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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 15. sayısı ile 
karşınızdayız.

Aralık sayımızda; “Afganistan’da Taliban Yönetimi ve İran Ekonomisine 
Etkisi, Nükleer Müzakerelerde Yedinci Tur Tamamlandı, İran Ekonomisi 
ve Viyana Görüşmeleri, Sistani’nin Olası Halefi Olarak Öne Çıkan İsim: 
Erivani, Batı Azerbaycan İlindeki Su Sorunu ve Nedenleri, UAEA ve İran 
Kerec Tesisi Konusunda Anlaşmaya Vardı, İran’ın Tahsil Edemediği 
Alacakları, İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan İçin Toplandı, Astana 
Görüşmelerinin 17. Turunda Öne Çıkan Gelişmeler, Abdullahiyan’ın 
Azerbaycan Ziyareti, Kürdistan İlindeki Su Sorununa Stratejik Bir Bakış, 
Sünni Cuma İmamı Gergic’in Görevden Alınmasına Tepkiler, Laricani 
ve Müesses Nizam Arasındaki Siyasi Çekişme, Iran Khodro Senegal’de 
Üretime Yeniden Başladı, İran’da Yeni Yakıt Uygulaması, Hasan İrlu’nun 
Ölümü ve Bazı Şüpheler ile İran Halkı Yoksullaşıyor” başlıklı yazılar yer 
almaktadır. Kurumumuzun analiz, perspektif, rapor gibi daha kapsamlı 
çalışmalarına ve yabancı dillerdeki araştırmalarımıza internet sitemiz 
aracılığıyla ulaşabilir, çalışmalarımızı temin etmek ve kurumsal iş birliği 
taleplerinizi iletmek için Ankara ya da İstanbul ofislerimizle iletişime 
geçebilirsiniz.

Bu vesile ile 2022 yılının ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı gelişmelere 
sahne olması temennilerimle tüm okuyucularımızın yeni yılını tebrik 

ederim.

Dr. HAKKI UYGUR

İRAM Başkanı
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01 Reuters’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından 
(UAEA) aktardığına göre İran, Fordo Nükleer 
Tesislerinde daha gelişmiş santrifüjlerle 

zenginleştirilmiş uranyum üretimine başladı. 

İran yerel basınında yer alan haberlere göre Afganistan’ın 

Nimruz eyaletinin Şegalek bölgesinde sınır konusundaki yanlış 

anlaşılmalar sebebiyle İran sınır birlikleri ve Taliban güçleri 

arasında çatışmalar yaşandı. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade; İsrail’i, KOEP’i 

(Kapsamlı Ortak Eylem Planı, Nükleer Anlaşma) canlandırmak 

amacıyla gerçekleşen Viyana görüşmelerini “baltalamak için 

yalan tellallığı yapmak” ile suçladı. 

02 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 
Batı’nın iyi niyet göstermesi durumunda iyi 
bir anlaşmanın ulaşılabilir olduğunu söyledi. 

Abdullahiyan; yaptığı Twitter paylaşımında, İran heyetinin 

Viyana’da rasyonel, güçlü, sağlam ve sonuç odaklı görüşmeler 

yürüttüğünü belirtti.

03 İran ile Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Rusya ve 
Çin’in temsilcileri arasında gerçekleşen KOEP’in 
canlandırılmasına ilişkin Viyana görüşmeleri, fazla 

gelişme kaydedilememesinin yarattığı hayal kırıklığı sebebiyle 

ertelendi. İranlı ve diğer müzakereciler, müzakerelerin bir hafta 

sonra başlamasını beklediklerini belirttiler. ABD Dışişleri Bakanı 

Antony Blinken; İran’ın, Nükleer Anlaşma’ya geri dönme 

konusunda ciddi görünmediğini söyledi. 

04 İran piyasasındaki dolar kuru, Viyana’daki Nükleer 
Anlaşma’yı canlandırmaya yönelik görüşmelerin 
başarısız olduğu haberlerini takiben 30.270 tümene 

ulaştı. Tahran Altın Birliği Başkanı Yardımcısı Muhammed Keşti 

Arayi, “Piyasadaki mevcut dolar fiyatı 14 aylık bir rekor kırdı.” 

dedi. 

05 İran Cumhurbaşkanı Reisi; hükûmetinin, 
yaptırımların kaldırılmasına ek olarak 
yaptırımların etkisiz hâle getirilmesi için 

de çalıştığını söyledi. Reisi, televizyonda yayımlanan bir 

röportajında İran’ın, “baskıcı yaptırımların kaldırılması” ve 

“nükleer meseleler” başlıklı iki metni Viyana görüşmelerinde 

karşı taraflara sunduğunu ifade etti. 

06 Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Tahran’a 
giderek aralarında İran Cumhurbaşkanı Reisi, 
Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri 

Bakanı Abdullahiyan ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi 
Genel Sekreteri Ali Şemhani’nin de olduğu yetkililerle görüştü. 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı 
Şeyh Tahnun bin Zayed el-Nahyan, Tahran’a giderek İran Ulusal 
Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani ve İran 
Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü.

07 ABD Hazine Bakanlığı, ciddi insan hakları ihlalleri 
ve baskıcı eylemler suçlamalarıyla aralarında 
Besic Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Süleymani’nin 

de bulunduğu İranlı sekiz vatandaşı ve dört kurumu yaptırım 
listesine aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, 
Viyana görüşmelerinin ortasında gündeme gelen yeni ABD 
yaptırımlarını kınayarak “Yaptırımları sıkılaştırmak ciddiyet ve 
iyi niyetle ters düşer.” dedi.

08 ABD Adalet Bakanlığı; yaptığı açıklamada, 
Yemen’deki Husi militanlara gitmekte olan 
DMO’ya ait silahların ve 1,1 milyon varil İran 

petrol ürününün ABD donanması tarafından Umman Denizi’nde 
ele geçirildiğini söyledi. 

09 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki gerçekleştirdiği bir 
basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın, 
İran ile nükleer diplomasinin başarısız olması 

ihtimaline yönelik “hazırlık yapılması” emri verdiğini söyledi. 

10 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin 
Ferhan el-Suud, İran ve dünya güçlerinin Nükleer 
Anlaşma’ya dönmesinden Suudi Arabistan’ın 

memnuniyet duyacağını söyleyerek bunun, Tahran’ın kötü 
davranışlarını ele almak konusunda “yalnızca ilk adım” olacağını 
ifade etti..

11 Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının Hindistan’ın 
Çabahar Limanı Projesi’ni etkilemediğini söyledi.

12 İran Cumhurbaşkanı Reisi, hükûmetinin 1401 yılı 
(Mart 2022-Mart 2023) Mali Bütçe Yasa Tasarısı’nı 
İslami Şûra Meclisine sundu. Tasarı’da, %8 ekonomik 

büyüme ve ham petrol satışını günlük 1,2 milyon varile 
yükseltme hedefleri bulunuyor.

ARALIK 2021
KronolojİSİ
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13 Suudi Arabistan’ın BM Daimî Temsilcisi Abdullah 
el-Muallimi, Arab News isimli bir Suudi Arabistan 
gazetesine verdiği röportajda, müzakere sürecinde 

Riyad ve Tahran arasında önemli bir sonuca ulaşılamadığını 
söyledi. “İranlılar bu görüşmelerde oyun oynamaya devam ederse 
hiçbir yere varacakları yok.” diye yineleyen el-Muallimi, “İranlılar 
bu görüşmeleri uzun vadede tamamlayacak gibi bir tavır takındılar. 
Biz sadece görüşmek için görüşme yapmakla ilgilenmiyoruz.” dedi. 

14 Reuters’ın haberine göre İran, Nükleer Anlaşma’nın 
tarafı olan Batılı devletleri “suç atma konusunda ısrar 
etmek” ile suçladı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı 

ve Viyana Görüşmeleri Başmüzakerecisi Keni, “Bazı taraflar, 
diplomasi yerine suç atma oyunu alışkanlıklarında ısrar ediyor. 
Biz, fikirlerimizi önceden sunduk. Yapıcı ve esnek bir şekilde 
farklılıkları azaltmak için çalıştık.” ifadelerini kullandı.

15 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Filistin 
İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) Siyasi Büro 
Başkanı İsmail Haniye ile gerçekleştirdiği telefon 

görüşmesinde; Hamas’ı, mübarek Kudüs’ün özgürleşmesi için 
yapılan İslami direnişin öncülerinden biri olarak tanımladı. 

Reuters’ın haberine göre UAEA ve İran, TESA Kerec Santrifüj 
Bileşeni Üretim Tesisindeki saldırıdan sonra kaldırılan gözetleme 
kameralarının değiştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. UAEA 
yaptığı açıklamada; bu anlaşmanın, tesise yönelik bilgi sürekliliği-
ni sağlayacağını söyledi.

16 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ile 
bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Viyana’daki 

nükleer müzakereleri ve çeşitli meselelere yönelik ortak endişeleri 
değerlendirdi.

17 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı 
Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek 
Viyana’da KOEP’i canlandırmaya yönelik gerçekleşen 

müzakereleri değerlendirdi. Taraflar ayrıca ikili ilişkilerde, 
Tahran ve Pekin arasında sürmesi gereken istişarenin önemini 
vurgulayarak uluslararası alandaki ortak endişelerine ilişkin fikir 
alışverişinde bulundu.

18 ABD’nin Merkezî İstihbarat Teşkilatında (CIA) 
direktör olarak görev yapmış olan Leon Panetta ve 
David Petraeus, eskiden görev yapmış diğer ABD’li 

yetkililerle ABD Başkanı Biden’a yönelik bir mektup yazdı. 
Mektup, Biden’ı “İran’ın nükleer aktiviteleri yüzünden kendisine 
karşı güç kullanılacağı korkusunu canlandırmaya” davet etti. 
Panetta ve Petraeus’un imzaladığı mektupta “Bu krizi çözmeye 

yönelik diplomatik çabalarımızın başarıya ulaşması için İran’ın, 
nükleer aktiviteleri yüzünden ABD tarafından uygulanacak 
bir güç kullanımına maruz kalma korkusunu canlandırmak 
gerekiyor.” ifadeleri yer aldı. Eski ABD Savunma Bakanı Panetta, 
CIA’de direktör olarak görev yapmış; Petraeus ise CIA’deki 
direktörlük görevinin yanı sıra ABD Merkez Kuvvetler komutanı 
olarak çalışmıştı.

19 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İslam İşbirliği 
Teşkilatının (İİT) Afganistan’a ilişkin gerçekleşecek 
olan olağanüstü toplantısına katılmak üzere Pakistan’ın 

başkenti İslamabad’a gitti. Konferansın oturum aralarında, 
Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşen İran Dışişleri Bakanı, 
bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeleri ve iki ülke 
arasındaki iş birliğini değerlendirdi.

20 DMO; Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ile Hürmüzgan, 
Buşehr ve Huzistan’ın kıyılarında “Büyük 
Peygamber 17” isimli tatbikata başladı. Tatbikata 

DMO’nun kara, deniz ve hava-uzay kuvvetlerine ek olarak 
Besic’den bazı birimler de katıldı.

21 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade; Suudi 
Arabistan ile görüşmelerin devam etmesinin, Riyad’ın 
“ciddiyetine” bağlı olduğunu söyledi. Hatipzade “Suudi 

Arabistan ile görüşmeler konusunda henüz bir gelişme yok, hâlâ 
Riyad’dan gelecek olan cevabı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

22 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Bakü’ye giderek 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. 
Azerbaycan’ın devlet haber ajansı Azer Tac’ın 

haberine göre Azerbaycan ve İran arasındaki dostça ilişkileri 
değerlendiren taraflar; ülkelerinin siyaset, ekonomi, enerji, 
ulaşım, insani yardım gibi birçok alanda devam eden iş birliğinin 
önemini vurguladı.

23 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tahran’da 
Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü. Taraflar, 
vizelerin kaldırılması dâhil olmak üzere ortak 

meseleleri değerlendirdi. Iraklı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği 
basın konferansında konuşan Abdullahiyan; Suudi Arabistan’ın, 
Cidde’deki İİT merkezinde görev yapacak üç İranlı diplomata vize 
vermeyi kabul ettiğini söyledi. 

24 The New York Times’ın haberine göre İsrail 
Dışişleri Bakanı Yair Lapid, “eğer ‘iyi bir anlaşma’ 
olursa İsrail’in, [olası] İran nükleer anlaşmasını 

destekleyeceğini” söyledi. 
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Kabil’de Batı destekli hükûmetin çökmesi, 
Taliban’ın yeniden yükselişi ve dış yardımla-
rın kesilmesi; Afganistan’da ekonomik krize 
yol açtı. Ayrıca ABD’nin, Dünya Bankasının 
ve Uluslararası Para Fonunun Afganistan’ın 
döviz varlıklarının yaklaşık 9,5 milyar doları-
nı dondurma kararı, ülkenin ekonomisi üze-
rinde derin bir etki yarattı. Bu durum, sadece 
ülkenin kendisini değil; komşu ülkeleri de 
çeşitli şekillerde etkiledi. Afganistan’ın batı 
komşusu İran; farklı siyasi ve ekonomik açı-
lar ile güvenlik bağlamında Taliban’ın, Afga-
nistan’da iktidara gelmesinden en çok etkile-
nen ülkelerden biri olmuştur. Bu kapsamda 
Bijen Hacehpur, Amwaj Media’da yayımla-
nan bir analizde, Taliban hükûmetinin İran 
ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Bu analize göre Taliban’ın Afganistan’daki 
hâkimiyeti, İran için güvenlik ve siyasi so-
nuçlarının yanı sıra ekonomik ve mali açı-
dan da bazı sonuçlar doğuracaktır. ABD’nin 
2018’de İran Nükleer Anlaşması’ndan çekil-
mesi ve yaptırımların yeniden uygulanma-
sının ardından İran’daki birçok ekonomik 
oyuncu, Afganistan’ı döviz işlemleri için bir 
merkez olarak kullanıyordu. Bununla ilgili 

olarak bazı raporlara göre 2018-2020 yılla-
rında Afganistan’dan İran’a yılda 5 milyar 
dolardan fazla nakit akışı sağlanıyordu. İthal 
edilen para, İran döviz piyasası için bir besin 
kaynağı hâline gelmişti. Dolayısıyla Afga-
nistan’daki döviz (dolar) sıkıntısı göz önüne 
alındığında bu durum, kısa vadede İran’da 
ABD yaptırımları altındaki döviz piyasasını 
da önemli ölçüde etkileyecektir. İran para 
biriminin son haftalarda ABD doları karşı-
sında değer kaybetmesi, Afganistan’daki son 
gelişmelerle de dolaylı bir şekilde bağlantılı 
olarak İran’da dövize erişimin giderek zor-
laştığını göstermektedir.

Afganistan’da Taliban’ın yükselişinin bir baş-
ka sonucu da İran’ın petrol dışı en önemli 
ihracat destinasyonlarından birinin ortadan 
kalkması olasılığıdır. Afganistan, İran’ın beş 
ana dış ticaret ortağından biridir ve İran’ın 
tarım ürünleri, madenleri ve Afgan halkı-
nın diğer ihtiyaçları (gıda gibi) dâhil olmak 
üzere petrol dışı ihracatının ana destinas-
yonlarından biridir. Raporlar iki taraf ara-
sındaki ticaretin devam ettiğini gösterse 
de Afganistan’daki ekonomik durum ve bu 
ülke vatandaşlarının azalan satın alma gücü 
nedeniyle Afganistan’daki İran mallarının 
müşterilerinin ödeme sorunu ile karşı kar-
şıya kalması muhtemeldir. Uzun vadede bu 
durum, İran’ın bu ülkeye yaptığı petrol dışı 
ihracatında azalmaya yol açabilecektir. An-
cak Afganistan’ın yakıt ve elektrik başta ol-
mak üzere bazı stratejik malları ithal etme 
ihtiyacı ve Taliban’ın bu malları İran’dan 
ithal etmeye istekli olması, iki taraf arasın-
daki ticaretin devamını sağlayabilecektir. Bu 

bağlamda raporlar, Taliban ile İran arasında 
bir enerji satın alma anlaşması imzalandığı-
nı ve Taliban’ın İran’dan petrol ithal etme-
ye istekli olduğunu göstermektedir. Brişna 
Afganistan Devlet Elektrik Şirketi Sözcüsü 
Hikmetullah Nurzay; şirketin, İran’dan Af-
ganistan’a 100 megavat elektrik ithal etmek 
için Tahran ile sözleşme imzaladığını bil-
dirdi. Ayrıca Afganistan Ticaret ve Yatırım 
Odası (ACCI) Başkanı Tevekkül Ahmedyar 
“Afganistan, İran’dan petrol almaya hazır.” 
ifadelerini kullandı. Dolayısıyla Afganistan’a 
başta yakıt ve elektrik olmak üzere stratejik 
malların tedariki, İran için önemli bir fırsat 
sayılacaktır. Ancak uzun vadede, çöken eko-
nomi nedeniyle Afganistan’ın toplam tale-
binin azalmasının, İran’ın enerji ihracatını 
olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. 
Ayrıca İran on yıllardır milyonlarca Afgan 
mülteciyi ağırlamaktadır. Ancak Taliban’ın 
15 Ağustos 2021 tarihinde iktidarı ele geçir-
mesinin ardından mültecilerle ilgili yeni bir 
durum ortaya çıktı. Bazı haberler, günde 
yaklaşık 5.000 Afgan’ın İran’a giriş yaptığı-
nı bildirmektedir. Mültecilere ev sahipliği 
yapmak, başlangıçta İran için ek bir maliyet 
yaratacak olsa da orta ve uzun vadede İran’ın 
iş gücüne değerli iş gücü eklenerek tarım ve 
inşaat gibi emek yoğun sektörlerin büyüme-
sini kolaylaştıracaktır. Geçmişte yapılan çe-
şitli araştırmalar da İran’da Afgan iş gücünün 
varlığının İran ekonomisine faydalı olduğu-
nu göstermiştir.

Sonuç olarak Afganistan’daki son gelişmele-
rin İran için kısa, orta ve uzun vadede ciddi 
sonuçlar doğurabilecek büyük fırsatlar ve 
zorluklar yarattığı görülmektedir. 2 Aralık 
2021 tarihindeki İran sınır güçleri ile Taliban 
güçleri arasındaki sınır çatışması göz önüne 
alındığında iki ülke arasında hâkim olan gü-
venlik-siyasi ortamın, uzun vadeli iş birliği 
olanaklarını ortadan kaldırmaya neden ola-
bileceği söylenebilir. İ

Yasir Rashid

HABER ANALİZ 
04.12.2021

Afganistan’da Taliban Yönetimi 
ve İran Ekonomisine Etkisi
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Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP, 
Nükleer Anlaşma) “tam ve etkili uygulan-
ması amacıyla” Avusturya’nın başkenti Vi-
yana’da 6 Nisan’da başlayan nükleer müza-
kerelere, Haziran 2021’de İran’da gerçekle-
şen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle 
ara verilmişti. 20 Haziran’da sona eren al-
tıncı turun ardından geçen bu beş aylık ara-
dan sonra 29 Kasım Pazartesi günü görüş-
melerin yedinci turu başladı. İran nükleer 
müzakere heyetinin yeni başkanı Ali Bakıri 
Keni ve yeni ekibi, Viyana’da Avrupa Birliği 
ve P4+1 (Fransa, Birleşik Krallık, Rusya, Çin 
ve Almanya) temsilcileriyle bir araya geldi.

Keni, 3 Kasım tarihinde İran’ın müzakerele-
re döneceği tarihi resmî Twitter hesabından 
“Hukuka aykırı ve insanlık dışı yaptırımla-
rın kaldırılmasına yönelik müzakerelere, 
29 Kasım’da Viyana’da başlama kararı al-
dık.” sözleriyle duyurmuştu. İran’daki yeni 
yönetimin müzakere masasına dönmesi, 
KOEP’in kurtarılması açısından pozitif bir 
atmosfer yaratmıştı. Ancak bu iyimser at-
mosfer, yedinci turda öne çıkan bazı açıkla-
malar ve gelişmelerle birlikte yerini negatif 
söylemlere bırakmıştır.

Keni; müzakerelerin ilk günü, görüşmelerle 
ilgili “Önceki turlarda elde edilen, üzerinde 

anlaşmaya varılan tüm metinler tekrar mü-
zakere edilebilecektir.” şeklinde açıklamada 
bulunmuştur. İran; bu hususta, Viyana’daki 
nükleer müzakerelerin dördüncü gününde, 
İran’ın nükleer faaliyetleri ve yaptırımların 
kaldırılması ile ilgili diğer ülke temsilcile-
rine iki taslak sunmuştur. Söz konusu tas-
lağa göre İran; Donald Trump Dönemi’nde 
uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması 
konusunda, yeterli ve gerekli garantilerin 

verilmesini talep etmektedir. Ayrıca yine 
taslağa göre nükleer faaliyetler konusunda 
daha az kısıtlama uygulanması talebinde 
bulunmaktadır. Bunlara ek olarak İran, yap-
tırımlar ve nükleer taahhütler konusunun 
birbirinden ayrı tutulması gerektiğini, yap-
tırım meselesinin çözüme kavuşturulması 
gerektiğini savunmaktadır. İran’ın sunduğu 
taslaklarla ilgili Al Jazeera’ya konuşan Keni, 
“Sunduğumuz taslaklar, 2015’te imzalanan 
Nükleer Anlaşma hükümlerine dayandırıl-
mıştır.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

İran’ın yukarıda işaret edilen taleplerine 
karşılık ABD ve Avrupa ülkelerinden açık-
lamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psa-
ki, basın toplantısında konuya ilişkin “Yeni 
İran yönetimi, Viyana’ya yapıcı tekliflerle 
gelmedi. Görüşmelerin ilk altı turunda, en 

zor sorunlara bile yaratıcı öneriler sunul-
muş; ilerleme sağlanmıştı. Fakat İran’ın bu 
haftaki yaklaşımı ne yazık ki kalan sorun-
ların çözümüne yönelik değildi.” sözlerine 
yer verdi. E3 ülkelerinden gelen açıklamada 
ise “İlk altı turda müzakere edilen metin-
lerde İran tarafından önerilen değişiklikler 
konusunda hayal kırıklığına uğradık ve en-
dişelendik. Yeni taslaklara göre İran, aylarca 
süren müzakereler sırasında üzerinde an-

laşmaya varılan neredeyse tüm zorlu uzlaş-
maları bozuyor ve metinde önemli değişik-
likler talep ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Nükleer müzakerelerin yedinci turu 3 Ara-
lık Cuma günü tamamlandı. Diplomatlar, 
sonraki adımları değerlendirmek için is-
tişarelerde bulunmak adına başkentlerine 
geri döndü. Müzakerelerin önümüzdeki 
haftalarda devam etmesi beklenmektedir. 
Taraflardan gelen son değerlendirmeler ve 
açıklamalar dikkate alındığında müzakere-
lerin geleceği hakkında iyimser bir yorum 
yapmak oldukça zordur. Özellikle ABD ve 
İran arasında var olan derin güvensizlik 
ortamında; tarafların taleplerini gerçekçi 
seviyeye çekmemeleri, önce müzakereleri 
ve dolayısıyla KOEP’i bütünüyle çöküş nok-
tasına taşıyabilir. İ

Emine Gözde Toprak

HABER ANALİZ 
06.12.2021

Nükleer Müzakerelerde  
Yedinci Tur Tamamlandı

Tarafların, taleplerini gerçekçi seviyeye çekmemeleri; 
müzakereleri ve dolayısıyla KOEP’i bütünüyle çöküş noktasına 
taşıyabilir.
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Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ekonomi 
ekibi, icraat döneminde neredeyse dört ayı 
geride bıraktı. Reisi’nin ekonomi politika-
larının zaman kısıtı göz önüne alındığın-
da başlanan veya başlanacak politikaların 
teşhis ve etki konusundaki zayıflığı dikkat 
çekiyor. Buna ilave olarak ülkenin cari du-
rumdaki potansiyeli düşünüldüğünde bu 
politikaların etkili olacağı tartışmalıdır.

Reisi’nin ekonomi ekibinin öne çıkan isim-
lerinden biri olan Ekonomi ve Maliye Bakanı 
İhsan Handuzi, geçtiğimiz günlerde İran’ın 
ekonomi haritasını açıklamıştı. Handu-
zi’nin detaylarını verdiği ekonomi haritası 
aslında Bakanlığın daha önce de yayımla-
nan hedeflerini içermektedir. Bu hedefler; 
yerel paraya değer kazandırılması, döviz 
kurundaki oynaklıkların minimize edilme-
si, istikrarlı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 
verileri, kamu bütçesinde reform, finans ve 
bankacılık sisteminin ıslahı, vergi reformu 
ve şeffaflığın artırılmasından oluşmakta-
dır. Özetle Handuzi, altını çizdiği hedefler 
ile üretim ve tüketim kanallarındaki engel-
lerin minimize edilip ekonomide “istikrar 
ve güven” ortamı oluşturularak ekonomik 
faaliyetlerin “kolaylaştırılmasını” planla-

maktadır. Hiç şüphesiz onun planladığı bu 
politikalar, Devrim Rehberi’nin fikir baba-
lığını yaptığı direniş ekonomisi doktrininin 
ekonomi bürokrasisine yansımış hâlidir.

Direniş ekonomisi, ülkenin kendi iç kay-
nakları ve ekonomi diplomasisi aracılığıyla 
İran’ın stratejik ortakları ile yapılan ekono-
mik iş birlikleri ile kalkınmasını ve geliş-
mesini amaçlamaktadır. Bu sebeple Batı ile 
yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın 
ülkeye stratejik olarak hem ekonomik hem 
de siyasi olarak zarar vereceği öngörül-

mektedir. Ekonomideki; üretim, tüketim, 

istihdam, güven ve istikrar probleminin 

çözümünün de direniş ekonomisiyle ola-

cağı düşünülmektedir. Ancak tarihsel eko-

nomik veriler, İran’da yatırımın yaratacağı 

istihdamın, üretimin ve tüketimin ancak ve 

ancak pozitif beklentiler ile sağlanacağını 

ve bu pozitif beklentilerin daha önce 2015 

yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem 

Planı (KOEP) veya Batı ile kurulacak pozi-

tif ilişkiler sayesinde gerçekleştiğini göster-

mektedir.

Birkan Kemal Ertan

HABER ANALİZ 
06.12.2021

İran Ekonomisi ve  
Viyana Görüşmeleri

Reisi ve ekonomi ekibi, ekonominin yol haritasını tamamlarken 
KOEP ile ilgili negatif beklentiler, İran ekonomisini zora sokuyor.

Grafik: İran’da Dolar/Tümen Kuru

Kaynak: Bonbast
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Pozitif beklentilerin yukarıda bahsedilen 
değişkenlerle sağlanacağı bu kadar netken 
Reisi hükûmeti, Viyana görüşmeleri süreci-
nin yedinci turunda ve turdan önce adım-
larını daha temkinli attı. Görüşmelerden 
önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Ha-
tipzade’nin “ABD; KOEP’e dönüş için yanlış 
yaptığını kabul etmeli ve tüm yaptırımları 
kaldırmalıdır. Bunun yanında bir daha hiç-
bir ABD yönetiminin mevcut şartları tek-
rar etmeyeceğinin garantisini vermelidir.” 
açıklaması, İran’ın tavrını net olarak ortaya 
koymuştur. Buna ilave olarak Reisi’nin mü-
zakere heyeti, görüşmelerde büyük ölçüde 
sona yaklaşılmış KOEP metninde kritik ve 
ciddi değişiklikler teklif etti. Bu da hiç şüp-
hesiz İran’ın nükleer müzakerelere sil baş-
tan devam edeceğinin işareti olarak Reisi 
hükûmetinin tavrını ortaya koymaktadır. 
Reisi hükûmetinin tavrı ortadayken müza-
kere sürecinde olumlu gelişmeler beklemek 
giderek zorlaşmaktadır.

İran’daki ekonomik birimlerin görüşmeler 
hakkındaki beklentileri de piyasaya yansı-
mıştır. Eylül 2021’in başında dolar/tümen 

kuru yaklaşık 27.000 tümenken 6 Aralık 
2021’de 30.970 tümene yaklaştı. Tümenin 
dolara karşı %14,3 oranında değer kaybet-
mesi, piyasa beklentilerinin negatif oldu-
ğuna işaret ediyor. Yine aynı piyasada ABD 
Başkanı Joe Biden için yeşil ışık yakılırken 
KOEP ile ilgili beklentilerin pozitif olma-
sı, dolar/tümen kurundaki düşüşlerle test 
edilmişti.

Sonuç olarak İran’ın görüşmelerdeki ne-
gatif tavrı belliyken ekonomik birimlerin 
beklentileri negatif bölgede kalacaktır. 
Beklentilerin negatif olması, ülke ekono-
misi için tehlike çanlarının çalacağının bir 
işaretidir. Buna ilave olarak bu durum, Eko-
nomi ve Maliye Bakanı Handuzi’nin politik 
hedeflerinin gerçekleşmesi ihtimalini de 
düşürmektedir. Reisi’nin İran ekonomisinin 
kahramanı olması için şapkasını önüne ko-
yup düşünmesi gerekiyor. Neredeyse bütün 
ekonomik göstergeler, İran ekonomisinin 
iyileşmesinin olası bir nükleer anlaşma veya 
Batı ile kurulacak pozitif ilişkilerle müm-
kün olduğunu göstermektedir. Ancak Reisi 
hükûmetinin de hakkını teslim etmek ge-

rekiyor. Biden’ın yaklaşık bir senelik icraat 
dönemindeki başarısızlıkları, ikinci dö-
nemde tekrardan başkan seçilmesi ihtima-
lini düşürmekte ve Biden’ın ikinci dönem 
olası rakibi eski Başkan Donald Trump da 
yeniden aday olacağını sık sık vurgulamak-
tadır. Trump’ın tekrar ABD başkanı olması, 
İran’ın tekrar yaptırım ve ambargoya ma-
ruz kalma olasılığını artırmaktadır. ABD 
tarafında riskler belliyken İran’ın KOEP 
konusunda kendini sağlama almak isteme-
si oldukça doğal. Ancak imkânsızlıklar ve 
politik kısıtlar ortadayken İran’ın ve KOEP’e 
muhatap ülkelerin alternatif bir yol çizmesi 
gerekmektedir. İ
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Şia mezhebinde birkaç asır önce taklit 
merciliği kurumunun (mezhebin men-
supları tarafından izlenen dinî otorite) 
teşekkül etmesinden bu yana birincil 
taklit mercisi, uyruğuna ve etnik kökeni-
ne bakılmaksızın Necef’teki din adamları 
arasından belirlenmiştir. Bu nedenle Ne-
cef her zaman farklı Şii topluluklarından 
gelen din adamlarına ev sahipliği yapmış-
tır. Son 20 yılda öne çıkan dört taklit mer-
cisi Necef’ten çıkmıştır. Bu isimler; İran 
kökenli Ayetullah Ali Sistani, Irak kökenli 
Ayetullah Muhammed Said Hekim, Af-
ganistan kökenli Ayetullah Muhammed 
İshak Feyyaz ve Hindistan kökenli Aye-
tullah Beşir Hüseyin Necefi’dir. Ayetullah 
Hekim’in Eylül 2020’de vefatıyla Necef 
medreseleri, Irak kökenli büyük din ada-
mını kaybetmiştir.

Ayetullah Erivani’den  
Yeni Hamle

Birkaç hafta önce Necef medreselerinin 
en önde gelen din adamlarından biri 
olan Ayetullah Muhammed Bakır Eriva-

ni, Necef’te kendi ofisini açtı. Şüphesiz 

sadece ofis açmak kimseyi taklit mercisi 

yapmaz. Ancak bu gelişmede, üzerinde 

durulması gereken husus, bu ofisi kimin 

açtığı ve dinî çevrelerin bu eyleme karşı 

nasıl tavır aldığıdır. Bu açıdan bakıldığın-

da Ayetullah Erivani’nin bu hamlesinin, 

sadece Ayetullah Hekim’in boşluğunu 

doldurmak için değil; aynı zamanda Aye-

tullah Sistani’den sonra onun konumunu 

üstlenmek amacıyla yapıldığı anlaşılmak-

tadır.

Teamüle göre Sistani’nin vefatı durumun-

da diğer iki büyük taklit mercisi hâlâ ha-

yatta olursa onlar da hemen hemen Sis-

tani’yle yaşıt olduğundan dolayı onlardan 

birinin Sistani’nin yerini alması uzak bir 

ihtimaldir. Geçmişte görüldüğü gibi bi-

rincil taklit mercisi olarak belirlenen din 

adamlarının yaş aralıkları genelde 60-70 

arasıdır. Bunun nedeni, en üst dinî otori-

te konumunu işgal eden din adamlarının 

kısa sürede vefatı dolayısıyla makamın 

sürekli el değiştirmesinden dolayı mey-

dana gelebilecek istikrarsızlığı ve zafiyeti 

önlemektir. Hâlbuki yaşı çok fazla ilerle-

memiş bir din adamı en az 10-15 yıl med-

reselerin idaresini elinde tutabilir.

Erivani, Sistani’nin Yerine 
Geçebilir mi?

Sistani’den sonra yerine geçecek muhte-

mel adaylar arasında Erivani’nin, aranan 

nitelikleri herkesten çok haiz olduğu 

görülüyor. Erivani, seyit (Peygamber to-

runu) değil ancak bunun birincil taklit 

mercisi olması için bir engel olmadığını 

belirtmek gerekir. Erivani’ye ait ofisin 

Sistani’nin ofisi desteğiyle açıldığını not 

etmeliyiz. Dolayısıyla Erivani’nin adaylığı 

için Sistani’nin onayı olduğu söylenebilir. 

Erivani’nin ilmî yeterliliği, fikrî çizgisi ve 

karakteri; bu desteğin gelmesinin başlıca 

nedenleri arasında sayılabilir. Bununla 

birlikte Iraklı din araştırmacısı olan Ali 

el-Meden, Sistani’nin oğlu Muhammed 

Rıza’nın da bu destekte etkisi olduğunu 

öne sürmektedir. Ona göre Muhammed 

Rıza, kendisine yönelik öne sürülen; ba-

basının yerine geçmek istediği ve böyle-

ce söz konusu makam için yeni bir âdet 

oluşturma çabasına dair iddiaları ortadan 

kaldırmak istemiştir. El-Meden’e göre 

Muhammed Rıza ayrıca şu an babasının 

ofisinde üstlendiği görevi, babasından 

sonra Erivani’nin ofisinde de sürdürmek 

niyetindedir. Muhammed Rıza, Ayetullah 

Dr. Müştak El-Hılo

GÖRÜŞ 
14.12.2021

Sistani’nin Olası Halefi Olarak 
Öne Çıkan İsim: Erivani

Sistani’den sonra yerine geçmek için ismi konuşulan tüm adaylar 
arasında en çok öne çıkan isim Erivani’dir.
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Erivani’den 13 yaş küçüktür ve Erivani, Sis-
tani’nin yerine geçtiği takdirde onun bir 
sonraki aday olma ihtimali de artacaktır.

Erivani’nin taklit mercisi olmasının Sista-
ni’nin ofisi tarafından desteklenmesi, Ne-
cef medreselerinin yönetimi tarafından 
akıllıca bir hamle olarak değerlendirilebi-
lir. Zira Ekim 2019 Ayaklanmaları ardın-
dan ortaya çıkan durum, ulusal kimliğin 
güçlenmesi açısından Irak kökenli bir dinî 
liderin çıkmasını gerektirmiştir. Nitekim 
Iraklı olmayan bir figürün en yüksek dinî 
otoriteyi ele geçirmesi, Iraklı gençler ta-
rafından memnuniyetle karşılanmaya-
bilir ki bu durum, söz konusu makamın 
zafiyete uğramasına yol açabilir. Erivani, 
köken olarak Erivan Türklerinden olsa da 
daha çok Iraklı olarak bilinmektedir. Ken-
disi sadece Irak vatandaşıdır ve Arapça dı-
şında başka bir dil konuşmamaktadır.

Erivani, Sistani’nin ofisinin desteğine ek 
olarak İran’ın ve Irak’taki İran taraftarı 
grupların da desteğini alabilir. Zira ken-
disinin kökenleri bir zamanlar İran yöne-
timi altında olan Erivan’a dayanmaktadır. 
Ayrıca kendisi yaklaşık 20 yıl İran’ın dinî 
merkezi olan Kum’da yaşamış ve buradaki 
medreselerde ders vermiştir. Üstelik hiç-
bir zaman İran aleyhinde bir tutum içeri-
sinde olmamıştır.

Erivani; alçakgönüllü, mütevazı yaşam 
tarzına sahip, herkese saygı duyan, öğ-
rencileri tarafından sevilen ve diğer din 
adamlarıyla dostça münasebetleri olan 
bir din adamı olarak bilinmektedir. Bu 

özellikleri nedeniyle ofisinin açılış haberi 
sadece Necef’te değil; Kum, Körfez ülke-
leri ve Lübnan’daki diğer Şii çevreler tara-
fından da memnuniyetle karşılanmıştır.

Erivani, bugüne kadar herhangi bir ofis 
veya benzeri yapıya sahip olmak isteme-
miş ve taklit mercisi olma yönünde hırslı 
olduğunu gösteren herhangi bir eylemde 
bulunmamıştır. En önemlisi, henüz ken-
disine ait risale-i ameliye kitabını (bir el 
kitabı mahiyetinde taklit mercilerince 
fıkıh ve dinî pratikler için takipçilerine 
hazırladığı eser) yayımlamamıştır. Kendi 
adına yayımladığı kitaplar da daha çok 
ders kitapları mahiyetinde olmuştur. Bü-
yük taklit mercileri hayatta olduğu sürece 
bir din adamının kendi görüş ve yorumla-
rını içeren herhangi bir eser yayımlaması, 
söz konusu şahsın taklit merciliği iddia-
sında bulunduğu anlamına geldiği için 
genelde dinî çevreler tarafından olumlu 
karşılanmamaktadır. Görünen o ki Eri-
vani, bu durumun farkında olarak bu ey-
lemden uzak durmaya çalışmıştır. Onun 
söz konusu çevreler tarafından takdir edi-
len bu davranışı, kendisinin Sistani’den 
sonra yerine geçme şansını artırmaktadır.

Erivani Kimdir?
Erivani’nin ataları yaklaşık 200 yıl önce 
dinî eğitim almak maksadıyla Necef’e yer-
leşmiştir. Dedesi Fazıl Erivani, zamanının 
önde gelen din adamlarındandı. Babası 
Muhammed Taki Erivani (1913-2005) de 
Necef’te yaşamış din adamlarındandır. 
Muhammed Bakır Erivani ise 1949’da Ne-

cef’te doğmuştur. En çok ders aldığı ho-
caları; Ebulkasım Hoi, Muhammed Bakır 
Sadr ve Ali Sistani’dir. Siyasi faaliyetten 
uzak durmaya çalışmasına rağmen hoca-
sı olan Ayetullah Sadr’ın Saddam rejimi 
tarafından idam edilmesinin ardından 
güvenlik endişesi nedeniyle 1984’te İran’a 
geçerek 2003’e kadar Kum’da ikamet et-
miştir.

Bir arkadaşının ifadesine göre Kum’a git-
mek istediği zaman hocası Ayetullah Hoi 
kendisine şöyle demiştir: “Sen de bırakıp 
gidersen Necef’te kim ders verecek!”. Eri-
vani aslında tam bir ilim insanıdır. Haya-
tının 50 yılı fıkıh ve fıkıh usulü öğretmey-
le geçmiştir. Bu sürenin 30 yılında hariç-i 
fıkıh (dinî eğitimde en üst düzey) dersleri 
vermiştir. Kum’a geçtikten kısa süre son-
ra Kum medreselerinde Arapça ders ve-
ren en iyi hoca olarak öne çıkmıştır. Bu 
dönemde kendisinden daha üst düzeyde 
olan hocalar olmasına rağmen öğrenciler 
onun derslerine daha fazla rağbet gös-
termiştir. Derslerine Arap ülkelerinden 
gelen öğrencilerin yanı sıra Arapça bilen 
İran, Afganistan ve Pakistan kökenli öğ-
renciler de katılmıştır. Şu an bile binler-
ce öğrenci, onun derslerini sanal ortam 
aracılığıyla takip etmektedir. Hâlihazırda 
Necef’teki en kalabalık hariç-i fıkıh dersi, 
Erivani’ye aittir. Öğrenci yetiştirme me-
todu, hocası Ayetullah Hoi’nin aynısıdır. 
Kendisi birincil taklit mercisi olarak be-
lirlendiği takdirde, bugün Şii toplulukla-
rına dağılmış olan binlerce talebesi, onun 
önemli destekçileri olacaktır.
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Siyasi Görüşleri

Yaklaşık 20 yıl Kum medreselerinde ders 
vermesine rağmen bu çevreden daha az 
etkilenmiş ve Necef ekolüne sadık kal-
mıştır. Ders verdiği süreçte odaklandığı 
konu hep fıkıh ve fıkıh usulü olmuş; Kum 
ekolünün felsefe ve tasavvufa olan eğili-
mine karşın bu konularla ilgilenmemiştir. 
Ona göre takvaya öncelik vermek, hayatta 
huzuru aramak ve kaçınılmaz durumlar 
dışında siyasetten uzak durmak Necef 
ekolünün özelliklerindendir. Erivani’ye 
göre Necef medreselerinde söz birliği ve 
fikir özgürlüğü öne çıkar. Başka bir de-
yişle Necef medreselerinin mensupları, 
farklı görüşlere sahip olsalar da bu görüş 
farklılığını topluma yansıtmazlar. Böylece 
ihtilaf konuları kamuoyu önünde tartışıl-
maz ve söz birliği korunur.

Erivani, birçok fıkhî meselede ılımlı yak-
laşımı benimseyen din adamlarındandır. 
Örneğin Batı’daki Müslüman kadınların 
eğitim ve çalışma hayatıyla ilgili zorlayıcı 
görüşlere sahip değildir. Ayrıca pek çok 
geleneksel din adamının aksine özel du-
rumlar olsa bile muhaliflere “iftira atılma-
sına” karşı çıkar. Bu görüşlerine rağmen 
dinî alanda geleneksel çizginin temsilcile-
rindendir. Bu nedenle Ayetullah Hüseyin 
Fazlullah, Şii inancına göre kabul edilmiş 
tarihî rivayetleri sorguladığından dolayı 
Ayetullah Vahid Horasani ve Ayetullah 
Cevad Tebrizi tarafından “sapkın düşün-
celi” olarak suçlandığında; Erivani, Kum 
medreselerinin yedi din adamıyla birlikte 
Eylül 1997’de yayımladığı bildiride, Hora-
sani ve Tebrizi’nin ağır ithamlarını des-
teklemiştir. Gerçi söz konusu bildirinin 
İran güvenlik güçlerinin baskısı altında 
yayımladığına dair bazı söylentiler de var-
dır ancak unutmamak gerekir ki mezhe-
bin geleneksel inançlarını korumak, bir 
din adamının dinî çevrelerdeki konumu-
nu koruması ve taklit mercisi olabilmesi 
için önemli bir koşuldur. Bundan dolayı 
Erivani’nin dinî çevrelerde modern dü-
şüncelere karşı olması anlaşılabilir.

Erivani, hayatı boyunca hem İran’da 
hem de Irak’ta siyasetten tamamen uzak 

durmuştur. Onun tek faaliyet alanı dinî 
eğitim olmuştur. Bu konuda sadece bir 
istisna vardır. 2002 sonlarında ABD Irak’a 
saldırmak üzereyken Ayetullah Sistani, 
Saddam rejiminin kontrolü altındaydı 
ve gelişmelerle ilgili yorumlarını takip-
çileriyle özgürce paylaşamıyordu. Bun-
dan dolayı Erivani, Kum’da yaşayan diğer 
üç Iraklı hocayla birlikte ve Sistani’nin 
Kum’daki ofisiyle koordineli olarak “Irak 
Medreselerinin Kum’daki Ofisi” adında 
bir kuruluş oluşturarak başta ABD sal-
dırısı olmak üzere güncel konularla ilgili 
açıklamalarda bulundu. Ancak Saddam 
rejiminin düşmesi ve ardından Sistani’nin 
Necef’teki ofisinin faaliyetlerine başla-
masından sonra söz konusu kuruluşla iş 
birliğine son verdi.

Erivani’nin dinî çevrelerin siyasetle ilişki-
sine yönelik yaklaşımı, hocası Ayetullah 
Hoi’nin görüşlerine uymaktadır. Necef 
ekolünün yaklaşımını benimseyen Eri-
vani, siyasete müdahil olmanın sadece 
gerekli durumlarda doğru olduğu ka-
naatindedir. Ona göre Sistani’nin bazı 
siyasi meselelerde müdahil olması, özel 
koşullardan kaynaklanmıştır. Yoksa nor-
mal koşullar altında Sistani müdahalede 
bulunmazdı. Ona göre Irak’taki durum, 
İran’dakinden farklıdır ve İran’da olduğu 
gibi tüm gruplara tek bir görüşü kabul et-
tirmek mümkün değildir. Erivani açısın-
dan Sistani’nin başarısında üç faktör etki-
li olmuştur: mantıklı ve kapsayıcı tutum, 
güncel olaylar hakkında bilgi sahibi olma 
ile farkındalık, sağlam irade ile kararlılık.

Sonuç

Erivani için ofis açmaktan sonraki aşama, 
kendisine ait risale-i ameliye kitabını ya-
yımlamaktır. Fakat Sistani hayattayken 
bu kitabı çıkarması düşük ihtimal olarak 
gözükmektedir. Erivani’nin dinî çevre-
lerdeki konumu göz önünde bulundu-
rulduğunda risale-i ameliye kitabını ya-
yımladığı zaman taklit mercileri arasında 
rahatlıkla yer alacağı söylenebilir. Burada 
karşımıza çıkan kritik soruysa onun Sis-
tani’den sonra yerine geçip geçemeyece-
ğidir. Mevcut koşullar ve son gelişmeleri 

dikkate aldığımızda Erivani’nin bir son-
raki birincil taklit mercisi olması olasılığı 
yüksek denilebilir. Zira kendisi söz konu-
su konuma geçmek için ismi konuşulan 
tüm adaylar arasında aranan niteliklere 
en çok sahip kişidir. Bilindiği üzere İran’da 
taklit mercilerinin listesi, Kum İlim Hav-
zası Hocaları Topluluğu adında resmî bir 
kuruluş tarafından yayımlanarak ilan edi-
lir. Hâlbuki Necef’te bu şekilde bir resmî 
mekanizma söz konusu değildir. Necef’te 
bir din adamının birincil taklit mercisi ol-
ması, dinî çevrelerle beraber eski birincil 
taklit mercisinin ofisinin o kişi etrafında 
toplanmasının ardından ve genel kabul 
yoluyla gerçekleşir. Burada başka bir ih-
timale de değinmek gerekir. Sistani’nin 
vefatının ardından Erivani yerine geçecek 
isim olarak kesinleşse dahi kendisinden 
daha yaşlı taklit mercileri olduğu için on-
lara saygı göstermek adına birincil taklit 
merciliği onlar hayattayken açıkça ifade 
edilmeyebilir. Sonuç olarak Erivani’nin 
Sistani’nin halefi olması hâlinde onun 
çizgisini devam ettireceği söylenebilir. İ
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İklim değişikliği, günümüzün en önemli 
problemlerinden biridir. Kalıcı kuraklıkla-
rın ortaya çıkışı, küresel çapta bir tehdit un-
surudur ve ekonomik, sosyal ve politik istik-
rarsızlıkların meydana gelmesinde önemli 
bir etkiye sahiptir. Zira su kaynaklarının 
kuruması, bu bölgelerde siyasi istikrarsız-
lığın tetiklenmesinde önemli etkenlerden 
biri olmuştur. Lübnan, Irak ve son aylarda 
İran’daki protestolar, su sorununun önemli 
bir güvenlik meselesi olduğunu göstermiş-
tir. İran bağlamında “Zayende Nehri Protes-
toları” olarak bilinen, Kasım 2021’de Isfahan 
ve Çahar Mahal Bahtiyari illerinde gerçek-
leşen olaylar örnek gösterilebilir. Daha önce 
Huzistan ilindeki Karun Nehri ve Hure’l-A-
zim Bataklığı ile Urmiye Gölü’nün kuruma-
sı gerek ulusal gerek bölgesel açıdan birçok 
riski içinde barındıran bir diğer örnektir. Bu 
bağlamda Batı Azerbaycan, İran’ın en çok 
yağış alan illerinden biri olmasına rağmen 
son 20 yılda yağışların azalması, bazı sulak 
alanlarda kuraklığın oluşması ve bunların 
yanında barajların su hacminin azalması, 
Urmiye Gölü’nü kuraklıkla karşı karşıya bı-
rakmıştır.

Batı Azerbaycan İlinin 
Özellikleri

Batı Azerbaycan, coğrafi olarak İran’ın ku-

zeybatısında yer alır ve güneyinde Zencan 

ve Kürdistan, doğusunda Doğu Azerbaycan 

illeri; batısında Türkiye ve Irak, kuzeyinde 

ise Azerbaycan ve Türkiye ülkeleri ile kom-

şudur. Bu ilde, 14 ana nehir bulunmaktadır 

ve bu nehirler, Urmiye Gölü ile Aras ve Zab 

nehirleri havzalarında yer almaktadır. Top-

lam nüfusu 3 milyon 416 bin kişi olan ilde 

17 ilçe bulunmaktadır. İldeki şehirleşme 

oranı %65,4 iken kırsal kesimin oranı ise 

%34,6’dır. Bu da bu ilin kırsal nüfusunun ül-

kedeki ortalama kırsal nüfustan (%26) daha 

fazla olduğunu göstermektedir.

Sosyokültürel açıdan dinî-etnik çeşitlilik 

ilin temel özelliklerindendir. Bu ilin Türkçe 

konuşan sakinleri (ağırlıklı olarak Şiiliğin 

12 İmam mezhebine mensuplar), en baskın 

etnik ve mezhepsel grubu oluşturmaktadır. 

İnsani Gelişme Endeksi1 açısından il ülke 

genelinde 29. sırada yer alırken yoksunluk 

endeksi oranı2 açısından 2020 yılı itibarıy-
la %42’lik oranıyla 4. sırada yer almaktadır. 
İktisadi açıdan bakıldığında ilin 2020 yılı 
işsizlik oranı yaklaşık %13,3’tür. İlde 2019 
yılında tarım sektöründeki istihdam oranı 
%33,3 iken sanayide %23,3, hizmet sektö-
ründe %43,1 ve diğer sektörlerde %0,3’tür. 
Bu durum, ildeki çalışan nüfusun ülke ge-
neline göre ağırlıklı olarak hizmet sektörün-
de istihdam edildiğini göstermektedir.

Makro ölçekte ilin su endeksine bakıldığın-
da yılda yaklaşık 400 mm yağış aldığı tah-
min edilmektedir. Ülkenin genel ortalaması 
260 mm’dir. Batı Azerbaycan’da, hâlihazırda 
iki milyar metreküp kapasiteli 14 tane baraj 
bulunmaktadır. Son yıllarda Batı Azerbay-
can, önceki yıllara göre %23 oranında daha 
az yağış almıştır. İlin sanayi bölgelerinde 
917 tane sanayi birimi faaliyete geçirilme-
sine rağmen şu anda ildeki sanayinin yak-
laşık %25’ini oluşturan 220 birim durağan 
vaziyettedir. İldeki sanayi sitelerindeki en 

büyük sorunlardan biri endüstriyel kulla-
nım için gerekli olan suyun temin edileme-
mesidir.

Son olarak ilin sosyal, güvenlik, çevresel, 
ekonomik ve altyapı alanlarında da sorun-
ları bulunmaktadır. Sosyal alanda; ilde gü-
venlik eksenli söylemlerin hâkim oluşu ve 
ötekileştirme, akaryakıt kaçakçılığı ile mal, 
uyuşturucu ve alkol kaçakçılığı gibi sorun-
lar bulunurken güvenlik alanında; etnik 
gerilimler, mühimmat ve silah satışı ile te-
rör gruplarının faaliyetleri gibi konular yer 
almaktadır. Çevre konusunda Urmiye Gö-
lü’nün kuruması, tarım ve sanayinin su yö-
netim sorunu, kentsel ve kırsal atık ile çevre 

İç Politika Koordinatörlüğü

GÖRÜŞ 
16.12.2021

Batı Azerbaycan İlindeki  
Su Sorunu ve Nedenleri

Batı Azerbaycan’ın siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarındaki 
sorunlarına su krizinin eklenmesi, bu ildeki siyasi istikrarsızlıkları 
ve halk hareketlerini tetikleme potansiyelini artırmaktadır.

1  Yaşam ortalaması, eğitime ulaşım ve yaşam stan-
dartları.

2  Toplumun en alt beş ondalık diliminde yer al-
mak, işsiz ve sigortasız olmak, Yardım ve Refah 
Komisyonuna bağlı olmak.
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kirliliği sorunları görünmektedir. Ekonomi 
alanında; iller arası dengesiz kalkınma poli-
tikaları (Tahran-Urmiye), işsizlik, stagflas-
yon, ham madde satışı (özellikle madencilik 
alanında), terör örgütlerinin bölgedeki faa-
liyetleri nedeniyle bölgeye yeterli yatırımın 
yapılmaması, yürütme organları ve ticari bi-
rimler arasındaki koordinasyon eksikliği ve 
son olarak iletişim, tıbbi ve eğitim altyapı-
larındaki temel zayıflıklar bulunmaktadır.

Bir İstikrarsızlık Faktörü 
Olarak Su

Büyük ölçüde tarıma dayalı bir ekonomisi 
olan Batı Azerbaycan’da 58.000’den fazla 
kaçak su kuyusu bulunmaktadır. Bu durum, 
ildeki su kaynaklarının %70’inden fazla-
sının tarım için kullanıldığı anlamına gel-
mektedir. Nüfusu beş milyon ve üzeri olan 
36’dan fazla şehir ve 3.150 köy, göl havzasın-
da3 yerleşik olup bunların %60’ından fazla-
sının temel geçim kaynağı tarım ve hayvan-
cılıktır. Bu bölgede en çok su sıkıntısı yaşa-
yan ilçeler ise Çaldıran, Selmas, Mahabad ve 
Urmiye’dir. Urmiye Gölü’nün kurumasıyla 
birlikte burada yoksulluğun artması, siyasi 
istikrarsızlığı da beraberinde getirecektir. 

Yaşam standartlarının düşmesi, yetersiz 
beslenme; merkezî yönetimle siyasi, sosyal, 
yönetsel ve ekonomik çatışmaların artma-
sı ile farklı su tüketicilerinin (sanayi, çiftçi 
ve çiftlikler) arasında çatışmaların artması; 
ilde yoksulluğun ve göçün artışına sebep 
olacaktır.

Urmiye Gölü’nün mevcut durumu, geçmiş-
ten beri su krizinin yanlış yönetiminden 
kaynaklanmaktadır. Yağışların azalmasının 
yanı sıra geri kalmışlığın en önemli nedeni 
ise ilin kalkınmasını hedefleyen politikala-
rın bulunmamasıdır. İl sorunlarının ve ku-
raklığın Urmiye Gölü üzerindeki sonuçları, 
Tahran tarafından ciddiye alınmamaktadır. 
Batı Azerbaycan ilinin geri kalmışlığının 
yanı sıra açık olan şey, Urmiye Gölü’ndeki 
kuraklığın artışı ile devam eden sorunların 
bu kuraklığı çözümsüz bir noktaya taşıya-
cağıdır.

Sonuç

Batı Azerbaycan halkının, çoğunlukla geçi-

mini tarım ve hayvancılıktan sağladığı gö-

rülmektedir. Kuraklık devam ettiği takdirde 

daha fazla toprak sahibinin işsiz kalacağını 

öngörmek mümkündür. Bu noktada, bölge-

deki su israfının önlenmesi için çiftçilerin ve 

hayvancılıkla uğraşanların; üretimde mo-

dern yöntemler kullanmaya teşvik edilmesi 

ve en önemlisi Batı Azerbaycan’a “güvenlik 

eksenli” bakış açısının değiştirilerek bölge-

ye yatırım çekilmesi, kuraklığın meydana 

getirdiği hasarların şiddetinin azalmasında 

önemli rol oynayabilir.

Piranşehr’deki Kani Sib Barajından (Zab 

havzası) Urmiye Gölü’ne su taşıma proje-

si, Batı Azerbaycan iline su temini projesi, 

Cigati Nehri ve Aras Nehri yoluyla Doğu 

Azerbaycan ilinden içme suyu ve sanayi 

için su temini; düşünülen projeler arasında 

yer almaktadır. Öte yandan ilin kuzeyinde 

özellikle Çaldıran ilçesine bağlı köylerde ya-

şanan ve gittikçe artan su sıkıntısı gerginlik 

sebebi olabilir.

Orta Doğu’da, gelecekteki olası su savaşla-

rının işaretleri yavaş yavaş belirmeye baş-

lamıştır. Urmiye Gölü’ndeki kuraklığın ve 

tuz fırtınalarının engellenememesinin bir 

sonucu olarak konunun siyasi, sosyal, eko-

nomik ve çevresel boyutlarda istikrarsızlığa 

yol açtığı ve ilin temel ve stratejik meseleler 

zinciriyle birleşerek çeşitli riskler oluştur-

duğu aşikârdır. Her ne kadar Batı Azerbay-

can’a düşen yıllık yağış miktarının 400 mm 

olması bu durumu şimdilik geciktirse de 

önümüzdeki on yıl içerisinde, bunun ter-

sinin gerçekleşmesiyle birlikte çeşitli istik-

rarsızlıkların artması ve çeşitli boyutlarda 

protestoların gerçekleşmesi öngörülebilir. 

Ayrıca ilde, yakın gelecekte su kaynakları 

alanında il içindeki etnik gerilimler ağırlıklı 

olmak üzere çeşitli gergin olayların yaşanma 

ihtimali bulunmaktadır. Söz konusu konu-

larda önlem alınmadığı takdirde, önümüz-

deki on yıl içinde İran tarihinin en büyük 

nüfus hareketlerinden birinin yaşanacağını 

ve bunun tehlikeli sonuçlar doğuracağını 

belirtmek mümkündür. İ
3  Havza, Batı Azerbaycan ve Doğu Azerbaycan ille-

rini kapsıyor.
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15 Aralık günü Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (UAEA) ve İran Atom Enerjisi Ku-
rumu (İAEK), İran’ın TESA Kerec Santrifüj 
Bileşeni Üretim Tesisindeki hasarlı gözetle-
me kameralarının değiştirilmesi konusun-
da anlaşmaya vardı. UAEA habere ilişkin 
resmî sitesinde, “2021 yılı sona ermeden 
önce Ajans, İran ile kararlaştırılan bir tarih-
te Kerec atölyesine yeni kameralar kuracak 
ve diğer teknik faaliyetleri gerçekleştirecek.” 
ifadelerini kullandı. Taraflar ayrıca “Ajan-
sın ilgili güvenlik ve yargı müfettişlerinden 
oluşan bir ekibinin, 19 Aralık’ta kamerala-
rın bir modelini ve teknik bilgilerini, analiz 
edilmek üzere İran’a sağlaması” hususunda 
anlaşmaya vardı. Söz konusu kameralar, 
Haziran 2021’de tesise yönelik gerçekleştiri-
len saldırı sonucunda hasar görmüş ve İran 
tarafından kaldırılmıştı.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi konu-
ya ilişkin, “Ajansın İran’daki doğrulama ve 
izleme faaliyetlerinin devam etmesi adına 
önemli bir gelişme. Diğer güvenlik konu-
larını ele almak için yapıcı görüşmeleri-
mize devam edebileceğimizi umuyorum.” 
açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler 
Nükleer Gözlemcisi ile İran arasında va-

rılan anlaşmaya yönelik İran medyasında 

çıkan haberlere göre İran bu adımı “gö-

nüllü” olarak atmıştır. Taraflar arasındaki 

anlaşma resmî olarak açıklanmadan önce 

İran Dışişleri Bakanı, 24 Kasım’da Twitter 

hesabından “Grossi ile gerçekleştirdikle-

ri yapıcı ve samimi görüşmenin ardından 

iyi bir anlaşmaya vardıklarını, anlaşmanın 

metne dökülmesi için buluşacaklarını” du-

yurmuştu. Öte yandan Joe Biden yönetimi 

2021 yılının son UAEA Yönetim Kurulu top-

lantısında “UAEA ile İran arasında herhangi 

bir ilerleme olmazsa yıl bitmeden Yönetim 

Kurulunu olağanüstü toplantıya çağıracak-

larını” bildirerek İran için kınama kararı 

alabilecekleri imasında bulunmuştu.

Ajans müfettişlerinin Kerec Tesisine eri-

şim sorunu, bir süredir devam etmektedir. 

UAEA; raporlarında “İran’ın, Ajans müfet-

tişlerinin TESA Kerec Tesisine erişimini ka-

tegorik olarak” engellediğini vurgulamıştır. 

Ajans ile İran arasında denetim ve doğrula-

ma faaliyetlerine yönelik ihtilaflar, 23 Şubat 

2021 tarihi itibarıyla İran’ın birtakım şeffaf-

lık ve güven artırıcı önlemleri uygulamayı 

durduracağını bildirdikten sonra artmaya 

başlamışsa da TESA Kerec Tesisi ile ilgili 

kriz, ülkedeki temel izleme ve doğrulama 

faaliyetleri konusunda ayrı bir yer tutmak-

tadır. Bu ihtilafı önemli kılan nokta, Ajansın 

sıklıkla altını çizdiği “Bilginin sürekliliğini 

sağlamak.” konusundaki hassasiyetine da-

yalıdır. Zira İran’ın nükleer tesislerindeki 

kamera kayıtlarının, şimdilik incelenmese 

de “gerektiği zaman” incelenebilir olması, 

İran nükleer programının barışçıl olup ol-

madığını doğrulama açısından önem taşı-

maktadır. Bu yüzden Ajans ile İran arasın-

daki iş birliği, İran nükleer krizinin çözü-

münde mihenk taşı olarak görülebilir. Va-

rılan anlaşma uygulanması hâlinde, Ajans 

ve İran arasındaki ciddi bir sorunu çözüme 

kavuşturacaktır. Anlaşma ayrıca hâlihazırda 

Viyana’da devam eden nükleer müzakereler 

için İran tarafından gelen bir iyi niyet gös-

tergesi olarak da yorumlanabilir. İ

Emine Gözde Toprak

HABER ANALİZ 
17.12.2021

UAEA ve İran  
Kerec Tesisi Konusunda  
Anlaşmaya Vardı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran arasındaki iş birliği, İran 
nükleer krizinin çözümünde önemli bir adım olarak görülebilir.
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İran’ın; petrol, doğal gaz ve diğer ürün-
lerin ihracatı ve bazı siyasi sebeplerden 
kaynaklı olarak çeşitli ülkelerden alacağı 
bulunmaktadır. Ancak ikincil yaptırım-
lar; İran’ın, bankacılık ve para transferi 
gibi işlemlerine ket vurdu. Bu sebeple 
İran, yoğun diplomatik faaliyetlere rağ-
men borçların tahsili konusunda ciddi 
bir mesafe katedememiştir. İran’ın politik 
pozisyonu, ülkelerin borçlarını ödeme-
deki durumunu da etkilemektedir. İran’a 
borçlu olan ülkeler arasında Irak, Suriye, 
Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya ve 
Hindistan yer almaktadır.

IRAK: Eylül 2021’de İran Ulusal Doğal 
Gaz Şirketi; Irak’ın, İran’a toplam 5 mil-
yar dolar gaz borcu olduğunu ilan etmişti. 
Resmî verilere göre 5 milyar doların 3 mil-
yar doları, Irak Ticaret Bankasında (Trade 
Bank of Iraq, TBI) 2018 ABD yaptırımları 
nedeniyle bloke edilmiş durumdadır. Va-
desi dolmuş yaklaşık 2 milyar dolar ise 
Irak Elektrik Bakanlığı tarafından henüz 
ödenmemiştir. Hamas’a yakınlığı ile bili-
nen el-Ehad Haber Ajansı, Irak’ın toplam 

7,2 milyar dolarlık borcunun 5 milyar do-

larlık kısmının ödendiğini iddia etse de 

İran-Irak Ortak Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Üyesi Hamid Hüseyni, 5 milyar 

dolarlık borç ödeme iddiasını reddetmiş 

ve Irak’ın, çok cüzi miktarlarda ödeme 

yaptığını söyleyerek borcunun gittikçe 

arttığını vurgulamıştır.

SURİYE: İç savaş nedeniyle Esed rejimi-

nin artan finansal sorunlarını, Tahran 

yönetimi kredi kanallarıyla çözmeye ça-

lışıyor. Farklı kaynakların tahminlerine 
göre İran; Suriye’ye en az 4,5, en fazla 
7,6 milyar dolarlık kredi kanalı açmıştır. 
Bu iddianın yanı sıra Suriye’ye 2013-2018 
yılları arasında gönderilen yaklaşık 10,3 
milyar dolar değerinde petrol tankeri bu-
lunmaktadır. Buna ilave olarak farklı kay-
naklardan elde edilen bilgilere göre İran, 
Suriye için 30 milyar dolar ila 105 milyar 
dolar arasında bir harcama yapmıştır. Su-
riye ve İran arasındaki finansal ilişkiler, 
kısıtlar altında ilerlemektedir ve yaptırım 

Birkan Kemal Ertan

HABER ANALİZ 
18.12.2021

İran’ın Tahsil  
Edemediği Alacakları

Yaptırımlar sebebiyle İran, yoğun diplomatik faaliyetlere rağmen 
çeşitli ülkelerden borçlarını tahsil edememektedir.

Grafik: İran’a Borçlu Ülkeler*

* Mümkün olduğu kadar resmî verilere veya muteber kaynaklara dayandırılan en güncel tarihli meblağlar 
kullanılmıştır.

Kaynak: BBC Farsi, Business Today, IFP, Tehran Times ve The Guardian
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tehlikesi dolayısıyla bu ilişkiler şeffaf de-
ğildir. Ancak ilişkilerin seyri, saha yansı-
maları ve bürokratların açıklamaları göz 
önüne alındığında İran, verdiği borçları 
başka türlü almak istiyor.

BİRLEŞİK KRALLIK: Birleşik Krallık’ın 
İran’a olan borcu, oldukça eskiye dayanı-
yor. İran’a, Muhammed Rıza Şah Döne-
mi’nde Birleşik Krallık tarafından 1.500 
tank ve 250 tamir aracı satılmıştı. Bunun 
karşılığında İran, Birleşik Krallık’a 600 
milyon sterlin (798 milyon dolar1) ödeme 
yapmıştır. Ancak sadece 185 tank teslim 
edilmiş ve Devrim sebebiyle teslimatı 
yapılması gereken askerî araçlar veril-
memiştir. İran, teslim edilmeyen askerî 
araçların parasını almak üzere hukuki 
yolları kullansa da İran’da, İngiliz-İran 
çifte vatandaşlarını alıkoymuştur. Birle-
şik Krallık, yaptırım ve ambargolar ne-
deniyle geriye kalan 400 milyon sterlini  
(532 milyon dolar) ödememektedir. Bir-
leşik Krallık ayrıca ödeme için çifte va-

tandaşların serbest bırakılmasını ön şart 
olarak İran’dan talep etmektedir.

GÜNEY KORE: Güney Kore, 2018 ABD 
yaptırımlarından önce İran petrolünün 
müşterilerindendi. ABD yaptırımlarıy-
la beraber İran’la ekonomik ilişkilerini 
âdeta askıya aldı. İran’a ödeyeceği petrol 
borçları da yaptırımlar sebebiyle yapıla-
madı ve borçlar, Güney Kore bankaların-
da dondurulmuş varlık olarak beklemek 
durumunda kaldı. İranlı bürokratlar, 
dondurulmuş varlıkların serbest bıra-
kılması için çaba göstermekte ve serbest 
bırakılan varlıklarla temel ham madde 
ve tıbbi malzeme alacağını sıkça vurgu-
lamaktadır. Ancak Güney Kore, İran için 
risk almak istememektedir. İran ve Gü-
ney Kore Ortak Ticaret Odası Başkanı 
Hüseyin Tenhai, Güney Kore’de İran’ın 7 
milyar dolarlık dondurulmuş varlığının 
olduğunu söylemiştir.

JAPONYA: ABD’nin Uzak Doğu’daki 
müttefiki olan Japonya, Güney Kore gibi 
İran’ın petrol müşterisiydi ve ABD yaptı-
rımlarından sonra İran’a olan ödemelerini 
gerçekleştiremedi. Böylelikle Japonya’nın 

İran’a olan borcu, dondurulmuş varlık 
statüsüne girdi. İranlı bürokratlar, Japon 
yöneticiler ile yakın temas hâlinde olsa 
da onları ikna edemedi. Ağustos 2021’de 
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Japonya 
Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile 
Tahran’da yaptığı görüşmede, Japonya’ya 
dondurulmuş varlıkların serbest bırakıl-
ması için çağrı yaptı ancak Japonya tara-
fından olumlu bir cevap gelmedi. Hâliha-
zırda İran’ın, Japonya’da 3 milyar dolarlık 
dondurulmuş varlığı bulunuyor.

HİNDİSTAN: İran’ın başka bir petrol 
müşterisi olan Hindistan, 2018 ABD yap-
tırımları devreye girdikten sonra İran’dan 
aldığı petrollerin ödemesini yapamadı. 
Ancak Hindistan’ın borç durumu, yaptı-
rımlardan önce de problemliydi. Hasan 
Ruhani hükûmetinin Petrol Bakanı Bijen 
Namdar Zengene 2016’da yaptığı açıkla-
mada, Hindistan’ın 6 milyar dolar borcu 
olduğunu belirtmişti. Hâlihazırda Hin-
distan Merkez Bankasında (Reserve Bank 
of India, RBI), İran’a yapılacak petrol öde-
melerine ait 4 milyar dolarlık dondurul-
muş varlık bulunuyor. İ

1  İngiliz sterlini 17.12.2021 tarihli serbest piyasa veri-
lerine göre 1,33 ABD doları olarak hesaplanmıştır.
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 19 Aralık Pazar 
günü Afganistan’daki son durumu görüş-
mek üzere olağanüstü toplandı. Pakistan’ın 
başkenti İslamabad’da gerçekleşen toplantı-
ya İİT üyelerinin yanı sıra Birleşmiş Millet-
ler (BM), Avrupa Birliği, uluslararası finans 
kuruluşları ile ABD, Almanya, İngiltere, 
Fransa, İtalya, Çin, Rusya, İtalya ve Japon-
ya’dan temsilciler katıldı. Ev sahibi sıfatıyla 
açılış konuşmasını yapan Pakistan Başba-
kanı İmran Han, “ABD, 20 yıldır Taliban ile 
savaş hâlinde ancak Taliban ile 40 milyon 
Afganistan halkı arasında ayrım yapmalıdır. 
Asıl önemli olan Afgan halkı ve insanlıktır.” 
dedi. Kapsayıcı hükûmet, insan ve kadın 
hakları gibi ön koşulların; Afganistan’a dış 
yardım yapılmasına mâni olduğunu kayde-
den Han “İnsan hakları söz konusu oldu-
ğunda her toplum farklı değerlere sahiptir.” 
şeklinde konuştu. Toplantıda söz alan İran 
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahi-
yan, İran’ın kapsayıcı hükûmetin oluştu-
rulması yönündeki çağrılarını bir kez daha 
yineledi. Afganistan’da sürdürülebilir gü-
venliğin toplu katılım ve kapsayıcı hükûme-

tin kurulmasıyla ancak gerçekleşebileceğini 
vurgulayan Abdullahiyan; İslam ülkelerini, 
Afganistan’daki yönetimi ve tüm tarafları, 
kapsayıcı bir hükûmet kurmaya teşvik et-
meye çağırdı. Toplantının düzenlenmesine 
öncülük eden Suudi Arabistan Dışişleri Ba-
kanı Faysal bin Ferhan, Afganistan’daki in-
sani krizin kötüye gitmesinin bölgesel istik-
rarı etkileyeceği uyarısında bulunarak ulus-
lararası toplumu ülkedeki trajedinin son 
bulması için yardıma çağırdı. İktidarı ele 
geçirmesinden bu yana Afganistan’ı temsi-

len ilk kez bir uluslararası toplantıya katılan 
Taliban Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki 
bir propaganda ile karşı karşıya oldukları-
nı, uluslararası medyanın Afganistan’daki 
durumu olduğundan daha kötü gösterme-
ye çalıştığını belirterek Taliban’ın iktidarı 
devraldığından beri ülke genelinde barışın 
hâkim olduğunu savundu. Yaptırımların ve 
ABD’nin Afganistan’ın varlıklarını dondur-
masının, Afganistan halkına zarar verdiğini 
ifade eden Muttaki, toplantıya iştirak eden 
İİT delegelerini, Kabil’deki büyükelçilikleri-
ni yeniden açarak bu trajediye son verme-
ye çağırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri 
Bakanları Konseyinin İslamabad’daki 17. 
Olağanüstü Toplantısı, İslamabad Bildiri-

si’nin yayımlanmasıyla son buldu. Bildiride, 
Afganistan’a koşulsuz acil yardım yapılması 
gerektiği vurgulanarak “insani yardım fonu” 
oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantının Afganistan 
Açısından Önemi Nedir?

Afganistan’a yapılması planlanan milyar-
larca dolarlık yardım, Taliban’ın iktidara 
gelmesinin ardından askıya alınmıştı. Ulus-
lararası Para Fonu (IMF), Taliban hükûme-
tinin uluslararası toplum tarafından henüz 
tanınmadığını gerekçe göstererek az geliş-
miş ülkelere yönelik tahsis edilen 650 mil-
yar dolarlık yardım programından Afganis-
tan’ı çıkardıklarını açıklamıştı. Afganistan, 
9,5 milyar dolarlık rezervi ABD tarafından 
dondurulduğu için büyük bir döviz sıkıntısı 
içerisinde bulunmakta ve buna bağlı olarak 
ilaçtan temel gıda maddesine kadar birçok 
ürünün temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Afganistan’da faaliyet gösteren birçok ulus-
lararası hayır kurumu, Taliban’ın iktidarı ele 
geçirmesiyle ülkeyi terk etmiştir. Yabancı 
ülkelerin ve çeşitli uluslararası yardım ku-
ruluşlarının desteğiyle ayakta olan sağlık, 

eğitim gibi birçok hizmet sektörü çöküşün 
eşiğinde bulunuyor. BM; ülkenin, dünyada-
ki en kötü insani krizin eşiğinde bulundu-
ğu ve milyonlarca insanın açlık tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuş-
tur. Öte yandan Taliban yönetiminin hâlâ 
uluslararası toplum tarafından tanınmama-
sı, ülkedeki krizi daha da derinleştirmekte-
dir. Zira birçok yardım kuruluşu, bu durum 
nedeniyle Afganistan’a yönelik faaliyetlerini 
durdurmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla 
bu şartlarda yaklaşık 60 ülke ve çok sayıda 
uluslararası örgütün temsilcilerinin katıl-
dığı bu toplantı, Afganistan’ın karşı karşıya 
olduğu siyasi ve ekonomik krizi aşmak için 
önemli bir adım olarak görülebilir. İ

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
21.12.2021

İslam İşbirliği Teşkilatı  
Afganistan İçin Toplandı

Yaklaşık 60 ülke temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, 
Afganistan’ın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizi aşmak 
için önemli bir adımdır.
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Astana Barış Süreci’nin 17. Tur Görüşmele-
ri, 21-22 Aralık tarihlerinde Kazakistan’ın 
başkenti Nur Sultan’da gerçekleştirildi. Su-
riye’deki krize çözüm bulmayı hedefleyen 
görüşmelerde; Astana Süreci’nin garantör 
ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra 
Esed rejiminin ve Suriyeli muhaliflerin 
temsilcileri de yer aldı. Zirvede Türkiye he-
yetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Mü-
dürü Büyükelçi Selçuk Ünal, Rusya heyetine 
Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr 
Lavrentyev ve İran heyetine Dışişleri Bakanı 
Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı baş-
kanlık etti. Zirvede, Esed rejimini Dışişle-
ri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan temsil 
ederken muhalifleri ise Ahmet Tuma temsil 
etti. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel 
Temsilci Yardımcısı Khawla Mattar’ın da ka-
tıldığı zirveye Irak, Ürdün ve Lübnan’ın da 
gözlemci statüsünde katıldığı belirtildi. Zir-
ve kapsamında taraflar arasında ikili ve çok-
lu toplantılar gerçekleştirildi. İki gün süren 
görüşmelerde; Suriye’deki mevcut durum, 
bölgedeki terör gruplarının varlığı, bölgeye 
insani yardımın ulaştırılması, Cenevre’deki 
Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarının 
yeniden başlatılması, mahkûmların değişi-

mi ve tutukluların serbest bırakılması gibi 
birçok konu ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada; zirvenin ilk gününde, İran ve 
Rusya heyetleri arasında yapılan görüşmede 
“İdlib ve güneydeki durum, anayasanın ye-
dinci oturumunun oluşturulması, İsrail’in 

Suriye’ye yönelik saldırıları ve ABD’nin Irak 
ve Suriye’den çekilmesi” gibi konuların ele 
alındığı belirtildi. İran ve Türkiye heyetleri 
arasında yapılan görüşmelerde ise “karşılıklı 
çıkarlara dayalı yeni planların gözden geçi-
rilmesi ve Astana Süreci’ni derinleştirme ve 
sağlamlaştırma ihtiyacı, Suriyeli mülteciler 
konusu ve bölgedeki DEAŞ faaliyetlerinin 
yeniden başlaması” gibi konuların ele alın-
dığı ifade edildi. Ayrıca yapılan açıklamada 
bir sonraki Astana formatındaki zirvenin 
2022’nin başlarında Tahran’da düzenlenece-
ği ve devlet başkanları zirvesinden önce bir 
de dışişleri bakanları toplantısının yapılaca-
ğı ifade edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da toplantının 
içeriğine ve gelecek görüşmelere dair açık-
lamalar yaptı. Bakanlık tarafından yapılan 

açıklamada, diğer konuların yanı sıra Suri-
yeli mültecilerin ülkedeki güvenli bölgelere 
geri dönüşleri konusunun ele alındığı be-
lirtildi. Açıklamada ayrıca “Taraflar, Suri-
ye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne 
yönelik güçlü taahhütlerini yinelemişler, 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde sükû-
netin korunmasının önemini vurgulamışlar 

ve sahadaki insani durumun düzeltilmesi 
için daha fazla çaba gösterilmesi konusun-
da mutabık kalmışlardır.” ifadelerine yer 
verildi. Aynı zamanda açıklamada PKK/
YPG terör örgütleri ile mücadelenin devam 
edeceği vurgulanırken söz konusu terör ör-
gütlerinin varlığı “gayrimeşru öz yönetim” 
olarak tanımlandı.

Rusya temsilcisi Lavrentyev yaptığı açıkla-
malarda; garantör ülkelerin, Suriye Anayasa 
Komitesi sürecini desteklediklerini belirtti. 
Özellikle esir takasında önemli gelişmelerin 
yaşandığını belirten Lavrentyev, “Son takas-
lardan biri, birkaç gün önce gerçekleşti. Her 
iki taraftan beşer kişiden takas yapıldı… Bu-
rada resmî sayılara yansımayan ancak yerel 
düzeyde çok sayıda takas işleminin gerçek-
leştiğinin altını çizmek istiyorum. Bu konu-
da Uluslararası Kızılhaç Komitesinin aktif 

Aydın Güven

HABER ANALİZ 
25.12.2021

Astana Görüşmelerinin  
17. Turunda Öne Çıkan  
Gelişmeler

Astana Görüşmelerinin sonuç bildirgesinde; Fırat’ın doğusunda 
bulunan terör örgütlerinin varlığından ve eylemlerinden endişe 
duyulduğunun açıkça belirtilmesi, Türkiye’nin etkin diplomasisini 
göstermektedir.
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katılımını bekliyoruz.” dedi. Lavrentyev ay-
rıca Türk ve İran heyetleri ile görüştüklerini 
ifade ederek “Görüşmeler, normal bir ateş-
kesin sağlanabilmesi için durumun istikrara 
kavuşturulmasıyla ilgiliydi. Bu hem İdlib ve 
güneyi hem de son zamanlarda çatışmala-
rın yoğunlaştığının gözlendiği Suriye-Tür-
kiye sınırı ve Suriye’nin kuzey bölgesi için 
geçerli.” dedi.

Görüşmelerden sonra yayımlanan 18 mad-
delik sonuç bildirgesinde; Suriye’nin top-
rak bütünlüğü, ülkedeki terör grupları ile 
mücadele, İdlib’de sükûnetin sağlanması ve 
bölgedeki insani durumun bir an önce dü-
zeltilmesi gerektiği gibi temel konulara dik-
kat çekildi. Özellikle bildirgenin dördüncü 
maddesinde “ülkedeki terörün her türlüsü 
ile mücadele edilmesi gerektiği” vurgula-
nırken Suriye’nin kuzeydoğusunda terörle 
mücadele bahanesiyle oluşturulan ve meşru 
olmayan yönetim girişimlerinin reddedildi-
ği kaydedilerek komşu ülkelerin ulusal gü-
venliğini tehdit eden bu ayrılıkçı terör grup-
larına karşı durulması gerektiği ifade edildi. 
Bu bağlamda sonuç bildirgesinde “Fırat’ın 

doğusunda bulunan terör örgütlerinin var-
lığından ve eylemlerinden endişe duyul-
duğunun açıkça belirtilmesi”, Türkiye’nin 
zirve kapsamındaki etkin diplomasisini 
göstermektedir. Diğer taraftan bildirgede; 
İsrail’in, Suriye’deki saldırılarının doğrudan 
kınanması da İran’ın çekincelerinin dikka-
te alındığını göstermektedir. Nitekim geç-
tiğimiz günlerde İsrail ve Rusya arasında, 
İran’ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınma-
sı konulu görüşmeler yapılacağı söylenmiş 
ancak Rusya Dışişleri Bakanı tarafından İs-
rail’e yapılması planlanan ziyaret, somut bir 
neden gösterilmeden iptal edilmişti. İran’ın 
Suriye’deki konumu konusunda taraflar 
arasında fikir ayrılıklarının yaşanmış ola-
bileceği gündeme gelmişken bu bildirgede 
“İsrail’in Suriye’de uluslararası hukuku ve 
bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal eden, 
bölgedeki istikrar ve güvenliği tehlikeye 
atan askerî saldırılarının kınanması ve bu 
saldırıların durdurulması yönündeki çağrı-
lar” Tahran’ın bu konuda özellikle Moskova 
nezdinde ciddi bir diplomasi yürüttüğü dü-
şüncelerine kapı aralıyor. İ
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdul-
lahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşının daveti 
üzerine 22 Aralık Çarşamba günü, Bakü’ye 
resmî bir ziyarette bulundu. Ziyareti kap-
samında mevkidaşı Ceyhun Bayramov, 
Azerbaycan Ulusal Meclis Başkanı Sahibe 
Gafarova ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
ile de bir araya gelen Abdullahiyan’ın gün-
deminde; iki ülke arasında son zamanlarda 
zedelenen ilişkilerin onarılması, siyasi ve 
ekonomik iş birliğinin artırılması ve bölge-
sel meseleler vardı. Abdullahiyan, Bakü’ye 
gitmeden önce yaptığı açıklamada; İran ve 
Azerbaycan ilişkilerinin son aylarda mey-
dana gelen bazı yanlış anlamalara rağmen 
iyi, sürdürülebilir ve gelişmekte olduğunu 
belirtti.

İki dışişleri bakanı arasında yapılan görüş-
mede; tarafların bölgedeki mevcut durum, 
çatışma sonrası yeni gerçekler ve iş birliği 
fırsatları ile 3+3 formatına yönelik fikir te-
atisinde bulundukları belirtildi. Mevkidaşı 
ile yaptığı görüşmede Abdullahiyan ayrıca 
iki ülke arasındaki ulaştırma ve enerji alan-
larında iş birliğinin önemini hatırlatırken 
İran’ın, Karabağ’ın yeniden inşasına yar-

dımcı olmak için teknik ve mühendislik 

hizmetlerini ihraç etmeye ve gerekli alan-

larda Azerbaycan ile iş birliğine hazır oldu-

ğunu kaydetti.

Ziyareti kapsamında Aliyev ile de bir araya 

gelen Abdullahiyan’ın; Aliyev ile görüş-

mesinde, iki ülke ilişkilerinin artırılması 

ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği 

belirtildi.  22 Aralık Çarşamba günü yapı-

lan görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, 

İran-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir say-

fanın açıldığını ve bunun her iki ülke için 

de olumlu sonuçlar doğuracağını söyleyen 

Abdullahiyan, “Önceki tüm projeleri ta-

mamlamaya ve iki ülke arasında yeni an-

laşmalar için zemin hazırlamaya hazırız.” 

dedi. Görüşmede ayrıca son dönemlerde 

sıkça dillendirilen 3+3 formatının hayata 

geçirilmesi de gündemdeydi. Abdullahiyan, 

3+3 formatına atfen “bu tür bir iş birliğinin 

bölgenin barış ve istikrarına faydalı olduğu-

nu” belirterek İran’ın önerilen formatta yer 

alacağını söyledi. Aliyev ise görüşmede, iki 

ülke arasındaki iş birliğinin tüm siyasi, eko-

nomik ve kültürel alanlarda genişletilmesi 

gerektiğini ifade ederek önemli ortak pro-

jelerin de sonuçlandırılması gerektiğini be-

lirtti. Aliyev, 28 Kasım’da Türkmenistan’ın 

başkenti Aşkabat’ta Ekonomik İşbirliği 

Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi’nin oturum arala-

rında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile 

yaptığı görüşmede de belirttiği üzere, Kara-

bağ’da açılması kararlaştırılan ulaşım kori-

dorlarına değinerek “Bölgesel bağlantıların 

bölgedeki tüm ülkeler için faydalı olduğuna 

inanıyoruz.” dedi. Abdullahiyan’ın söylem-

lerine bakıldığında; Aliyev’in gerek Reisi 

ile görüşmesinden önce gerek Aşkabat’taki 

yüz yüze görüşmede, bölgedeki ulaşım ko-

ridorlarının İran’ın da yararına olduğunu 

dile getirmesi, bölgesel gelişmelere kayıtsız 

kalmak istemeyen İran tarafında karşılık 

bulmuş görünüyor.

Bakü ziyaretiyle ilgili resmî sosyal medya 

hesabından açıklama yapan Abdullahiyan, 

ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerle 

iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıkla-

rını belirterek “Cumhurbaşkanı Aliyev ile 

samimi görüşmemde, Dışişleri Bakanı Bay-

ramov ve Meclis Başkanı ile yaptığım görüş-

melerde bağları daha da geliştirmek için bir 

yol haritası belirledik. Komşulara öncelik 

vermeye devam ediyoruz.” dedi. Bölgesel 

bağlamda değerlendirildiğinde İran’ı, son 

aylarda ciddi sorunlar yaşadığı Azerbaycan 

ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya iten 

bazı gelişmelerin olduğunu söylemek yerin-

de olacaktır. Reisi ve Aliyev görüşmesinin, 

söz konusu iyileşmeye etkisi olmasının yanı 

sıra son zamanlarda özellikle Türkiye’nin, 

bölgedeki aktörlerle olan ilişkilerinde mey-

dana gelen olumlu değişiklik; Tahran’ı, böl-

ge politikalarını gözden geçirmeye zorlayan 

etkenler arasında görülmektedir. Türkiye ve 

Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilere ek ola-

rak Türkiye’nin, Ermenistan ile de ilişkile-

rinde olumlu anlamda gelişmelerin olduğu 

aşikâr. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşin-

yan’ın, “Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz 

normalleştirmeye hazırız.” diyerek iki ülke 

arasında uzun dönemdir var olan sorunları 

sona erdirme girişimi ve Türkiye-Erme-

nistan arasında bu minvalde devam eden 

görüşmeler; İran’ı, bölgede yaşanan geliş-

melere sessiz kalmamak adına yeni adımlar 

atmaya itmiştir. Türkiye-Ermenistan iliş-

kilerinde nasıl bir ilerlemenin kaydedile-

ceği henüz net olmasa da yakın zamanda 

açılması planlanan Zengezur Koridoru ile 

Türkiye’nin hem Azerbaycan hem de dolaylı 

olarak diğer bölge aktörleriyle iş birliğinin 

artacak olmasının, İran’ın Güney Kafkasya 

politikasını gözden geçirmesinde etkili ol-

duğu görülmektedir. İ

Aydın Güven

HABER ANALİZ 
27.12.2021

Abdullahiyan’ın  
Azerbaycan Ziyareti
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Giriş

Hiç kuşkusuz su kaynaklarının bol olması-
nın toplumların gelişiminde sahip olduğu 
etkili rol kadar su kaynaklarının kıt olması 
da sosyal ve siyasi istikrar üzerinde olum-
suz etkiye sahiptir. Bu durum özellikle 
ekonomik, siyasi ve toplumsal göstergeler 
açısından elverişli bir pozisyonda olmayan 
yerlerde çok daha ciddi sonuçlar doğurmak-
ta ve genel ifade ile su stresi olarak tanım-
lanmaktadır. İran’ın birçok yerinde olduğu 
gibi Kürdistan ilinde de yağışlar son yıllarda 
düşüş göstermektedir. Eski Kürdistan Valisi 
Behmen Muradniya’ya göre kuraklığın de-
vam etmesi ve Kürdistan’ın su kaynaklarının 
azalması, bölgede su kıtlığı krizine ve ciddi 
gerilimlere sebep olmuştur. Özellikle 2021 
yılında Kürdistan ilindeki yağış miktarı %38 
oranında azalmıştır. Öte yandan Kürdistan 
ilindeki istihdamın yaklaşık %30’u tarım 
sektörüyle ilgilidir. Kürdistan İl Su ve Ka-
nalizasyon Müdürü Yardımcısı Muhammed 
Ferhad’a göre ildeki yaklaşık 155 köy su sıkın-
tısı yaşamaktadır. Bunlardan 150’sine içme 
suyu temin edebilmek için mobil bir sistem 
(tankerle su temini) kullanılmaktadır.

İlde tarım sektöründe su tüketimine olan 
talebin devamlı arttığı ve içme suyu seviye-
sinin çok uygun ve yeterli olmadığı açıkça 
görülmektedir. Bütün bu yukarıda bahsi 
geçen durum; Kürdistan ilinde demografik, 
ekonomik ve sosyal göstergelerle birlikte 
değerlendirildiğinde daha derin bir su so-
rununa işaret etmektedir. Esasında yalnızca 
ildeki su sorunu bile diğer önemli gösterge-
lerle birlikte tehlikeli bir hâl alabilir.

Demografik, Toplumsal, 
Ekonomik ve Su Kaynakları 
Göstergelerinin Özeti

Kürdistan ili, kuzeyde Batı Azerbaycan ve 
Zencan’ın bir kısmı, doğuda Hemedan ve 
Zencan’ın başka bir bölümü, güneyde Kir-
manşah ve batıda Irak ile çevrilidir. Bu il ve 
Irak arasında 180 km’lik ortak sınır bulun-
maktadır. Kürdistan ili, Mart 2020 itibarıy-
la 1.678.848 nüfusa sahiptir. Bu nüfustan 
1.188.148 kişi (nüfusun %70,7’si) şehirli nü-
fusken yaklaşık 490.700 kişi (%29,3) kırsalda 
yaşamaktadır. İl, sosyal sermaye açısından 
(siyasi katılım ve kurumsal güven kategori-
lerinde) düşük bir sosyal sermayeye sahiptir 

ve ülke genelinde 31. yani en son sıradadır. 
İle, ekonomik göstergeler açısından bakıldı-
ğında 2020 kış istatistiklerine göre ildeki iş-
sizlik oranının %18,8 civarında seyrettiği ve 
aynı dönemde tüm ülke genelindeki işsizlik 
oranının %9,7 olduğu görülmektedir. Özetle 
Kürdistan’daki işsizlik oranı ülke ortalama-
sının iki katıdır. 2020 yılı istatistiklerine göre 
bu ildeki varoşlaşma oranı %50’nin üzerinde 
seyretmektedir. Kürdistan’daki 1,6 milyon-
luk nüfusun yaklaşık 533.000’i varoşlarda 
yaşamaktadır. Esasında Kürdistan’da il sat-
hında nüfusun üçte biri ve kentsel nüfusun 
%51’i varoşlardadır ve en büyük varoşlaşma 
hacmi Bane, Merivan, Sakız ve Karve’de bu-
lunmaktadır. Ayrıca il, 2020 yılında 40 puan 
alarak ülkedeki yoksunluk sıralamasında ye-
dinci sırada yer almıştır.

Su kaynakları açısından bakıldığında Kızıl 
Uzun, Zerrine Nehri, Kerhe, Sirvan ve Küçük 
Zab dâhil olmak üzere ülkede bulunan beş 
havzanın büyük bir kısmı burada yer almak-
tadır. Kürdistan ilinde 496 su kemeri, 38.430 
kaynak, 1.560 derin kuyu ve 9.426 yarı derin 

kuyu bulunmaktadır. Kürdistan ilindeki ba-
rajların normal rezervuar hacmi 2 milyar 797 
milyon metreküptür. İldeki barajlara 2019’da 
2 milyar 788 milyon metreküp su girişi olur-
ken 2020 yılında bu miktar %39’luk bir dü-
şüş göstererek 1 milyar 99 milyon metreküp 
olmuştur. Yukarıda verilen ve Kürdistan ili-
nin az gelişmişliğine etki eden istatistiki ve-
riler, ildeki genel durumun bir özetidir.

Kürdistan İlinin  
Az Gelişmişliğinin 
Nedenlerine Bir Bakış
Genel olarak Kürdistan ilinin az gelişmişli-
ğinin en önemli sebepleri; ekonomik, siya-
si, toplumsal, teknolojik ve coğrafi olarak 

İç Politika Koordinatörlüğü

GÖRÜŞ 
27.12.2021

Kürdistan İlindeki  
Su Sorununa  
Stratejik Bir Bakış

Kürdistan ilinde kalkınma temelli su yönetiminin olmaması, bir 
yandan çevresel güvenliğin zayıflamasında diğer yandan da 
Kürtlerin sosyoekonomik durumlarının ağırlaşmasında büyük rol 
oynamaktadır.
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birkaç ana kategoride sınıflandırılabilir. 
İktisadi açıdan ise yatırım eksikliği, ile ay-
rılan bütçeyle mevcut sorunlar arasındaki 
uçurum ve artan işsizlik işaret edilebilir. 
Sınır geçişleri ve bununla ilgili güvenlik so-
runları gibi siyasi engeller, merkezin etnik 
ve dinî söyleminin baskınlığı, önemli kamu 
kurumlarına karşı oluşan yüksek düzeyde 
kamu güvensizliğinin yanı sıra PJAK’a bağlı 
terör gruplarının faaliyetleriyle ilişkili sos-
yal engellerle ilgili olarak yaşanan ayrımcı-
lık, göç, sosyal adaletsizlik, marjinalleşme 
ve sınıf ayrımından bahsedilebilir. Teknolo-
jik açıdan engeller ele alındığında; alt yapı 
eksikliği, ilgili teknolojilerin ve sermayenin 
yetersizliği ile coğrafi engeller bu konuda 
etki etmektedir. Kürdistan ilinin geri kal-
mışlığında ilin dağlık olması, doğal kaynak-
ların tahribi, madenlere erişimin olmaması 
ve kaynakların kullanılamaması gibi neden-
ler bulunmaktadır.

Daha genel bir çerçeveden bakıldığında il-
deki az gelişmişliğin nedenleri arasında; 
düşük yol güvenliği, yetersiz kamu desteği 
nedeniyle yetersiz özel sektör yatırımı, kişi 
başına düşük gelir, yetersiz altyapı, düşük 
sosyal sermaye, yerel kalkınma söylemi için 
merkezden gelen düşük destek sayılabilir. 
Ayrıca halkın hükûmete olan genel güven-
sizliği (Kürdistan ili genelinde yapılan son 
seçimlerde katılım oranı %37,4 olmuştur.) 
küçük yerel güçlerin varlığı ve son olarak il 
yönetiminde güvenlikçi ve etnik-dinî söy-
lemin baskın olması da ildeki az gelişmiş-
liğin sebeplerindendir. Kürdistan’daki az 
gelişmişliğin bir dizi yapısal nedeninin bir 
zincir hâline gelerek ildeki krizlerin derin-
leşmesinde ve yayılmasında da rol oynadığı 
düşünülmektedir.

Kürdistan’ın modernleşme süreci özellikle 
siyasi-güvenlik argümanlarla etnisite ve din 
alanında yaşanan ayrımcılıklara dayanmak-
tadır. Bu durum, ilin kalkınmasında ülkenin 
diğer illerine göre eşitsizliğin kurumsallaş-
masına yol açmıştır. Bu açıdan Kürdistan’da-
ki yoksunluk ve az gelişmişlik, silahlı grup-
ların kötüye kullandığı temel araçlardan biri 
olup şiddet içeren silahlı düşünce ve eylem-
lerin varlığının temelini oluşturmaktadır.

Kürdistan İlinde Kuraklık ve 
Derinleşen İstikrarsızlık

Ekonomik yapı açısından tarım sektörü-
nün Kürdistan il ekonomisinin ana ekse-
nini oluşturduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
Özellikle ildeki istihdam faaliyetlerinin 
yaklaşık %30’unun doğrudan tarım sektörü-
ne yönelik olması, bu ilin ekonomik alanda 
suya duyduğu ihtiyacın derecesini göster-
mesi açısından önemlidir. Tarımsal faaliyet-
ler ve bunların gelirleri, toplumun en zayıf 
kesimi olan köylülerin kaderi ile doğrudan 
ilgili olduğundan kuraklıkla ilgili mevcut 
durumun devam etmesi; üretimin azalması, 
halkın gelirinin düşmesi, işsizliğin artması, 
göçün artması, kayıt dışı iş bulma arzusu-
nun artması, sosyal tatminin azalması ve 
kurumsal güvensizlik gibi konularda etkili 
olacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi Kür-
distan ilindeki su krizi, ilin az gelişmiş ve el-
verişsiz bir durumda olduğu döneme denk 
gelmiş ve kriz giderek büyümektedir.

Bir diğer konu ise kuraklık ve su kıtlığı nede-
niyle Kürdistan ilinde sürdürülebilir çevre 
güvenliğinin kırılganlığı meselesidir. Genel 
olarak yıkıcı çevresel kalkınma programları, 
su kaynaklarının kötü yönetimi, kaçak ku-
yuların açılması ve yer altı suyunun kaçak 
olarak çıkarılması (özellikle ilin doğu kesi-
minde), ilkelere dayalı tarım yapılmaması, 
sürdürülebilir kırsal kalkınma eksikliği ve 
yağışların son on yılda %52 oranında azal-
ması sebebiyle Kürdistan ili 2015’ten bugü-
ne kadar özellikle 2019-2020 arasında yak-
laşık 551 köyün su sıkıntısı çektiği bir krizle 
karşı karşıyadır. Kürdistan ilindeki su krizi 
öylesine ciddi bir boyuttadır ki su sıkıntısı 
açısından Senendec’in ülkedeki üç kritik 
yerleşim yerinden biri olduğu bildirilmiştir.

Sürdürülebilir çevre güvenliğinin olmayışı 
ve kamuoyunun memnuniyetsizliği protes-
toların özünü oluşturmasının yanı sıra bu 
protestolar, yerel yönetimin ve nihayetinde 
yönetişimin savunmasızlığını doğrudan 
artırmaktadır. Başka bir deyişle Kürdistan 
ilinde çiftçilerin ve vatandaşların su kay-
naklarına erişimlerinin sınırlı olmasının ya-
nında, ilde kalkınma temelli su yönetiminin 
olmaması, bir yandan çevresel güvenliğin 

zayıflamasında diğer yandan da Kürtlerin 
sosyoekonomik durumlarının ağırlaşma-
sında büyük rol oynamaktadır. Bu da is-
tikrarsızlığın ortaya çıkışındaki en önemli 
sebeplerden biridir.

İlde güçlü bir sanayi sektörünün var olma-
ması ve kuraklık sürecinin yoğunlaşarak 
kırsal kesimdeki çiftçilerin geçim kaynakla-
rı üzerinde bir baskı oluşturması; buradaki 
halkı kaçınılmaz olarak göç etmek, yaşa-
dıkları yerleri terk ederek büyükşehirlerin 
varoşlarına yerleşmek yahut kaçakçılık gibi 
seçeneklerle karşı karşıya bırakmaktadır. 
Bu durum, sosyal tatminsizliğin derinleş-
mesine ve yayılmasına yol açan statükonun 
pekişmesine hizmet etmektedir. Unutul-
maması gereken bir diğer mesele ise ildeki 
kötü altyapı ile siyasi, sosyal ve ekonomik 
sorunların varlığı nedeniyle hâlihazırda 
var olan sorunların üzerine kuraklık ve 
su stresinin (hem kentsel hem de kırsal 
alanda) eklenmesi, istikrarsızlığı kolaylaş-
tıracak ve yaygınlaştıracak; aynı zamanda 
mikro ve makro ölçeklerde ciddi hasarlara 
sebep olacaktır. Son olarak yapıcı bir bakış 
açısıyla bakılacak olunursa yukarıda bah-
sedilen krizlerin daha da kötüleşmesinin 
önüne geçmek için su konusunda farkın-
dalığı artırmak, hane halkı okuryazarlığını 
artırmak, çiftçilere yeni sulama ekipmanı 
ve teknolojiler sağlamak ve köylüleri teşvik 
etmek olumlu sonuçlar yaratacaktır. Suyun 
doğru kullanımı için il genelinde su üzerin-
den sağlanan rant alanlarının kaldırılması 
ve kapsamlı bir su yönetimi stratejisinin 
oluşturulması arz talep politikaları ile uy-

gun olacaktır. İ
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Hüseyin Gergic, 10 Aralık’ta verdiği cuma 
namazı hutbesinde Hz. Hüseyin ile ilgili bir 
konuyu gündeme getirmesiyle büyük tepki 
toplamıştı. Gergic’in, hutbe sırasında “İslam 
Peygamberi’nin sahabelerine iftira atanlar 
bilsinler ki Hz. Ömer, İmam Hüseyin ile 
Yezdigird’in kızının nikâh akdini yapmıştır 
ve eğer birilerine göre Hz. Ömer hak değilse 
o zaman bu evlilik de İslami değildir.” ifade-
lerini kullanması, İran’daki bazı çevrelerin 
tepkilerine sebep olmuştur. Bilindiği üzere 
12 İmam Şiiliğinin 4. İmamı Zeynelabidin, 
bu evlilikten doğmuştur.

Gergic, bu açıklamalarının medyaya sızma-
sıyla Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve 
müesses nizama yakın medya kuruluşları 
tarafından hedef gösterilmiş ve bu kesimler 
Gergic’in, sarf ettiği sözlerden dolayı yargı-
lanması gerektiğini belirtmişlerdir. Gergic 
yaptığı açıklamada, konuşmasının Hz. Fat-
ma’nın ölüm yıl dönümü olan “Fatimiyye” 
günlerinde sokaklarda Hz. Ömer ve diğer 
sahabelerle ilgili hakaret içerikli pankart-
ların asılması ve Sünniler için kutsal olan 
sahabeler hakkında “fitnece” konuşmalara 
karşı bir tepki olduğunu vurgulamıştır. Ger-

gic, Sünniler için özel bir yere sahip olan 
sahabeler ile ilgili hakaretamiz ifadelere 
tepkisini bu şekilde ortaya koymuştur. An-
cak müesses nizama yakın medya; Gergic’in 
konuşmasını, Şii imamlarına yapılmış bir 
hakaret olarak servis etmiş ve Gergic’i hedef 
göstermiştir.

Velayet-i Fakih’in Gülistan Temsilcisi Ka-
zım Nur Müfidi, Gergic’in bu sözlerini sert 
bir dille eleştirmiş ve ardından İran İslami 
Tebligat Kurumu, Meşhed İlim Havzası ve 
müesses nizama yakın diğer bazı kişi ve ku-
ruluşlar da Gergic’i kınamışlardır. Gergic, bu 
eleştiriler sonrası yanlış anlaşıldığını söyle-
yerek özür dilemişse de Velayet-i Fakih’in 
Gülistan Temsilcisi Müfidi tarafından göre-
vinden azledilmiş ve yerine Gülistan Sünni 
İlim Havzası hocalarından Nimetullah Me-
şuf atanmıştır. Ancak bölge halkı ve İran’ın 
Sünni camiası bu olaya tepki göstererek Ger-
gic’e sahip çıkmış ve azledildiği haberinden 
sonra muktedileri1 evinin etrafına toplana-
rak ona destek vermiştir.

Bu olaydan sonra İran’ın en önemli Sünni 
din adamı Abdülhamid İsmail Zehi, Devrim 
Rehberi Ali Hamenei’ye bir mektup yazarak 
“Sünniler arasındaki yası ve umutsuzlu-
ğu önlemek için acil ve rasyonel önlemler” 
alması gerektiğini belirtmiş ve Gergic’in 
Kur’an tefsiri hocası ve halk arasında saygın 
bir din adamı olduğunu vurgulamıştır. Zehi 
“Gergic’in cuma imamlığından alınması, 

Sünni toplumda umutsuzluğa ve hayal kı-
rıklığına neden oldu. Bu durumun gerekçesi 
hiçbir şekilde haklı gösterilemez ve kabul 
edilemez. Bu durumun Müslümanların 
birliği için onarılamaz sonuçları olacaktır.” 
diyerek bu konudaki rahatsızlığını en üst 
perdeden belirtmiştir.

Gergic, güvenlik güçleri tarafından 23 Aralık 
Perşembe akşamı Galikeş Kaymakamlığına 
getirilmiş ve orada kaydedilen bir videoda 
sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek 
özür dilemiştir. Gergic; kaydedilen videoda, 
konuşmasını kâğıt üzerinden okumuş ve 
bazı sosyal medya kullanıcıları bu durum 
üzerine İran güvenlik yetkilileri tarafından 
metnin zorla okutularak kaydedildiğini ile-
ri sürmüşlerdir. Gergic; bu konuşmasında, 
rahatsız olan herkesten özür dileyerek “Ehli-
beyti hem ben severim hem de tüm Sünniler 
sever ve bu sevgi, mezhebimizin temel ilke-
lerinden biridir.” diyerek Şii imamlarına ha-
karet etmediğinin altını çizmiştir. Azadşehr 
ve Galikeş şehirlerinde yayımlanan fotoğraf 
ve videolar, bu şehirlerdeki atmosferin bir-
kaç gündür gergin olduğunu ve güvenlik 
ekiplerinin bu iki şehirde her zamankinden 
daha fazla konuşlandığını göstermektedir. 
Azadşehr’in Sünni halkı 24 Aralık’ta yeni 
atanan Cuma İmamı’nın arkasında cuma 
namazı kılmayarak tepkisini göstermiştir. 
Azledildikten sekiz gün sonra Gergic, 24 
Aralık’taki cuma namazını Galikeş halkıyla 
birlikte Farukiye Camisinde kılmıştır.

Yaşanan bu olay, İran’daki inanç ve düşünce 
özgürlüğünün sınırlarını yansıtması açısın-
dan önemlidir. Daha birkaç ay önce Taliban 
hükûmetini Afganistan’daki Şiilerin inanç 
özgürlüklerinin ve kimliklerinin korunma-
sını garanti altına almaya davet eden İran, 
söz konusu kendi sınırları içindeki Sünniler 
olunca farklı bir tutum takınabilmektedir. 
İran’daki Sünni topluluk da bu olay bağla-
mında dayanışma örneği sergileyerek Tah-
ran yönetimine tepkilerini dile getirmiştir. 
Bu durum, İran’ın temel insan hakları olan 
inanç, düşünce ve kanaatini açıklama hürri-
yeti konusunda henüz uluslararası standart-
lardan uzakta olduğunun göstergelerinden 

biridir. İ

Ahmad Jawid Türkoğlu

HABER ANALİZ 
27.12.2021

Sünni Cuma İmamı Gergic’in 
Görevden Alınmasına Tepkiler

1  Namazda imama uyan, arkasında namaz kılan 
kişiler anlamında bir fıkıh terimi.



25İRAM BÜLTEN  |  ARALIK 2021

İran’da, 18 Haziran 2021 tarihinde yapılan 
13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine katılmak 
için başvuruda bulunan ülke siyasetinin 
bazı önemli isimlerinin katılımlarına izin 
verilmemiş ve muhafazakâr İbrahim Rei-
si’nin rakipsiz bir şekilde yarışmasının önü 
açılmıştır. Anayasayı Koruyucular Konseyi 
(AKK) tarafından veto edilen söz konusu 
isimler arasında eski Meclis Başkanı Ali La-
ricani de yer almıştı. Laricani gibi yaklaşık 
40 yıl devletin önemli kurumlarının başın-
da görev yapmış bir ismin adaylığının red-
dedilmesi dikkat çekmiş ve bu durum, mü-
esses nizamın güç odakları arasında siyasi 
çekişmelerin olduğu yönünde tartışmalara 
yol açmıştı. Devrim Rehberi Ali Hamenei 
ise bu tartışmaların gölgesinde Laricani’nin 
gönlünü almaya yönelik açıklamalarda bu-
lunsa da hukuki anlamda bir girişimde bu-
lunmamıştır.

Laricani; adaylığının veto edilme gerekçe-
lerinin, birçok kez açık ve resmî bir şekil-
de kamuoyuna ilan edilmesini talep etmiş 
ancak bu talebi, AKK tarafından karşılık 
bulmamıştır. Laricani ve sistemin güç odak-
ları arasındaki bu siyasi çekişme, 18 Aralık 
Cumartesi günü sosyal medyada AKK’ye ait 

gizli bir belgenin yayımlanmasıyla farklı bir 
boyut kazanmıştır. AKK Başkanı Ahmed 
Cenneti imzalı belgede, Laricani’nin aday-
lığının veto edilmesinin gerekçeleri detaylı 
bir şekilde yer almaktadır. Belgeye göre La-
ricani ailesinin sık sık Avrupa ve ABD gibi 
ülkelere seyahat ettiği, oğlunun ABD’de 
ikamet ettiği ve birinci derece yakınlarının 
İngiltere’de eğitim gördüğü için Larica-
ni’nin adaylık başvurusu onaylanmamıştır. 
Söz konusu gerekçelere benzer iddiaları 
uzun bir süredir Mahmud Ahmedinejad 
da ısrarla dile getiriyordu. Bunun yanında 
belgede, ailesinin mal varlığı göz önünde 
bulundurularak Hamenei tarafından vurgu-
lanan “yetkililerin sade yaşaması gerektiği” 
ilkesine uymadığı belirtilmektedir. Ayrıca 
2009’daki Yeşil Hareket gibi olaylarda aldığı 
siyasi tutuma ve Hasan Ruhani hükûmeti-
nin (2013-2021) hatalı uygulamalarına da 
dikkat çekilerek Meclis başkanı olduğu dö-
nemde, oğullarından birinin Meclisin hiz-
met ve inşaat sözleşmelerine müdahale et-
mesi de adaylığının veto edilmesi nedenleri 
arasında yer almıştır. Laricani, buna karşılık 
yaklaşık 30 sayfalık bir bildiri hazırlayarak 
belgede yer alan gerekçelere cevap vermiş ve 
bildiriyi, ilgili kurumlar ile yetkililere gön-
dermiştir.

Ülkedeki muhafazakâr ve reformcu çizgide-
ki siyasi çevrelerin gündemini meşgul eden 
söz konusu bu olay, Ali Mutahhari gibi veto 
edilen diğer isimlerin de AKK’nin adaylık-
ları neden reddettiğini açıklamasını talep 
etmelerine yol açmıştır. Seçimlerde yarış-
masına izin verilmeyen eski milletvekili ve 

Laricani’nin bacanağı olan Mutahhari, Cen-
neti’ye bir mektup yazarak AKK’ye sert bir 
şekilde tepki göstermiştir. Mektupta, “Ken-
dinizi ilah yerine koyup insanların kaderiy-
le oynuyorsunuz.” ifadelerine yer vermiş ve 
hatta Cenneti’ye dava açılması gerektiğini 
söylemiştir.

Devrim Rehberi’nin denetimi altında faali-
yet gösteren muhafazakâr Keyhan gazetesi; 
reformcuların, seçimdeki başarısızlıklarını 
gölgede bırakmak için söz konusu belgeyi 
gündeme getirdiklerini öne sürmüş ve Lari-
cani’nin muhafazakâr çizgiden ılımlı çizgiye 
yöneldiğine dikkat çekmiştir. Reformcu bir 
çizgide hareket eden İntihab Haber ise Lari-
cani’nin “küçük bahanelerle” veto edildiğini 
vurgulamıştır.

Söz konusu belgede yer alan gerekçelerin 
hukuken açık ve net olmadığı belirtilse de 
belgenin yayımlanması, Laricani için fark-
lı sıkıntılara neden olabilir. Zira Yargı Erki 
Sözcüsü Zebihullah Hüdaiyan, söz konusu 
gizli belgenin yayımlanmasını “kanunen 
suç” olarak nitelemiş ve belgeyi sızdıranın 
Laricani olduğu tespit edilirse yargılanabi-
leceğini açıklamıştır.

Sonuç olarak devletin önemli kurumlarında 
görev yapan ve bu süreçte hem muhafazakâr 
hem ılımlı cenah içerisinde nüfuzlu bir yer 
edinen Laricani gibi bir ismin, siyasi arena-
dan kolaylıkla tasfiye edilemeyeceği açıktır. 
AKK’nin, Laricani ailesine yönelik ileri sür-
düğü gerekçeler aslında uzun bir süredir 
Ahmedinejad tarafından ısrarla tekrarlanan 
iddiaları ihtiva etmektedir. Doğrusu mü-
esses nizam, Rafsancani ailesinden sonra 
Laricani ailesinin de sistem içerisindeki 
güçlerini sınırlandırmaya gitmiş ve bunu da 
uzun bir süredir Ahmedinejad üzerinden 
yürüttüğü operasyon ile gerçekleştirmiştir. 
Ancak Laricani’nin, iddialarından vazgeç-
meyerek sistemin güç odaklarıyla mücadele 
etmeye devam edeceği aşikârdır. İran siya-
seti, önümüzdeki günlerde yeni oluşumlara 
gebe gözükmektedir. Sistem tarafından dış-
lanan reformcu (Muhammed Hatemi, Mir 
Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerrubi) ve ılımlı 
çevreler (Hasan Ruhani ve Ali Laricani) ye-

niden ittifak arayışları içerisine girebilir. İ

Dilara Eştürk

HABER ANALİZ 
28.12.2021

Laricani ve  
Müesses Nizam Arasındaki  
Siyasi Çekişme
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Afrika kıtası, son yıllarda küresel ve böl-
gesel güçlerin yatırım hedeflerinden biri 
hâline geldi. Afrika pazarının önemi göz 
önüne alındığında İran da kıta üzerindeki 
ekonomik etkisini genişletmeye çalışmak-
tadır. İran menşeli bir otomobil şirketi olan 
Iran Khodro’nun (IKCO) Batı Afrika’da yer 
alan Senegal’deki yatırımı, İran’ın kıtadaki 
ekonomik nüfuzunu genişletme çabalarının 
bir örneğidir. IKCO, ilk kez 2008 yılında, Se-
negal’in başkenti Dakar’a 70 km uzaklıktaki 
Thies Sanayi Bölgesi’nde otomobil mon-
tajı için faaliyetine %60’ı İranlı bir şirkete 
ait olan Seniran Auto adlı yerel bir ortak 
aracılığıyla başladı. Senegal’deki IKCO ya-
tırımının 100 milyon dolar olduğu tahmin 
edilmektedir.

Daha önce Iran National (Iran Nasiunal) 
olarak bilinen ve 1962 yılında kurulan IKCO, 
yabancı ortaklarla iş birliği içinde her tür-
lü hafif ve ağır aracın montajını yapan en 
önemli İran menşeli otomobil şirketidir. 
Hükûmetin payı küçük gibi görünse de 
devlet ve yarı devlet aktörlerin şirketin yö-
netiminde önemli rol oynadığını söylemek 
mümkündür.

IKCO’nun Senegal’deki faaliyetleri bazı zor-

luklarla karşı karşıya kalmıştır. En önemli 

zorluk, İran’ın gemilerle Senegal’in Casa-

mance eyaletindeki ayrılıkçı isyancılara si-

lah gönderdiği yönündeki suçlamalar nede-

niyle Tahran-Dakar diplomatik ilişkilerinde 

yaşanan gerilimdi. Bu gerilim, Senegal’in 

2011’de İran ile diplomatik ilişkilerini kes-

mesine neden olmuştur. Ancak iki ülke ara-

sındaki diplomatik ilişkiler 2013’te yeniden 

başlamıştır. Ayrıca fabrika, elektrik kesintisi 

nedeniyle de birtakım sorunlar yaşamıştır. 

Bu zorluklardan dolayı IKCO’nun Sene-

gal’deki faaliyetleri durdurulmuştur.

Raporlar birkaç yıl aradan sonra IKCO’nun 

Senegal’de otomobil üretimine ve tedari-

kine yeniden başladığını göstermektedir. 

Konuyla ilgili IKCO’nun İhracat ve Ulusla-

rarası İlişkilerden Sorumlu Müdür Yardım-

cısı Kiyanuş Purmucib, “Senegal hükûmeti 

tarafından gümrük muafiyeti sözleşmesinin 

uzatılmasıyla birlikte IKCO’nun bu ülkede 

‘Seniran Auto’ olarak adlandırılan üretim 

tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesi için 

gerekli tedbirler alınarak şirket ürünlerinin 

üretimi ve piyasaya arzı sağlandı.” açıklama-

sında bulundu. Purmucib ayrıca Samand 

modelinin montaj ve tedarikinin de başla-

dığını, İran Khodro Endüstri Grubunun ağır 

ve yarı ağır ticari araç ve motosikletleri de 

dâhil olmak üzere diğer ürünlerini Sene-

gal’e ihraç etmeyi planladığını söyledi. Fab-

rikanın yılda yaklaşık 5.000 araç üretme ka-

pasitesine sahip olduğu ifade edilmektedir.

Fabrika, İran’dan gönderilen kitleri kul-

lanarak Senegal yerel taksi filosunda kul-

lanılmak üzere Samand modelini monte 

edecektir. İleride talebe bağlı olarak başka 

modeller de üretilebilir. Samand modeli 

araç, 1990’ların sonunda Avrupa’da üretimi 

durdurulan eski Peugeot 405 modeline da-

yanmaktadır.

Fabrikanın yeniden faaliyete geçmesiyle 

birlikte IKCO, Afrika’da yeni pazarlar ara-

maktadır. Bu konuda Purmucib, Senegal 

sahasını faaliyete geçirerek şirketin, Afrika 

bölgesindeki ihracat hedeflerini daha kolay 

takip edebileceğini söylemiştir. Endüstri ve-

rilerine göre ekonomisinin zayıf durumuna 

rağmen İran, İtalya’nın önünde ve Birleşik 

Krallık’ın çok da gerisinde olmayan dünya-

nın en büyük 20 otomobil üreticisinden bi-

ridir. Dolayısıyla mevcut Viyana görüşmele-

ri, 2015 Nükleer Anlaşması’nın yeniden can-

lanmasına yol açarsa İranlı yatırım şirketleri 

özellikle de ülkenin araç üreticileri, oto-

mobil becerilerini diğer ülkelere özellikle 

Afrika’ya ihraç etmek için daha fazla fırsata 

sahip olacaktır. Ancak ABD yaptırımlarının 

devam ettiği bir düzlemde mevcut zorluklar 

da düşünüldüğünde İran’ın, Afrika paza-

rındaki küçük payının olduğu gibi kalacağı 

söylenebilir.

IKCO’nun Senegal’deki 100 milyon dolar-

lık yatırımı, Afrika kıtasının büyüklüğü ve 

nüfusu göz önüne alındığında pek dikkat 

çekmese de İranlı yatırım şirketlerinin yurt 

dışında yatırım yaparken karşılaştıkları zor-

luklar düşünüldüğünde bu yatırımın önemi 

daha iyi anlaşılacaktır. İ

Yasir Rashid

HABER ANALİZ 
28.12.2021

Iran Khodro  
Senegal’de Üretime  
Yeniden Başladı

Iran Khodro’nun, Senegal’deki fabrikası yeniden faaliyete geçti.
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İran’da petrol sadece ekonomik değil; siyasi 
ve sosyal olarak oldukça önemlidir. Tarihsel 
süreç içerisinde İran’da petrolün bulunma-
sından itibaren önemli siyasi, sosyal geliş-
melerde ve krizlerde petrolün rolü dolaylı 
ve direkt olarak görülmüştür. Ancak 1979 İs-
lam Devrimi’nden itibaren petrolün sosyal 
rolü Devrim’in vaatleriyle birlikte hızlı bir 
şekilde artış göstermiştir. Devrim’in, vatan-
daşlarına petrol ve petrol ürünlerinin satı-
şından “sübvansiyon” şeklinde pay vermesi, 
petrol şirketlerinin asıl sahiplerinin “halk” 
olduğu söylemleri ve bunun anayasayla te-
minat altına alınması; petrolün sosyal rolü-
nü artıran önemli etkenlerdir.

Petrolün hem bol olması hem de halka ko-
lay ve ucuz bir şekilde ulaştırılması hiç şüp-
hesiz hane halkının tüketimini artırmıştır. 
Buna ilave olarak bu ürünün kullanımının 
bir “hak” olarak görülmesi, tüketim alış-
kanlığını daha farklı bir boyuta getirerek 
hükûmetlerin tüketimle ilgili kısıtlama 
politikalarına ket vurmuştur. Bu sebeple 
hükûmetler, yaşadığı tecrübeler sonucunda 
fiyat artırımı ve arz kısma gibi konvansiyo-
nel tüketim kısıtlama politikalarından pek 
başarı sağlayamamış ve ciddi halk tepkile-

rine maruz kalarak siyasi popülaritelerini 
yitirmiştir.

İbrahim Reisi hükûmeti, geçmiş hükûmet-
lerin -bilhassa Hasan Ruhani hükûmetinin- 
yaşadığı tecrübeleri göz önünde bulundu-
rarak hem sübvansiyonda adaleti sağlamak 
hem de tüketimi kısmak amacıyla geçtiği-

miz günlerde Kiş ve Keşm adalarında pilot 
uygulama sayılabilecek yeni bir uygulamaya 
imza attı. Uygulamanın, başarılı olması du-
rumunda tüm ülke sathında uygulanması 
planlanmaktadır.

Hane Halkı ve  
Petrol Tüketimi

Yeni uygulamanın anlaşılabilmesi için hane 
halkının tüketim istatistiklerini ve yürür-
lükte olan sübvansiyon politikasını bil-
mekte fayda var. İran’daki hane halkı, pet-
rol tüketimlerinin büyük bir çoğunluğunu 
otomobilleri için kullanmaktadır. Ülkenin 
rafinerilerinde üretilen benzin miktarının 
günde 110 ila 120 milyon litre arasında oldu-
ğu tahmin ediliyor. Günlük ortalama benzin 
tüketimi 70 ila 95 milyon litre arasında de-
ğişmektedir. Sokağa çıkma kısıtlaması al-

tında bazen ülkede günlük benzin tüketimi 
günde 45 milyon litreye kadar düşebiliyor. 
Buna ilave olarak boru hatlarındaki bazı 
sorunlar ve işlenmiş petrolün taşınması sı-
rasında yaşanan birtakım problemler nede-
niyle belirli düzeyde kayıp ve kaçağın oldu-
ğu gözlemlenmiştir. Net üretimden, günlük 
tüketim ve kayıp/kaçağın çıkarılması sonra-
sında ortalama olarak hükûmetin günde 10 
milyon litre civarında işlenmiş petrol ihra-
cat kapasitesinin olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak bu ortalama, aylık olarak tüketim ve 
kaçaklarda gözlemlenen dalgalanmalar ne-
deniyle farklılıklar gösterebilmektedir.

İranlılar otomobilleri için kullandıkları ya-
kıtı belirli bir litreye kadar sübvansiyonlu 
olarak temin etmektedir. Benzinin litre 
fiyatı 3.000 tümen iken sübvansiyonlu fi-
yatı 1.500 tümendir ve halk, sübvansiyonlu 
fiyattan sadece 60 litre yakıt alabilmekte-
dir. Benzin sübvansiyonu, sadece arabası 
olan İran vatandaşlarına verilmektedir. Bu 

durum, gelir adaletinin azaltılmasına kat-
kısı bakımından sorunlu bir uygulamadır. 
Resmî istatistikler, şehirde yaşayan hane 
halkı ile kırsal bölgelerde yaşayan hane 
halkı arasında otomobil sahipliği açısından 
ciddi farklılıkların olduğunu göstermek-
tedir. İran genelinde otomobile sahip olan 
hane halkı oranı %52 iken bu oran şehirler-
de %53, kırsal bölgelerde %32’dir. Buna ilave 
olarak gelir dağılımının en alt %30’luk gru-
bunda yer alan hane halkının sadece %20
’sinin otomobili bulunmaktadır.

Yeni Yakıt Uygulaması

İddialara göre 24 Kasım 2021’de (3 Azer 
1400) Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Rızai, Kiş ve Keşm ada-
larının serbest bölgelerinde benzin dağı-
tımına yönelik yeni bir planın tüm ülkede 
yaygınlaştırılabilmesi için bir pilot çalışma 

Birkan Kemal Ertan

GÖRÜŞ 
29.12.2021

İran’da Yeni Yakıt  
Uygulaması

İran’da yakıt tüketimi hızlı bir şekilde artış gösterirken Reisi 
hükûmeti, yakıt tüketimini kısmak ve yakıt sübvansiyonunda 
adaleti sağlamak için yeni bir uygulamaya imza attı.
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tertip edilmesi üzere “gizli” bir mektup ya-
yımladı. Mektuba göre Kiş ve Keşm adala-
rında, otomobili olmayan bireylere benzin 
sübvansiyonu deneme bağlamında sağla-
nacak ve Bakanlar Kurulu, sonuçlara göre 
tüm ülkeyi kapsayacak şekilde uygulama-
nın genişletilmesine karar verecek. Mektup, 
geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı ve hükûmet 
yetkilileri tarafından planın detayları ka-
muoyuna duyuruldu.

Uygulamaya göre otomobil sahibi olmayan 
İranlıların da sübvansiyondan dolaylı bir 
şekilde faydalanması için bir cep telefonu 
uygulaması geliştirildi. Araç sahibi olma-
yan bir İran vatandaşına indirimli fiyat olan 
1.500 tümenden bu uygulama aracılığı ile 
benzin alma hakkı verilecek ve bu kişi, hak-
kını 3.000 tümeni geçmeyecek şekilde sat-
ma hakkına sahip olacak. Uygulamaya, oto-
mobili olan kişiler de dâhil edilecek. Üyeler 
sahip olduğu sübvansiyonu litre üzerinden 
görecek ve eğer benzin sübvansiyonu bit-
tiyse benzin sübvansiyonunu satan kişiler-
den 1.500 ila 3.000 tümen arası bir fiyattan 
satın alabilecek. Kişinin eğer uygulama 
kullanma becerisi yoksa devlet onun adına 
benzini satacak ve parasını banka hesabına  
yatıracak.

Benzin fiyatlarının artacağı iddiaları plan-
dan sonra çıksa da resmî merciler benzinde 
herhangi bir fiyat artırımının olmayacağını 
ve bunun zaten Meclisten geçmesi gerekti-
ğini ileri sürdü. Buna ilave olarak yeni dü-
zenlemenin enflasyonu artıracağı endişesi 
bulunsa da resmî merciler benzin fiyatı 
artmayacağı için uygulamanın ek bir enf-
lasyon yaratmayacağını söylemektedir. An-
cak hane halklarının uygulama üzerinden 
sattıkları benzin ile gelirlerinin artmasıyla 
talep enflasyonunun oluşmasının kaçınıl-
maz olacağı düşünülüyor.

Yakıt Fiyatları  
Neden Önemli?
İran’ın yakın geçmişte yakıt fiyatlarıyla ilgili 
acı bir tecrübesi bulunmaktadır. 14 Kasım 
2019 (23 Aban 1398) gecesi, Ekonomi Ko-
ordinasyon Yüksek Konseyi kararıyla kamu 
iştiraki olan İran Ulusal Petrol Şirketi, ben-
zin fiyatlarındaki artışı içeren yeni tarife 
oranlarını ve fiyatlarını yayımlamıştı. Söz 
konusu tarifeye göre sübvansiyon dâhilinde 
olmayan benzin fiyatı %300 artışla 3.000 
tümene, sübvansiyon dâhilindeki benzin 
fiyatı %50 artışla 1.500 tümene yükseldi. 
Artış oranının yüksek olması nedeniyle İran 

halkı, yeni tarifeye ve fiyatlara sert protes-
tolarla tepki göstermişti. Protestolar Ahvaz, 
Kirmanşah, Buşehr gibi Kürt ve Arap yoğun-
luklu yerlerde başlayarak Isfahan, Meşhed, 
Tebriz, Şiraz, Tahran ve Tahran’a yakın mer-
kezlere kısa sürede yayılmıştı. Protestolar 
sırasında, protestocu halk ve İran güvenlik 
güçleri birçok kez karşı karşıya gelmişti. Bu 
karşılaşmalar sonucu protestocuların bazı-
ları güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriy-
le etkisiz hâle getirilmişti. Ayrıca protesto-
ların yoğunlaştığı şehirlerde protestocular, 
kamuya ve Devrim Muhafızları Ordusuna 
(DMO) ait banka, kurum, iştirak ve benzin 
istasyonlarını yakarak kullanılamaz hâle ge-
tirmişti. Protestolar sırasında ülkede inter-
net erişimi de kısıtlanmış ve sadece önemli 
alışveriş ve taksi uygulamaları kullanımda 
kalmıştı. Resmî olmayan verilere göre pro-
testolar sırasında en az 304 kişi öldürülmüş, 
7.000 kişi ise tutuklanmıştı.

Henüz bu tecrübeler taze iken Reisi hükû-
meti halk nezdindeki siyasi popülaritesini 
kaybetmeden yakıt tüketimini azaltmak 
ve yakıt sübvansiyonunu daha adaletli ve 
verimli hâle getirebilmek için konvansi-
yonel olmayan politika arayışı sonucunda 
yeni uygulamayı test etmektedir. Ancak 
konvansiyonel yöntemleri tercih etmeyen 
Reisi hükûmetinin, alternatif olarak yapısal 
sorunlara da eğilmesi gerekmektedir. Her 
ne kadar yakıt tüketimi İranlıların tüketim 
alışkanlıklarının bir sonucu olsa da aslında 
İran’da otomobillerin yüksek yakıt tüketim 
ortalamasına sahip olması, yakıt tüketimini 
daha da artırmaktadır. İran’ın, yeni araç mo-
dellerinin yanı sıra verimli ve daha az yakıt 
tüketim ortalamasına sahip otomobillerin 
üretim bandında yaygınlaştırılması için teş-
vik sunması da gerekmektedir.

Reisi hükûmetinin yakıt tüketimini azaltma 
ve sübvansiyonda adaleti sağlama konusun-
da attığı adım, ülkenin “yakıt fiyatları” ko-
nusundaki hassasiyeti düşünülünce oldukça 
makul gözükmektedir. Ancak uygulamanın 
konvansiyonel politikalara göre uygulanma-
sının “karışık” olmasının deney sürecindeki 
başarısını düşürme ihtimali olsa da bu adım, 
Reisi hükûmeti için denemeye değer bir po-
litika olarak ele alınabilir. İ
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İran İslam Cumhuriyeti’nin Ekim 2020’de 
Yemen’deki Husi yönetimi tarafından kont-
rol edilen bölgeye atadığı Büyükelçi Hasan 
İrlu’nun, 21 Aralık 2021 Salı günü hayatını 
kaybettiği bildirilmiş; İran Dışişleri Bakan-
lığı Sözcüsü Said Hatipzade, İrlu’nun koro-
navirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyur-
muştur. Hatipzade bu duyuruda “Büyükelçi 
İrlu görev yerinde koronavirüse yakalanmıştı 
fakat bazı ülkelerin geç iş birliği yapması ne-
deniyle ülkeye kötü durumda getirildi. Aynı 
zamanda savaş gazisi olan İrlu, tedavi gör-
düğü hastanede yapılan tüm müdahalelere 
rağmen bu sabah şehit oldu.” şeklinde bir 
açıklama yapmıştır. Devrim Rehberi Hame-
nei 22 Aralık Çarşamba günü yayımladığı bir 
mesajda İrlu’nun ölümünü şehadete benze-
terek onu “etkili bir elçi” olarak nitelendir-
miştir. İran medyası, İrlu’nun ölümünün, 
sağlık sebepleri dışında başka bir nedenden 
kaynaklandığı yönündeki iddiaları (suikast, 
Suudi Arabistan hava harekâtı) yalanlamış; 
İrlu’nun 1980’lerdeki İran-Irak Savaşı’nda 
gazi olduğunu ve kimyasal silah saldırıları-
nın ömür boyu süren etkilerinden mustarip 
olduğunu vurgulamıştır.

İrlu hakkında kamuoyunda ciddi bir bilgi 
bulunmamasına rağmen İran’ın yarı resmî 
haber ajansı ISNA’nın; İrlu’yu, Kasım Süley-
mani’nin “arkadaşı ve yoldaşı” olarak nitele-

mesi dikkat çekmiştir. Bununla birlikte eski 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan 
Ortagus, İrlu Yemen’e atandığında kendisi-
nin Lübnan’daki Hizbullah ile bağlantıları 
olduğunu, Devrim Muhafızları Ordusunun 
(DMO) bir üyesi olduğunu iddia etmiştir. 
Ortagus; Tahran yönetiminin, Lübnan Hiz-
bullahı ile ilişkili bir DMO üyesi olan İrlu’yu, 
Husi milislerin “büyükelçi” adı altında Ye-

men’e gizlice soktuğunu ifade etmiştir. Bu-
nunla birlikte ABD, İrlu’ya yönelik yaptırım 
kararı almış; ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın 
kendisini “büyükelçi” olarak tanımlamasına 
rağmen İrlu’nun DMO Kudüs Gücünde faali-
yet gösterdiğini açıklamıştır. Açıklamaya göre 
İrlu, yıllarca Husilere gelişmiş silahlar temin 
etmek ve eğitim sağlamak için DMO Kudüs 
Gücünün çabalarını desteklemiş; grubun 
Arap Yarımadası ve Yemen’deki operasyonla-
rını desteklemek için diğer üst düzey Kudüs 
Gücü liderleriyle koordineli biçimde hare-
ket etmiştir. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo, yaptırım kararının duyurulması 
sırasında yaptığı açıklamada, “DMO, İrlu’yu 
Yemen’e göndererek Husilere desteğini artır-
ma ve çatışmayı müzakere edilmiş bir çözüme 
ulaştırmak için gösterilen uluslararası çaba-
ları daha da karmaşık hâle getirme niyetinin 
sinyallerini veriyor.” ifadelerini kullanmıştır.

21 Aralık Salı günü IRNA, İrlu için yayım-
lanan ölüm haberinde, İrlu’nun esasen 
ABD’nin kendisi için 15 milyon dolarlık ödül 
koyduğu DMO Komutanı Abdülrıza Şahlai 
olduğunu ifade etmiştir. Bu durum Şahlai ve 
İrlu’nun, Yemen’de DMO adına faaliyet gös-
teren ve Süleymani ile yakın ilişkilere sahip 
olan tek ve aynı kişi olduğu yönündeki şüp-
heleri artırmıştır. IRNA’nın ölüm haberini 

duyurmasından kısa bir süre sonra açıkla-
mada yer alan Şahlai atfının kaldırılması bu 
şüpheleri derinleştirmiştir.

Abdülrıza Şahlai Kimdir?
Şahlai, 1985’ten beri DMO’nun dış operas-
yonlarında yer alan ve 1989’da Kudüs Gü-
cünün kurulmasıyla birlikte bu birimin 
komutanlarından biri olan, DMO’nun ön 
plana çıkan isimlerinden bir tanesi olmuştur. 
2003’ten bu yana Irak’ta koalisyon güçlerine 
özellikle de ABD askerlerine yönelik suikast 
operasyonlarının beyni olarak görev almıştır. 
2002 yılında, koalisyon güçlerinin Irak’ı işga-
linden birkaç ay önce Kasım Süleymani’nin, 
Irak’a müdahale etmek için İran-Irak sınırın-
da konuşlandırdığı üç komuta birimi arasın-
da, batı ve kuzeybatı hattı komutanı Tuğge-
neral Şahlai olmuştur. Şahlai, bu tarihlerde 
gerçekleşen; bombalamalar, adam kaçırma, 
suikastlar ile Bağdat ve diğer bazı şehirler-
deki Sünni nüfusun büyük bir bölümünün 
yerinden edilmesi gibi eylemlerden sorumlu 
tutulmaktadır. DMO ve Kasım Süleymani’nin 
Yemen’deki temsilcisi olarak görülen Tuğ-
general Şahlai, 2014 yılı ile birlikte Suriye ve 
Irak’ta da faaliyet göstermiştir.

ABD’ye bağlı resmî bir internet sitesinde de 
Şahlai hakkında çeşitli bilgiler yer almaktadır. 
Söz konusu sitede, Yemen Sana’da DMO’ya 
bağlı yüksek rütbeli bir komutan olarak ta-
nımlanan Şahlai’nin, ABD’lileri ve ABD müt-
tefiklerini hedef alma konusunda uzun bir 
geçmişi olduğu bilgisi paylaşılırken aynı za-
manda Şahlai’nin Irak’ta koalisyon kuvvetle-
rine yapılan birçok suikastı planladığı, aşırılık 
yanlısı Şii gruplara silah ve patlayıcı sağladığı 
ve 20 Ocak 2007 tarihinde Irak’taki Kerbela’da 
5 ABD askerinin öldüğü saldırıyı düzenlediği 
yönünde iddialar öne sürülmektedir. Bununla 
birlikte Şahlai’nin, bir finansör ve üst düzey 
DMO yetkilisi olarak 2011’de, 5 milyon dolar 
fon sağlayarak Washington DC’deki Suudi 
Büyükelçisi’ne suikast hazırlığını yönettiği de 
belirtilmiştir. Şahlai, 2008 ve 2011’de ABD Ha-
zine Bakanlığı tarafından Özel Olarak Belir-
lenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanım-
lanmış ve 2018’de Suudi Arabistan, Avrupa 
Birliği, Birleşik Krallık ve Bahreyn tarafından 
da aynı tanımlama kullanılmıştır. İ

Hasancan Onurluoğlu

HABER ANALİZ 
29.12.2021

Hasan İrlu’nun Ölümü ve  
Bazı Şüpheler
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ABD’nin, 2018 yılında Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı (KOEP) olarak da isimlendirilen Nük-
leer Anlaşma’dan tek taraflı olarak çekilmesi 
ve sonrasında İran’a daha önceden uygu-
lanan yaptırımların yeniden yürürlüğe gir-
mesi birçok ekonomik, siyasi ve toplumsal 
değişkene etki etmiştir. ABD yaptırımlarının 
yeniden devreye girmesi ve ardından Çin’de 
başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs 
salgınının neden olduğu kapanma ile diğer 
tedbirlerin yarattığı baskı, İran ekonomisini 
derinden etkilemiştir. Makroekonomik gös-
tergeler (büyüme, enflasyon, işsizlik), son 3 
yıldır olumsuz bir seyir izlemektedir.

ABD’nin KOEP’ten ayrılması, salgının ne-
den olduğu doğrudan ve dolaylı etkiler 
ile İran’ın kendine özgü yapısal sorunları; 
İran ekonomisini gerek makroekonomik 
açıdan gerekse de sosyoekonomik açıdan 
ciddi düzeyde etkilemiştir. Bu etkilerin 
bir yönü, sosyoekonomik alanda kendini 
göstermektedir. İran’da, geçtiğimiz birkaç 
yılda yoksulluk probleminin daha da derin-
leştiği gözlemlenmektedir. İran’da ilk kez 
bir resmî kurum, ülkede yoksulluk ve gelir 
dağılımına yönelik bir çalışma yayımlamış-
tır. Bu yazıda, bahsedilen resmî çalışma re-
ferans alınmak suretiyle İran’da gelir dağı-

lımı ve yoksulluk sorunları hakkında yakın 

dönemde meydana gelen gelişmelerle ilgili 

genel bir çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır.

İran İstatistik Merkezi tarafından yakın 

zamanda yayımlanan 1399 (2019-2020) yılı 

“Hane Halkı Gelir ve Harcama Raporu” ve-

rileri kullanılmak suretiyle İran Kooperatif, 

Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı tarafın-

dan hazırlanan “Yoksulluk İzleme Raporu”-

na göre İran’da, orta gelir grubunda sayısal 

olarak ciddi düzeyde bir erime söz konusu-

dur. Bu duruma paralel olarak ülkede daha 

önceleri orta gelir grubunda yer alan hane 

halkının ciddi bir bölümünün, gelir düze-

yinin “yoksulluk sınırının” altına gerilediği 

gözlemlenmektedir.

Yoksulluk Sınırı Nedir?

Hane halklarının zorunlu ihtiyaçlarını kar-

şılamak için yapmak zorunda oldukları; 

gıda, giyim, konut (kira), elektrik, su, yakıt, 
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri harcama-
lar için gerekli olan asgari ortalama tutarın 
hesaplandığı göstergeye yoksulluk sınırı 
denmektedir. Hane halkı olarak genelde 4 
kişilik aile referans alınmakta ve 4 kişilik 
bir ailenin zorunlu harcamaları yapabil-
mesi için ayırmak zorunda olduğu asgari 
parasal miktar gösterilmektedir. Zorunlu 
mal ve hizmetlerin neler olduğu ile bu mal 
ve hizmetlerin niteliğine yönelik farklı kri-
terler olsa da birçok ülkede farklı kurumlar 
tarafından yoksulluk sınırına yönelik hesap-
lamalar yapılmaktadır.

İran’da 1398 (2018-2019) yılında aylık orta-
lama yoksulluk sınırı 3 kişilik bir aile için 
2.000.000 tümen iken bu sınır 4 kişilik bir 
aile için 2.450.000 tümendir. Tablo 1’e göre 
1399 yılında yoksulluk sınırında 1398 yı-
lına göre %38’lik bir artış olmuştur. Buna 
göre 3 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 

2.760.000 tümen ve 4 kişilik bir aile için 
3.390.000 tümen olmuştur.

İran Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah 
Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmaya 
göre 1398 yılında, İran’da yoksul kişi sayısı 
26 milyon düzeyinde iken bu sayı 1399 yı-
lında, 4 milyon kişi artmış ve yoksulluk sı-
nırının altında kalan bir gelirle hayatlarını 
sürdürmek zorunda olan kişi sayısı 30 mil-
yona yükselmiştir. Aynı yıllar için İran nü-
fusu sırası ile 81,8 ve 82,9 milyondur. Buna 
göre İran’da yoksulluk sınırının altında ya-
şayanların oranı 1398 yılında %31,8 iken bu 

Dr. Murat Aslan

GÖRÜŞ 
30.12.2021

İran Halkı  
Yoksullaşıyor

İran’da, geçilen 3 yıllık dönemde başta kırsal bölgeler olmak 
üzere gelir dağılımı ve yoksulluk göstergelerinde hissedilir 
düzeyde bir kötüleşme söz konusudur.

Tablo 1: 1398-1399 Hane Halkı Yoksulluk Sınırı (Tümen)

1398 1399 Artış Miktarı

3 Kişilik Aile 2.000.000 2.760.000 %38

4 Kişilik Aile 2.450.000 3.390.000 %38

Kaynak: Yoksulluk İzleme Raporu
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oran 1399 yılında %36,1’e yükselmiştir (bk. 
Tablo 2).

İran’da 1399 yılında en zengin %10’luk di-
limde yer alan hane halkının toplam yıllık 
millî gelirden aldıkları pay %31,4 iken en 
yoksul %10’luk dilime giren hane halkla-
rının toplam yıllık milllî gelirden aldıkları 
pay %2 düzeyindedir.

Gelir dağılımı ile ilgili önemli bir diğer gös-
terge “gelir makası” oranıdır. Bu gösterge; 
şehirde (ya da köyde) yaşayan ve en zengin 
%10’luk gelir diliminde yer alan hane halkı-
nın gelirleri ile en yoksul %10’luk dilimde 
yer alan hane halkının gelirlerinin oranına 
eşittir. Belirli bir dönemde, ortalama ola-
rak en zengin %10’luk kesim ile en yoksul 

%10’luk kesimin gelirleri arasındaki makas 
ne kadar açıksa bu ülkedeki gelir dağılımı o 
denli kötüdür.

İran’da, şehirlerde yaşayan hane halkları 
arasındaki gelir makası; 1395 yılında 6,67 
iken bu makas, 1399 yılında 6,48’e gerile-
miştir (bk. Tablo 3). Tablo 3’e göre kırsal 
bölgelerde gelir makası 1395 yılında 7,16 
iken 1399 yılında kötüleşmiş ve 7,67 olmuş-
tur. Salgın nedeniyle şehirlerde yaygın bir 
şekilde uygulamaya konulan kapanma ted-
birleri makasın kapanmasına neden olur-
ken köylerde bunun tam tersi bir durum 
ortaya çıkmıştır. Salgın döneminde kapan-
malardan doğan gelir kayıplarının (işsizlik 
ödemeleri vb.), daha çok şehirlerde çalışan 
insanları etkilemesinin ve ayrıca kırsal böl-
gelerdeki istihdamın daha çok kayıt dışı ve 
enformel karakteristikte olmasının, bu tür 
yardımların alınmasını engellediğini düşü-
nüyoruz.

Gelir dağılımında meydana gelen değişimi 
ölçmek için kullanılan diğer bir önemli gös-

terge de zengin ve yoksul ailelerin tüketim 
harcamaları arasındaki farktır. Bunun için 
farklı hesaplamalar kullanılmaktadır. En 
yaygın kullanılan araçlardan biri, en zen-
gin %10’luk dilime giren hane halkının or-
talama tüketim harcamaları ile en yoksul 
%10’luk dilime giren hane halkının aylık 
ortalama tüketim harcamalarının oranlan-
ması ile elde edilen “tüketim makası” gös-
tergesidir.

Rapora göre İran’da, 1399 yılında şehirlerde 
yaşayan en zengin %10’luk dilimde yer alan 
hane halkının tüketim harcamaları ile yine 
şehirde yaşayan en yoksul %10’luk dilimde 
yer alan hane halkının tüketim harcamaları 
arasındaki makas ya da bunların birbirine 
oranı 12,2’dir. Diğer bir şekilde ifade edecek 
olunursa zengin %10’luk kesimin tüketim 
harcamaları, yoksul %10’luk kesimin har-
camalarından 12,2 kat fazladır. Aynı oran, 
kırsal bölgelerde (ya da köylerde) 18’dir. Bu 
bağlamda tüketim makası göstergeleri, kır-
sal bölgelerde daha ciddi bir adaletsizliğin 
olduğunu göstermektedir.

Ünlü İranlı iktisatçı Cavid Salehi-Isfahani; 
İran Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah 
Bakanlığı tarafından hazırlanan bu çalış-
mayı kıymetli bulmakla birlikte bu raporda 
yer alan rakamların, gerçekleri yansıtmadı-
ğını veya gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili 
verilerin çok daha yumuşatılarak resmedil-
diğini düşünmektedir. Isfahani’nin kendi 
yaptığı hesaplamaya göre yaptırımlar önce-
si ile 2020 yılı karşılaştırıldığında İran’daki 
tüm gelir gruplarının tüketim harcama-
larında hissedilir bir azalma olmuştur. Bu 
dönemde (2017-2020 arası dönem), İran’da 
reel harcamalarda %18’lik bir azalma söz 
konusudur ve bu durum, tüm gelir grupla-
rında gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak ABD’nin KOEP’ten çekilme-
si sonrasında başlayan ekonomik ve siyasi 
türbülans, salgının ekonomi üzerinde ya-
rattığı doğrudan ve dolaylı etkiler netice-
sinde daha da artmıştır. İran’da, geçtiğimiz 
3 yıllık dönemde başta kırsal bölgeler ol-
mak üzere gelir dağılımı ve yoksulluk gös-
tergelerinde hissedilir düzeyde bir kötüleş-

me söz konusudur. İ

Tablo 2: Yoksulluk Sınırının Altında Yaşayanlar

1398 1399 Artış Miktarı

Yoksul Kişi Sayısı 26.000.000 30.000.000 %15,3

Yoksulların Toplam 

Nüfusa Oranı

%31,8 %36,1 %13,5

İran Nüfusu1 81.800.000 82.900.000 %1,34

Kaynak: Yoksulluk İzleme Raporu verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır.

1 Nüfus verisi, Dünya Bankasından elde edilmiştir. 1398 yılı nüfusu 2018 ve 1399 nüfusu 2019 yılı referans 
alınarak sunulmuştur.

Tablo 3: Gelir Makası

1395 1399

Şehir 6,67 6,48

Kırsal 7,16 7,67

Kaynak: Yoksulluk İzleme Raporu
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Washington merkezli bir düşünce kuruluşu 
olan Orta Doğu Enstitüsünde (MEI) İran 
Programı direktörü olarak görev yapan Alex 
Vatanka, araştırmalarında özellikle İran’a 
odaklanarak Orta Doğu’nun bölgesel güven-
lik meselelerinde uzmanlaşmıştır. Tahran’da 
doğan yazar, Siyaset Bilimi alanında lisans 
derecesine (Sheffield Üniversitesi, Birleşik 
Krallık) ve Uluslararası İlişkiler alanında 
yüksek lisans derecesine (Essex Üniversite-
si, Birleşik Krallık) sahiptir. Vatanka ayrıca 
Hurlburt Field’daki ABD Hava Kuvvetleri 
Özel Harekât Okulunda (USAFSOS) Orta 
Doğu Çalışmalarında kıdemli araştırma-
cıdır ve Wright-Patterson Hava Kuvvetleri 
Üssü’ndeki DISAS’ta misafir profesör olarak 
ders vermektedir. Uzmanlık alanları arasın-
da; modern İran tarihi, İran iç ve dış politi-
kası, İran-ABD ilişkileri, İran’da siyaset-as-
ker ilişkileri gibi konular yer almaktadır. 

Yazarın Iran-Pakistan: Security, Diplomacy, 
and American Influence (İran ve Pakistan: 
Güvenlik, Diplomasi ve Amerikan Etkisi) 
(2015) başlıklı bir kitabı, çok sayıda maka-
lesi ve kitap bölümü bulunmaktadır.

İran’ın dış politika gündemini ve karar ver-
me süreçlerini anlamak, dünya için kritik 
bir meydan okumadır. İran’daki sistemin 
başlıca aktörlerinin siyasi arka planı, de-
neyimleri ve çıkarları hangi bağlama otur-
tulabilir? 1979’dan bu yana dış politika 
tartışmalarına ne tür hırslar ya da politika 

çatışmaları egemen olmuştur ve tartışmaları 
neler şekillendirmiştir? Vatanka, The Battle 
of the Ayatollahs in Iran: The United States, 
Foreign Policy, and Political Rivalry since 
1979 (İran’da Ayetullahların Savaşı: Amerika 
Birleşik Devletleri, Dış Politika ve 1979 Son-
rası Siyasi Rekabet) (2021) başlıklı son kita-
bında; bu soruların yanıtlarını, İran’daki en 
güçlü siyasi pozisyonlardan bazılarına sahip 
olan iki önemli isme -Devrim Rehberi Ali 
Hamenei ve eski İran Cumhurbaşkanı Haşi-
mi Rafsancani’ye- odaklanarak aramaktadır.

1979 Devrimi’nden İbrahim Reisi’nin cum-
hurbaşkanı olarak seçilmesine kadar İran 
dış politikasının gelişimini görmek adına bir 
perspektif sunan bu kitap; iç politikadaki 
rekabetin, Tahran’ın bölgesel ve uluslararası 
alandaki eylemlerini nasıl şekillendirdiğini 
ortaya çıkarmak için Hamenei ve Rafsan-
cani’nin kendi sözlü ifadelerini, yazılarını 
ve başkaları tarafından aktarılanları analiz 
etmektedir. Anılar, gazete yazıları, basın ha-
berleri ve kişisel röportajlar da dâhil olmak 
üzere birincil ve ikincil kaynaklardan oluşan 
bu eser, İslam Cumhuriyeti’nin başlıca reka-

Kitabiyat

Arife Delibaş
02.12.2021

Alex Vatanka

İran’da Ayetullahların 
Savaşı: Amerika Birleşik 
Devletleri, Dış Politika 
ve 1979 Sonrası Siyasi 
Rekabet
The Battle of the Ayatollahs 
in Iran: The United States, 
Foreign Policy, and Political 
Rivalry since 1979, I. B. Tauris, 
2021, 264 sayfa.
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bet alanlarını ele almaktadır. Bu iki önemli 
figür arasındaki rekabetin, bölgesel ve ulus-
lararası sahnede nasıl gerçekleştiği, kitabın 
yola çıkış konusunu oluştururken okuyucu-
ya, ikili arasındaki ilişkinin detayları ve bu 
ilişkinin İran dış politikasını nasıl şekillen-
dirdiği yansıtılmak istenmiştir. Kitabın temel 
argümanı; bu iki ismin kendi siyasi çıkarları-
nı nasıl tanımladıkları, bu çıkarların nasıl ke-
siştiği ve çoğu durumda bu çıkarların İran’ın 
ulusal çıkarlarını nasıl gölgeleyerek İran dış 
politikasını şekillendirdiği üzerinedir.

Kitap; İran tarihinin, her biri 1979 sonrası 
önemli aşamaları baz alınarak kronolojik 
olarak düzenlenmiş on bölümden oluşmak-
tadır. Kitabın 1978-1979 yıllarını ele alan bi-
rinci bölümünde, Humeyni’nin yükselişi ve 
onun İslam Cumhuriyeti’nin temelini oluş-
turan vaatleri ele alınmaktadır. Bölümün de-
vamında Hamenei ve Rafsancani arasındaki 
ilişkinin temelleri incelenmektedir. Nasıl 
tanıştıkları, hayat hikâyeleri, hikâyelerin-
deki çeşitli ortak yönler ve farklılıklar ele 
alınmaktadır. İkinci (1979-1980) ve üçüncü 
(1980-1981) bölüm; Humeyni taraftarlarının 
elindeki iktidar konsolidasyonunu ve siyasi 
çoğulculuğu değerlendirmektedir. İkinci bö-
lümde; Devrim Konseyi içerisindeki rekabet-
ler, Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) 
kuruluş süreci, 1979 Referandumu ve İran’ın 
resmen İslam Cumhuriyeti oluşuna giden 
süreç, İran’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliği-
nin ele geçirilmesi ve Hamenei ile Rafsanca-
ni’nin bu süreçteki tutumu ele alınmaktadır. 
Üçüncü bölümde ise 1980 İran Cumhur-
başkanlığı Seçimlerine ve Ebu’l Hasan Beni 
Sadr’a, İran-Irak Savaşı’nın başlamasına, 
Hamenei’nin cumhurbaşkanı seçilmesine ve 
Rafsancani’nin Meclis başkanlığı ile gücünü 
pekiştirmesine odaklanılmıştır.

Kitabın dördüncü (1981-1985) ve beşinci 
(1985-1989) bölümleri, 1980’lerde Tahran’da-
ki iç ve dış politika kararlarının ortasında Ha-
menei ve Rafsancani’nin masadaki politika 
seçeneklerini reddetme konusunda büyük 
ölçüde nasıl birleştiklerini okuyucuya sun-
maktadır. Dördüncü bölümde, Rafsanca-
ni’nin kendi planları için Hamenei’yi hafife 
alıp cumhurbaşkanı ve sonrasında devrim 
rehberi olması için desteklemesi ancak Ha-
menei’nin liderliğinin, onda yarattığı hayal 

kırıklığına vurgu yapılmaktadır. Bölümün 
devamında, İran-Irak Savaşı’na ilişkin olarak 
ikilinin düşüncelerindeki ortak yönlere deği-
nilmiş ve İran’ın o dönemki dış politikasının 
neden olduğu sonuçlar üzerine incelemeler 
yapılmıştır. Yazar, o dönemki İran dış poli-
tikasının çelişkilerle dolu olduğunu, ülkenin 
resmî adının bile bu çelişkinin bir sonucu 
olduğunu savunmuştur. Beşinci bölüm, Hü-
seyin Ali Muntazeri ve Hamenei-Rafsancani 
ilişkisine geniş yer verirken bölümün ilerle-
yen sayfalarında ABD’deki Ronald Reagan 
hükûmetinin, Washington ile Tahran arasın-
da yeni bir başlangıç yapma isteği süreci ve 
İran-Kontra skandalı ele alınmıştır. Vatanka; 
Rafsancani ve Hamenei’nin o dönemde hâlâ 
birçok politika hedefi üzerinde anlaşıyor 
olduğunu ve bu iki adamın görüşlerinin; 
İran-Irak Savaşı’nı, Hamenei’nin Humey-
ni’nin yerine geçmesini ve İran’ın ABD’ye 
yönelik politikasını da güçlü bir şekilde şekil-
lendirdiğini öne sürmüş ve bu durumun, İran 
iç politikasına yansımalarına değinmiştir.

Altıncı bölüm (1989-1993); Rafsancani’nin, 
Hamenei’nin 1989’da Humeyni’nin ölü-
münden sonra devrim rehberi olmasında 
oynadığı hayati role ve onu, bunu yapmaya 
neyin motive ettiğine dikkat çekmektedir. 
Humeyni de yaşarken Rafsancani-Hamenei 
ortaklığını, İslam Cumhuriyeti’nin bekası 
için vazgeçilmez olarak nitelendirmiştir. İç 
politikada Muntazeri’nin istifasına giden 
sürecin arka planı, Rafsancani’nin Ahmed 
Humeyni’nin Hamenei’yi kabulündeki rolü, 
iç politikada güç maksimizasyonu, Rafsan-
cani’nin cumhurbaşkanlığı süreci ve Hame-
nei ile Rafsancani’nin Humeyni’nin ölümün-
den sonra İran dış politikasını canlandırma 
ihtiyacının arkasında büyük ölçüde nasıl 
anlaştıkları; bölümün temel anlatıları ara-
sındadır. Bölüm, 1990 yılında Irak’ın Kuveyt 
işgaline ve İran’ın süreç karşısındaki duruşu-
na yer verilerek sonlandırılmıştır.

1993-1997 yıllarını inceleyen bir sonraki bö-
lüm; bir zamanlar karşılıklı olarak avantajlı 
olan bu güç bölünmesinin, kısa sürede nasıl 
başarısızlığa uğradığına odaklanmaktadır. 
Tahran’ın Soğuk Savaş sonrası ABD ile iliş-
kileri, ikinci döneminde hedeflerine ulaşa-
madığını ve kendisini tehlikede hisseden 
Rafsancani’nin üçüncü dönem Cumhurbaş-

kanlığı için yakaladığı şans ve yeni bir siyasi 
partinin kurulmasıyla Hamenei ile yaşanan 
derin bölünme; eserin bu kısmında değini-
len ana noktalardır. Yazar, İran’ın hiçbir za-
man siyasi parti kültürüne sahip olmadığını, 
gücün partilerden değil; önde gelen siyasiler 
etrafında kümelenen gayriresmî ve değişken 
çevrelerden alındığını iddia etmiştir. Raf-
sancani’nin de bu durumu bilen isimlerin en 
başında geldiğini savunmuştur. Rafsancani, 
adımlarını Hamenei’nin iktidarı her fırsat-
ta daha fazla ele geçirmesini önlemek için 
atarken Hamenei de DMO ile başlattığı or-
talıkla Rafsancani’nin siyasi destek tabanını 
kesmeye başlamıştır. Bölüm son olarak 1997 
Seçimlerinde Muhammed Hatemi’nin cum-
hurbaşkanı seçilmesi ve Natık Nuri ile ara-
sında geçen seçim yarışında Rafsancani’nin 
Hatemi’ye olan örtülü destek sürecini ele al-
mıştır. Hamenei, olayların bu dönüşümünü 
öngörmüş ancak “reformcuların” yükselişini 
engelleyememiştir. Vatanka, 1990’lar boyun-
ca yoğunlaşan iki “ayetullah” arasındaki re-
kabeti, kelimenin tam anlamıyla dünyevi bir 
mesele olarak yorumlamış; iki ismin de ken-
dileri için benimsedikleri büyük ayetullah 
unvanının bile gerçeklikten uzak olduğunu 
ifade etmiştir.

Sekizinci bölüm (1997-2005), siyasi reformcu 
hareketin yükselişi ile ilgilidir. Cumhurbaş-
kanı Hatemi çevresindeki reformcular; iç ve 
dış politikada yeniden doğuş sözü vermişler, 
Hamenei ve Rafsancani’yi destekleyenlerin 
iktidar üzerindeki hâkimiyetini kırmak is-
temişler ancak bir şekilde yetersiz kalmışlar-
dır. Bu durum, Hamenei’ye kontrolünü her 
alanda güçlendirmek için daha fazla fırsat 
sunmuştur. Hatemi’nin dış politikada Batı’y-
la uyum arayan yaklaşımının; ABD’de George 
Bush’un göreve gelmesi ve 11 Eylül Saldırı-
ları’ndan sonra ABD dış politikasının İran 
üzerindeki sert tutumunun da etkisiyle iliş-
kilerde giderek açılan makasın iç politikada-
ki yansımaları ve reformcu yaklaşımın kaybı, 
bölümün esas konusunu oluşturmaktadır.

2005-2013 yıllarını ele alan dokuzuncu bö-
lümde önce Rafsancani, sonra Hatemi ile 
esen uyum ve reform rüzgârını tersine çe-
viren Mahmud Ahmedinejad Dönemi ele 
alınmaktadır. Vatanka; Hamenei’nin, Raf-
sancani’nin dönme ihtimalini ortadan kal-
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dırmak için Ahmedinejad’ı göreve getirdiği-
ni savunmaktadır. Yazara göre Hamenei’nin 
bu planı işe yaramış ancak İran’ın ulusal çı-
karları açısından çok pahalıya mal olmuştur. 
Nükleer program ile İsrail ve ABD karşıtı sert 
üslup benimseyen İran’ın bölgede etkinlik 
sağlama çabaları bahsi geçen dönemin ana 
gündemini oluştururken bölümde; 2009 yı-
lında, İran’la diplomatik ilişkilere daha ılımlı 
bakan Barack Obama’nın ABD başkanı ola-
rak göreve gelmesi ve İran’daki cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı 
iddiaları sonucundaki karışıklıklar karşısın-
da Rafsancani ve Hamenei’nin tutumlarına 
değinilmiştir. Yazara göre Ahmedinejad’ın 
politikaları nedeniyle İran’a uygulanan 
yaptırımlar, Hamenei’ye iç siyasi durumu 
değiştirmek ve İran dış politikasındaki çal-
kantıları sona erdirmekten başka seçenek 
bırakmamıştır. Bu sebeple Hamenei tarafın-
dan 2013 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, vites de-
ğiştirmek için bir fırsat olarak görülmüştür.

Kitabın son bölümü (2013-Günümüz); Raf-
sancani’nin, Hamenei’nin giderek artan 
tek kişilik yönetimine karşı tartışmasız 
son kozu olan Hasan Ruhani’nin cumhur-
başkanlığını konu edinmektedir. Ruhani, 
seçilmeden önce hem Rafsancani hem de 
Hamenei ile yakındı. Ancak yazara göre 2013 
Seçimlerinin sonucu, Rafsancani için kişisel 
bir zaferin sonucudur. Bölüm; 2015 Nükleer 
Anlaşması’na karşı iç politikadaki yaklaşım-
lara, 2017 yılında Rafsancani’nin vefatının 
etkilerine ve ABD’de Donald Trump hükû-
meti ile değişen dengelerin iç politikadaki 
yansımalarına odaklanmaktadır. Yazara 

göre Rafsancani’nin ölümü, İran için önemli 
bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü Raf-
sancani olmasaydı Hamenei ve Ruhani asla 
yükselemeyecekti. Rafsancani’nin hesapla-
rına göre Hamenei, Humeyni’nin bıraktığı 
siyasi güçler olmaksızın yalnızca sembolik 
bir lider olacaktı. Bu küçümseme, Vatanka 
tarafından Rafsancani’nin en önemli hatası 
olarak değerlendirilmiştir. İlk başlarda Raf-
sancani-Hamenei düeti işe yaramıştır ancak 
bunun tek nedeni, henüz acemi olan Dev-
rim Rehberi’nin, ipleri tam olarak ele geçir-
me yönündeki arzusudur. Hamenei, bugün-
kü durumdan da anlaşılacağı üzere sessizce 
her alanda güç tabanını sağlamlaştırmıştır.

Vatanka; İran’ı, İslam Cumhuriyeti olma-
sından bu yana Hamenei ve Rafsancani’den 
başka hiçbir siyasi figürün bu kadar şekillen-
dirmediği argümanını savunmuştur. Yazar, 
Hamenei-Rafsancani dostluğunun, iş birliği-
nin ve buna müteakip aralarının açılmasının 
ve rekabetin kökenlerinin bugüne kadar pek 
çok gizemle örtülü olduğunu ifade etmek-
tedir. Ancak yine de açık olan şudur ki Ha-
menei-Rafsancani ilişkisinin çalkantılı yolu 
sadece İslam Cumhuriyeti’nin kendi içindeki 
gidişatını şekillendirmekle kalmamış; aynı 
zamanda Tahran’ın, dış dünya ile olan etki-
leşimlerinin pek çok dönemecine de katkıda 
bulunan önemli bir faktör olmuştur.

Kitap, İran dış politikasının ileriye yönelik 
senaryolarını içermemektedir. Ancak yaza-
ra göre iki siyasinin hikâyesi ve aralarındaki 
ilişkinin İran dış politikası üzerindeki etkisi, 
Rafsancani’nin ölümüyle son bulmamış ve 

Hamenei’nin ölümüyle de sonlanmayacak-
tır. Bu ilişki ve geride bıraktığı miras, İran’ın 
dünyadaki yeri hakkında İslam Cumhuriyeti 
içindeki hizip mücadelesini özetlemektedir. 
Rafsancani-Hamenei çatışmasının yankıları, 
gelecekte ya da en azından İslam Cumhuri-
yeti ayakta kaldığı sürece devam edecektir. 
İslam Cumhuriyeti içindeki iki ana fraksiyon 
(Hamenei ve Rafsancani taraftarları) siste-
min gelecekteki rotasını belirlemek için ya-
rışmaktadır ve bugün, Vatanka’ya göre Tah-
ran’daki başlıca mücadele budur.

Kitap genel olarak İran tarihinin son 40 yı-
lının kısa bir görünümünü ortaya koymak-
tadır. İslam Cumhuriyeti’nin evrimini ortaya 
çıkarmak için alışılmışın dışında bir yakla-
şım benimsenmiş ve Hamenei ile Rafsanca-
ni’nin siyasi hayatlarına odaklanılmıştır. Ki-
tabın İran’ın en kalıcı ve merak uyandıran iki 
siyasi isme odaklanması okuyucuyu kitaba 
yönlendirmektedir. Sürükleyici bir anlatıma 
sahip olan bu eser, günümüz İran’ının kar-
maşık yapısını anlamak için önemli bir kay-
nak olarak ön plana çıkmaktadır. Kitap kur-
gusal olmayıp tarihî olaylara dayanmaktadır. 
Eser yazılırken gizliliği kaldırılmış hükûmet 
belgelerine, kişisel anılara ve anlatılan olay-
lara katılan eski yetkililer ve katılımcılarla 
gerçekleştirilen yüzlerce saatlik birincil ve 
ikincil görüşmelere, çeşitli formatlarda çev-
rim içi olarak mevcut olan zengin tarihsel 
verilere başvurulmuştur. Bu da kitabı; litera-
türde önemli bir yere taşımış, anlatımın akı-
cılığı ve yaklaşımının benzerlerinden farkı 
ile İran’a ilgi duyan herkesin okuyabileceği 
bir eser hâline getirmiştir. İ

KİTABİYAT

29.12.2021

Ayşe Pay

Tarihsel Gelişimin Işığında İran Sineması
Mahrokh Shirin Pour, Es Yayınları, İstanbul, 2007, 218 sayfa.

ISBN: 978-9758716784



35İRAM BÜLTEN  |  ARALIK 2021

YAYINLAR

İTİ Koridoru ve Bölgesel 
Ticaretteki Önemi

PERSPEKTİF

Yasir Rashid

28.12.2021

14 Sayfa

• Günümüzde bölge içi ticaret; demir ve kara 
yollarının ulaşım aracı olarak önemli bir rol oynadığı 
gelişmekte olan ülkelerde temel önceliklerden 
biridir.

• Bölgesel ticari iş birliğinin bir örneği olan İstanbul-
Tahran-İslamabad Uluslararası Demir ve Kara Yolu 
Koridoru (İTİ Koridoru), İran-Türkiye ve İran-
Pakistan ticari ilişkilerinin iyileştirilmesinde teşvik 
edici bir rol oynama ve aynı zamanda da ikili ve 
üçlü ticareti artırma potansiyeline sahiptir.

• Bu koridor, ilgili ülkelerin makroekonomik ve 
stratejik politikaları bağlamında Türkiye, İran ve 
Pakistan için önemli avantajlar sunmaktadır.

• Türkiye’nin Yeniden Asya Girişimi açısından 
bakıldığında İTİ Koridoru, Süveyş Kanalı’nın baypas 
edilmesiyle Türkiye’nin, Hint Okyanusu ve Güney 
Asya pazarlarına daha güvenli ve daha kısa bir 
şekilde erişimine imkân verecektir.

• İran için İTİ Koridoru, transit geçişlerdeki öneminin 
yanı sıra yaptırımlardan etkilenen ekonomisini 
onarmaya yardım etme ve dış ticareti genişletme 
potansiyelinden ötürü Tahran’a cazip gelmektedir.

• Pakistan’ın jeoekonomik projelerini Çin-Pakistan 
Ekonomik Koridoru gibi tamamlayacak olan İTİ 
Koridoru aynı zamanda İslamabad’ın kendisini 
Çin ile Orta Doğu ülkeleri arasında bir ticaret 
güzergâhına dönüştürme konusunda daha önemli 
bir rol oynamasına yardımcı olma potansiyeline 
sahiptir.
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ETKİNLİKLER

10.09.2021 - 31.12.2021

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

arasında İRAM İstanbul bünyesinde gerçekleştirilecektir.

20.09.2021 - 12.12.2021

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

Seminerleri ve Konuşma Kulübü düzenlenecektir.

05.10.2021-21.12.2021

Dr. Ali Rıza Mukaddem moderatörlüğünde “İran Düşünce 
Dünyası III” atölyesi, 5 Ekim-21 Aralık 2021 tarihleri 

arasında İRAM İstanbul bünyesinde gerçekleştirilecektir.

15.12.2021

Dr. Naseraddin Alizadeh’nin “Sömürgeci Küreselleşme 
Çağında İran ve Hindistan: Aryanlar, Zerdüştîler ve 

İşbirlikçiler” başlıklı kitap sunumu, İRAM İstanbul tarafından 
15 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.
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ETKİNLİKLER

Tarih: 29.12.2021 Saat: 17.00

/iramcenter

TEZ SUNUMLARI 15

www.iramcenter.org

İran İslam Cumhuriyeti’nde 
Makbul Vatandaş İnşası: İlkokul 
Ders Kitaplarının İncelenmesi

iSTANBUL

Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2021.

İRAM İç Politika Asistanı

Çevrim İçi

Youtube/ÝRAM

Esin Erginbaş 29.12.2021

Esin Erginbaş’ın “İran İslam Cumhuriyeti’nde Makbul Vatandaş 
İnşası: İlkokul Ders Kitaplarının İncelenmesi” başlıklı tez 

sunumu, İRAM İstanbul tarafından 29 Aralık 2021 tarihinde 
çevrim içi gerçekleştirildi.

11.01.2022-29.03.2022

İRAM İstanbul tarafından düzenlenen Dr. Ali Rıza Mukaddem 
moderatörlüğünde haftada üç saat şeklinde planlanan “İran 
Düşünce Dünyası IV” atölyesi 12 hafta sürecek olup 11 Ocak 
2022-29 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

07.01.2022 

7 Ocak 2022 tarihinde “2021’in Ardından İran” başlıklı  
çevrim içi bir panel düzenlenecektir. Panel YouTube 

kanalından canlı olarak takip edilebilecektir.
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İNFOGRAFİKLER

18 Aralık 2021 -  Ekonomi/iramcenter

İran Alacaklarını Tahsil Edemiyor
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*Mümkün olduğu kadar resmî verilere veya muteber kaynaklara dayandırılan en güncel 
tarihli meblağlar kullanılmıştır.

7

5
4

3

0,5

GÜNEY KORE IRAK HİNDİSTAN JAPONYA BİRLEŞİK KRALLIK

İran, ikincil yaptırımlar nedeniyle petrol, doğal gaz ve diğer ürünlerin ödemelerini alamamaktadır.

Bazı siyasi gelişmeler ve muhatap ülkelerin politik pozisyonları nedeniyle İran, borçlarını tahsil 
edememektedir.

İran, ödemelerini diplomatik yollardan tahsil etmeye çalışsa da mesafe katedememiştir.

İran’ın alacaklarının büyük çoğunluğu, ülkelerin merkez ve ticari bankalarında “dondurulmuş” varlık 
statüsündedir.

İran’a borçlu olan ülkeler arasında Irak, Suriye, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya ve Hindistan gibi 
ülkeler yer almaktadır.

Kaynak: BBC Farsi, Business Today, 
IFP, Tehran Times, The Guardian
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İNFOGRAFİKLER

İranlı Öğrencilerin Göç Rotası ve
Türkiye'ye Gelen Öğrenciler

/iramcenter

Kaynak: Per Euronews
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2021 İran Göç Raporu, 
2000-2018 yılları arasında 
yurt dışındaki İranlı öğrenci 
sayısının 3,2 kat artarak 
17.447’den 56.376’ya 
çıktığını ortaya koymaktadır. 
Rapora göre İranlı 
öğrencilerin tercih ettiği 
ikinci ülke Türkiye’dir. Bunun 
yanında İran, Türkiye’ye en 
fazla öğrenci gönderen ilk 
beş ülkeden biridir.

*Grafiklerdeki veriler 2018 yılına aittir. 
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Suriye Azerbaycan Türkmenistan İran Afganistan
62.280
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20.701

17.088
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İranlı Öğrencilerin Tercih Ettiği İlk 10 Ülke 

Türkiye’ye En Fazla Öğrenci Gönderen İlk 5 Ülke

ASYA AMERİKA AVRUPA OKYANUSYA

28 Aralık 2021 -  İç Politika





41İRAM BÜLTEN  |  ARALIK 2021

Reklam ve iş birliği fikirleriniz için 
info@iramcenter.org  

adresine e-posta gönderebilirsiniz.



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

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


