde, Sadr’ın 
Lübnan’a dönmesini sağlamak ya da öldü-
ğünü kanıtlamak için sürdürülen çabalara 
değinmiştir. Eylül 1980’de ilan edilen Su-
riye-Libya politik birleşmesi ve İran-Irak 
Savaşı’nın patlak vermesinin ardından bu 
çabaların neredeyse durma noktasına geldi-
ğini belirtmiştir. “Koyu pragmatist” olarak 
nitelendirdiği Hafız Esed’in, Libya ile ilişki-
leri geliştirmemenin ülke çıkarlarına uygun 
olmayacağının oldukça farkında olduğunu 
ve İran’ın Irak’la savaşmak için silaha gerek-
sinimi bulunduğundan Sadr olayının göz 
ardı edildiğini vurgulamıştır. Öte yandan 
Sadr’ın kaybolması ve İran Devrimi’nin ger-
çekleşmesi üzerine artan Şii taşkınlığının, 
EMEL Hareketi’ni Lübnan’da olağanüstü 
derecede güçlendirdiğini ancak bu hare-
ketin, Sadr olayında Ļibya’nın karşısında 

duramadığını öne sürmüştür. Yazar, Sadr’ın 
güç tabanının çok değişik görüşlere sahip 
Şii din adamları ve politikacılar tarafından 
paylaşıldığını belirterek Sadr’ın şu anda or-
taya çıkması hâlinde onun dönüşüne sevi-
necek hiç kimsenin bulunmayacağına atıfta 
bulunmuştur.

Sadr’ın esrarengiz bir şekilde aniden orta-
dan kaybolmasına yönelik teorilerin okuyu-
cuya sunulduğu “Kim Yaptı” adlı on birinci 
bölüm ile “Neden Yaptılar” başlıklı on ikin-
ci bölümünde, asılsız iddialar çürütülerek 
olayın iç yüzü derinlemesine sorgulanmış 
ve failler tespit edilmeye çalışılmıştır. The-
roux, işaretlerin Kaddafi’yi gösterdiğini 
ortaya koysa da kesin ve ispatlanabilir bir 
sonuca varamamıştır. Yine de genel bir ce-
vap niteliği taşıyacak şu açıklaması oldukça 
etkileyicidir: “Orta Doğu’nun oynak politik 
manzarası ve vahşi kan davalarındaki ani 
yön değişiklikleri, Musa Sadr’ın akıbetine 
ilişkin kuramların çeşitlenmesine ve ço-

ğalmasına yardımcı oldu. Fakat Libya’nın 
suçluluğu ve İran’ın kayıtsızlığı her iki dev-
rimin müthiş kinizminin3 anıtları olarak 
apaçık duruyordu ortada.” Eserin, “Sonsöz” 
kısmında ise Sadr olayına genel bir çerçe-
veden yaklaşarak olayın bölgedeki etkileri 
değerlendirilmiştir.

Sadr ve arkadaşlarına ne olmuştu? Eserde, 
aradan 40 sene geçmesine rağmen günde-
mindeki yerini hiç kaybetmeyen bu soruya 
yanıt aranmaktadır. Eser, ölüsü veya dirisi 
bulunmadıkça çözülemeyen bir bilmece 
olarak yerini koruyacak olan Şiilerin kayıp 
imamı Sadr’ı yakından tanıma imkânı ver-
mektedir. Sonuç olarak eser, Sadr’ın öldü-
rülmesine veya alıkonulmasana ilişkin elde 
edilen bilgileri, bütün çıplaklığıyla birinci 
ağızdan okuyucuya sunması ve bu bilgilere 
dayanarak olayın iç yüzünü derinlemesine 
sorgulaması bakımından alana ilgi duyan 
kişilerin yararlanmak isteyeceği kıymetli bir 
çalışmadır. İ
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• İran’da idarenin kuruluş ve görevleri, 
merkezden yönetim ve yerinden yönetim 
(ademimerkeziyetçi) esaslarına dayanan karma 
bir yapıya sahiptir. 

• Merkezî yönetim, ulusal düzeydeki en güçlü 
karar alıcı makamlardan oluşmakla birlikte 
merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı olarak ikiye 
ayrılmaktadır. 

•  Merkezî yönetimde ulusal düzeydeki en 
güçlü karar alma kuruluşları sırasıyla; devrim 
rehberi, cumhurbaşkanı, başkan yardımcıları ve 
bakanları içerir. 

•  Yerel yönetimler; belediye ve yerel konseylerden 
oluşmaktadır. İller Yüksek Konseyi, il konseyi, ilçe 
konseyi, bucak konseyi, köy konseyi ve belediye 
meclisleri; yerel düzeyde ademimerkeziyetçiliğin 
ana bileşenlerini oluşturmaktadır. 

•  Yerel yönetimlerin, hizmet sunmada halka 
yakınlığı ve yerel demokrasinin uygulandığı 
birimler olduğu göz önünde bulundurulduğunda; 
çalışmada İran’da yerel yönetimlerin görev ve 
yetkileri ile organların atanma/seçilme usulleri 
üzerinde durulmuştur. 

•  Yasada, İran’da yürütme erkinde en güçlü karar 
alma organları hükûmet ve bileşenlerinden 
oluşmasına rağmen sahada askerî kurumlar, 
yargı kuruluşları, milletvekilleri ve diğer önemli 
organların karar alma süreçlerinde yerine göre 
daha baskın rol aldıkları görülmektedir. 

•  İran’ın idari yapısında ortaya çıkan yapısal 
sorunlar; idari yapıda kanun ve yönetmeliklerin 
yetersizliği, kurum ve kuruluşların eş güdümlü 
çalışmaması, kurumlar arası yapıcı etkileşim ve 
iletişim eksikliği, idari kurumlar arasında görev 
ve yetki dağılımına ilişkin uyuşmazlıkları olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
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•  İran, Orta Doğu’da çocuk evliliğinin yaygın 
görüldüğü ülkelerden biridir ve bu durum, 
ülkede geçmişten günümüze süregelen bir 
olgudur.

•  İran’da ne Pehleviler Dönemi’nde (1925-1979) 
ne de İran İslam Devrimi’nden (1979-…) sonra 
evlilik yaşı alt sınırı 18 olabilmiştir.

•  İran Medeni Kanunu’nun evlilik yaşını 
düzenleyen 1041. maddesinde, hâlihazırda 
evlilik yaşı kız çocukları için 13 erkek çocukları 
için ise 15 olarak belirlenmiştir.

•  Saha çalışmaları, çoğunlukla taşrada 
yaşayan köylü ve aşiret mensubu bireyler 
arasında çocuk evliliğine sık rastlandığını 
ortaya koymaktadır.

•  İran’da çocuk evliliğine yol açan başlıca 
gerekçeler; aşiret tipi sosyal hayat, düşük 
şehirleşme, mezhebî inançlar ve geleneksel 
sosyokültürel yapıdır.
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Oxford Üniversitesi 
Şarkiyat Enstitüsü 
Öğretim Üyesi 

KONUŞMACI MODERATÖR MODERATÖR

*Middle Eastern Studies, C 40, S 1, 2004, s. 1-22 

Dr. Homa Katouzian

Etkinlik dili: İngilizce 
Simultane çeviri yapılacaktır.

Humboldt Üniversitesi 
Doktora Adayı

Alireza Hodaei 
Oxford Üniversitesi 
Doktora Adayı

Başak Kilerci 

Çevrim İçi Özel Etkinlik

iSTANBUL

KISA VADELİ TOPLUM
İran’da Uzun Vadeli Siyasi ve İktisadi Gelişmenin 
Önündeki Engeller Hakkında Bir Çalışma

Tarih: 08.05.2021
Saat: 17:30

/iramcenter

w w w . i r a m c e n t e r . o r g

08.05.2021

Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Homa 
Katouzian’ın katılımıyla 8 Mayıs 2021tarihinde 

“Kısa Vadeli Toplum: İran’da Uzun Vadeli Siyasi ve 
İktisadi Gelişmenin Önündeki Engeller Hakkında Bir 
Çalışma” başlıklı çevrim içi özel etkinlik düzenlendi.

İRAN MATBUAT 
OKUMALARI - I
(1837-1905)
Alireza Hodaei

Çevrim İçi Atölye

Etkinlik Tarihi: 17 Nisan-19 Haziran 2021
Etkinlik Günü ve Saati: Cumartesi, 14.00-15.30
Okuma Metinleri:  Farsça
Başvuru Tarihleri: 12-15 Nisan 2021  

17.04.2021-19.06.2021

İRAM İstanbul tarafından düzenlenen Alireza Hodaei 
moderatörlüğündeki “İran Matbuat Okumaları”nın ilkinde 
İran matbuatının ilk örneklerinden başlayarak Meşrutiyet 
Devrimi’ne kadarki basın tarihi numunelerinin okunması  

planlanmaktadır. 

 2021

YAZ
DÖNEMİ

Çevrim İçi

Farsça Seminerleri
31 Mayıs-29 Ağustos

Başvuru: 20-25 Mayıs

iSTANBUL

31.05.2021-29.08.2021

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İstanbul şubesi 
tarafından 31 Mayıs-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında 
Farsça Seminerleri ve Konuşma Kulübü düzenlenecektir.

Çelişen Politikalar: Şattülarap 
Meselesine Dair Osmanlı 
Hariciye ve Harbiye Nezaretleri 
Arasındaki Anlaşmazlık, 1912-13

Youtube/iramcenter
Tarih: 01.05.2021 Saat: 16.00

/iramcenter

MAKALE SUNUMLARI 14

Doç. Dr. Burcu Kurt
İstanbul Teknik Üniversitesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Öğretim Görevlisi

www.iramcenter.org

iSTANBUL

“Contesting Foreign Policy: Disagreement between the Ottoman Ministry of Foreign 
Affairs and the Ministry of War on the Shatt al-Arab Dispute with Iran, 1912-13”, 
Iranian Studies, C 47, S 6, 2014, s. 967-985

Çevrim İçi

01.05.2021

Doç. Dr. Burcu Kurt’un “Çelişen Politikalar: Şattülarap 
Meselesine Dair Osmanlı Hariciye ve Harbiye Nezaretleri 
Arasındaki Anlaşmazlık, 1912-13” başlıklı makale sunumu, 
İRAM İstanbul tarafından 1 Mayıs 2021 tarihinde çevrim 

içi gerçekleştirildi.
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İRAN’DA 13. DÖNEM 
CUMHURBAȘKANLIĞI 
SEÇİM TAKVİMİ

Anayasayı Koruyucular Konseyinin 
(AKK), aday adaylarının gerekli şartları 

taşıyıp taşımadığını incelemesi.

16-20 Mayıs

Aday adaylarının 
başvuru süreci.

11-15 Mayıs

Seçim propagandası 
ve yasaklarının 

devreye girmesi.

17 Haziran18 Haziran

İçişleri Bakanlığının, 
valiliklere seçimlerin 
başladığını bildirmesi.

11 Mayıs

Valiliklerin seçim 
kurullarını 
oluşturması.

11-13 Mayıs

AKK’nin inceleme 
süresini uzatması.

21-25 Mayıs

İçişleri Bakanlığının 
kesinleşen adayları 
açıklaması.

26-27 Mayıs

Propaganda 
serbestliğinin 
başlaması.

28 Mayıs – 16 Haziran

25 Haziran

Oy çoğunluğu sağlanamadığı 
takdirde ikinci tur seçimlerinin 

gerçekleştirilmesi.

11 Mayıs 2021 - İç Politika/iramcenter

Kaynak: ISNA

2021

Oy verme günü.
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CUMHURBAȘKANI ADAY ADAYLARI-1

18 Mayıs 2021 - İç Politika/iramcenter

Seyyid 
İbrahim Reisi

61 Yaşında, 
Meşhed

İlim Havzalarında
Üst Düzey 
Din Eğitimi

Yargı Erki Başkanı; Uzmanlar Meclisi 
Başkan Yardımcısı; Düzenin Yararını 
Teşhis Konseyi (DYTK) Üyesi

Yaşı ve Doğum YeriAdı Soyadı Eğitimi Görevleri

1

Ali Erdeşir 
Laricani

64 Yaşında, 
Necef/Irak

Tahran Üniversitesi, 
Felsefe Doktora (DR)

Eski Kültür ve İslami İrşad Bakanı; 
Eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı; 
Eski İslami Şûra Meclisi Başkanı

2

İshak Cihangiri 
Kuhşahi

63 Yaşında, 
Hürmüzgan

İslami Azad Üniversitesi, 
Endüstri Mühendisliği (DR)

Eski Sanayi ve Maden Bakanı; 
Cumhurbaşkanı Birinci 
Yardımcısı

3

Rüstem 
Kasımi

57 Yaşında, 
Fars

Şerif Teknoloji 
Üniversitesi, İnşaat 
Mühendisliği (Lisans)

Eski Hatemü’l-Enbiya İmar 
Karargâhı Komutanı; 
Eski Petrol Bakanı 

4

Said 
Celili

56 Yaşında, 
Meşhed

İmam Sadık 
Üniversitesi, 
Siyaset Bilimi (DR)

Eski Millî Güvenlik Yüksek 
Kurulu Sekreteri; 
DYTK Üyesi

5

Said 
Muhammed

53 Yaşında, 
Tahran

Terbiyet-i Müderris 
Üniversitesi, İnşaat 
Mühendisliği (DR)

Eski Hatemü’l-Enbiya İmar Karargâhı 
Komutanı; DMO Genel Komutanı 
Danışmanı 

6

Mesud 
Pezeşkiyan

67 Yaşında, 
Batı Azerbaycan

İran Tıp Bilimleri 
Üniversitesi, 
Kalp Cerrahisi  

8, 9, 10 ve 11. Dönem 
Milletvekili

7

Muhsin Rızai 
Mir Kaid

67 Yaşında, 
Mescid-i Süleyman

Eski DMO Genel Komutanı; 
DYTK Genel Sekreteri

8

Hüseyin Dehkan 
Pudeh

64 Yaşında, 
Isfahan

Tahran Üniversitesi, 
Metalurji Yüksek 
Lisans (YL)

Tahran Üniversitesi, 
Ekonomi (DR)

Eski DMO Hava Kuvvetleri Komutanı; 
Eski Savunma ve Silahlı Kuvvetlere 
Destek Bakanı; Devrim Rehberi’nin 
Askerî Danışmanı 

9

Mahmud 
Ahmedinejad

65 Yaşında, 
Simnan

Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi, Trafik ve 
Taşımacılık Planlama 
Bölümü (DR) Eski Cumhurbaşkanı

10

(Asıl Adı: Sebz Revar 
Rızai Mir Kaid)
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CUMHURBAȘKANI ADAY ADAYLARI-2

18 Mayıs 2021 - İç Politika/iramcenter

Emir Hüseyin 
Kadızade Haşimi

50 Yaşında, 
Horasan-i Rezevi 

Şehid Beheşti Tıp 
Bilimleri Üniversitesi, 
Kulak, Burun ve 
Boğaz Uzmanı

8, 9, 10 ve 11. Dönem
Milletvekili  

11

İzzetullah 
Zerkami

61 Yaşında, 
Tahran

İslami Azad 
Üniversitesi, Endüstriyel 
Yönetim (YL)

Eski Radyo ve Televizyon 
Kurumu Başkanı

12

Ali 
Mutahhari

63 Yaşında, 
Tahran

Tahran Üniversitesi, 
Felsefe (DR)

8, 9 ve 10. Dönem 
Milletvekili

13

Ali Rıza 
Zakani

56 Yaşında, 
Tahran

Tahran Üniversitesi, 
Nükleer Tıp (YL)

7, 8 ve 9. Dönem 
Milletvekili

14

Muhsin Haşimi 
Rafsancani

58 Yaşında, 
Kum

Kanada Montreal 
Üniversitesi, Makine 
Mühendisliği (YL)

Eski Tahran Metro Genel 
Müdürü; Tahran Belediye 
Meclisi Başkanı

15

Seyyid Mustafa 
Taczade

65 Yaşında, 
Tahran

Tahran Üniversitesi, 
Siyaset Bilimi (YL)

Eski İçişleri Bakanı Yardımcısı; Cephe-i 
Müşakeret ve Sazman-i Mücahidin- 
İnkılab-i İslami Merkez Konseyi Üyesi

16

Mustafa 
Kevakibiyan

58 Yaşında, 
Simnan

Allame Tabatabai 
Üniversitesi, Siyaset 
Bilimi (DR)

8 ve 10. Dönem 
Milletvekili

17

Mahmud 
Sadıki

59 Yaşında, 
Luristan

10. Dönem 
Milletvekili

18

Şemseddin 
Hüseyini

54 Yaşında, 
Mazenderan

İslami Azad 
Üniversitesi, 
Ekonomi (DR) 

Terbiyet-i Müderris 
Üniversitesi, Özel 
Hukuk (DR) 

Eski Ekonomi Bakanı; 
9 ve 10. Dönem Milletvekili

19

Abbas 
Ahundi

64 Yaşında, 
Necef/Irak

Londra Üniversitesi 
Royal Holloway Koleji, 
Politik Ekonomi (DR) 

Eski Yol ve Şehircilik Bakanı; 
8, 11 ve 12. Dönem Milletvekili

20

Yaşı ve Doğum YeriAdı Soyadı Eğitimi Görevleri
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CUMHURBAȘKANI ADAY ADAYLARI-3

18 Mayıs 2021 - İç Politika/iramcenter

Muhsin Mihr 
Alizade

65 Yaşında, 
Doğu Azerbaycan

Hollanda Tilberg 
Üniversitesi, Ekonomi 
Mühendisliği (DR)

Eski Isfahan Valisi; 
Beden Eğitimi Kurumu Başkanı

21

Ebu’l-Hasan 
Firuz Abadi

60 Yaşında, 
Necef/Irak

Millî Savunma 
Üniversitesi, Stratejik 
Yönetim (DR) 

Sosyal Medya Yüksek Kurulu 
Sekreteri; Sosyal Medya Ulusal 
Merkezi Başkanı

22

Muhammed Rıza 
Sabbağiyan Bafki

53 Yaşında, 
Yezd

İslami Azad 
Üniversitesi, Siyaset 
Bilimi (YL)

10 ve 11. Dönem 
Milletvekili

23

Muhammed 
Şeriatmedari 

61 Yaşında, 
Tahran İşletme (YL)

Eski Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı; 
Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah 
Bakanı

24

Resul Müntecib 
Niya

73 Yaşında, 
Tahran

İlim Havzalarında Din 
Eğitimi; Yüksek Öğretim 
Bakanlığı (Uzaktan 
Eğitim), Fıkıh (DR)

1, 2 ve 3. Dönem 
Milletvekili; Cumhuriyet-i 
İran-i İslami Partisinin 
Genel Sekreteri

25

Ramin Mihman 
Perest

61 Yaşında, 
Tahran

Tahran Yönetim Eğitim 
Merkezi, Kamu Yönetimi 
(YL); Kanada Larkton 
Üniversitesi, İşletme (YL)

Eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü; 
Eski Polonya, Litvanya ve Tayland 
Büyükelçisi

26

Abdulnasır 
Himmeti

64 Yaşında, 
Hemedan

Tahran 
Üniversitesi, 
Ekonomi (DR) 

Merkez Bankası 
Genel Başkanı

27

Muhsin 
Rehami

68 Yaşında, 
Zencan

1 ve 2. Dönem 
Milletvekili

28

Hasan 
Subhani

68 Yaşında, 
Hemedan

Tahran Üniversitesi, 
Ekonomi (DR) 

Terbiyet-i Müderris 
Üniversitesi, Ceza 
Hukuku (DR) 

5, 6 ve 7. Dönem 
Milletvekili

29

Feridun Abbasi 
Devani

63 Yaşında, 
Abadan

Şehit Behişti 
Üniversitesi, Nükleer 
Fizik (DR) 

Eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, 
11. Dönem Milletvekili

30

Yaşı ve Doğum YeriAdı Soyadı Eğitimi Görevleri
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28 Mayıs 2021 - İç Politika/iramcenter

İbrahim Reisi

61 Yaşında, 
Horasan-i Rezevi/ 
Meşhed 

İlim Havzalarında
Üst Düzey 
Din Eğitimi

Yargı Erki Başkanı; Uzmanlar Meclisi 
Başkan Yardımcısı; Düzenin Yararını 
Teşhis Konseyi (DYTK) Üyesi

Yaşı ve Doğum YeriAdı Soyadı Eğitimi Görevleri

İran’da 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine toplamda 
592 aday adayı başvuruda bulunmuştur. Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) yaptığı 
açıklamaya göre başvuru yapan aday adaylarının yalnızca 40’ı dosyalarını eksiksiz olarak 
teslim etmiştir. Dolayısıyla AKK sadece bu 40 kişinin başvurusunu incelemeye almış ve 7 
kişinin adaylığını onaylamıştır. 

Muhsin Rızai 
Mir Kaid 

67 Yaşında, 
Huzistan/
Mescid-i Süleyman 

Tahran Üniversitesi, 
Ekonomi (DR)

Eski DMO Genel 
Komutanı; DYTK Genel 
Sekreteri

Emir Hüseyin 
Kadızade Haşimi

50 Yaşında, 
Horasan-i Rezevi/ 
Feriman

Şehit Beheşti Tıp 
Bilimleri Üniversitesi, 
KBB Uzmanı

İslami Şûra Meclisi Birinci Başkan 
Vekili; 8, 9, 10 ve 11. Dönem 
Milletvekili

13. Dönem 
Cumhurbaşkanı Adayları

MUHAFAZAKÂR REFORMCU ILIMLI

Said 
Celili

56 Yaşında, 
Horasan-i Rezevi/ 
Meşhed 

İmam Sadık 
Üniversitesi, Siyaset 
Bilimi (DR)

Eski Millî Güvenlik Yüksek 
Kurulu Sekreteri; 
DYTK Üyesi

Ali Rıza 
Zakani 

55 Yaşında, 
Tahran

Tahran 
Üniversitesi, 
Tıp (DR)

Meclis Araştırmaları Merkezi 
Başkanı; 7, 8, 9 ve 11. Dönem 
Milletvekili

Muhsin Mihr 
Alizade

65 Yaşında, 
Doğu Azerbaycan/ 
Meraga

Tahran Üniversitesi, 
Mekanik Mühendisliği 
(DR)

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı; 
Eski Isfahan ve Horasan Valisi; 
Beden Eğitimi Kurumu Başkanı

Abdulnasır 
Himmeti

64 Yaşında, 
Hemedan/
Kebuder Aheng

Tahran Üniversitesi, 
Ekonomi (DR) Merkez Bankası Genel Başkanı



İran Düşünce Tarihi 
üzerine bir  
kaynak eser

Editörler
Hakkı Uygur & Abdulla Rexhebi
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Reklam ve iş birliği fikirleriniz için 
info@iramcenter.org  

adresine e-posta gönderebilirsiniz.



BÜLTEN MAYIS 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 MAYIS 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.

MAYIS 2021Cevad Zarif ve 
Malumun İlamı  
s. 6

İran’ın Çevre 
Sorunları: Urmiye 
Gölü Ne Olacak?  
s. 16

Süleymani 
Suikastında İsrail’in 
Rolü  
s. 20

İran Seçim Takvimi 
ve Süregelen 
Belirsizlikler  
s. 24

          SAYI  

08




