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Değerli İRAM Okurları,
2021 yılı içinde gerçekleşen olaylara ilişkin çok sayıda değerlendirme ve infografik çalışmamızın yer 
aldığı üçüncü İRAM yıllığı ile karşınızdayız. Bu yıl meydana gelen önemli gelişmeler arasında; geçen 
yıl başlayan ve hâlâ devam eden koronavirüs salgını, ABD Başkanı Joe Biden’ın ocak ayında göreve 
başlaması, haziran ayındaki İran seçimlerinde İbrahim Reisi liderliğindeki muhafazakârların mutlak 
bir zafer kazanması, ağustos ayında Taliban’ın Kabil’i beklenmedik biçimde ele geçirmesi, Karabağ 
Zaferi sonrası Tahran-Bakü ilişkilerinin girdiği türbülansın devam etmesi, Isfahan’da gerçekleştirilen 
su protestoları, İran’ın Çin ile imzaladığı 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması, İran içindeki nükleer 
hedeflere yönelik İsrail saldırılarının sürmesi, eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Dönemi’nde 
başlayan Viyana görüşmelerinin birkaç aylık aranın ardından kasım ayında tekrar başlatılması baş-
lıkları öne çıktı.

İç politikadan başlamak gerekirse katılımın son derece düşük kaldığı seçimlerden mutlak galibiyetle 
çıkan Reisi’nin; yargı kökenli olması, iç ve dış politika ile ülkenin en önemli gündemini teşkil eden 
ekonomik konulara ilişkin görüşlerinin muğlaklığı başlangıçta soru işaretlerine neden olsa da yaptığı 
atamalarla yeni Cumhurbaşkanı’nın; daha çok bir koordinatör gibi hareket edeceği, iç ve dış politi-
kayı büyük oranda Devrim Muhafızları Ordusu kökenli isimlere emanet ederken ekonomide de yine 
aynı çevrelere yakın teknokratlarla ilerleyeceği anlaşıldı. Genel olarak belirtmek gerekirse yeni yö-
netim ile birlikte İran Devleti’nin bir bütün olarak gardını aldığı, kısa süre içinde iç ve dış politikada 
önemli bir açılımın öngörülmediği sonucu çıkarılabilir.

Dış politika hususunda ise en önemli konuların başında ülkenin nükleer faaliyetleri ile buna yöne-
lik tepkiler geliyor. Kasım ayında başlamasına rağmen Viyana görüşmelerinin geleceği belirsizliğini 
koruyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, İran’ın müzakerelerdeki tavrının yapıcı olmadığını ileri sürerken 
Rus tarafı daha olumlu mesajlar vermekte, Çin ise sessizliğini korumaktadır. Görüşmeler sürerken 
İran, nükleer faaliyetlerini sürdürmekte; bu ise İsrail’in gün geçtikçe daha da huzursuzlaşmasına ve 
ABD ile görüşmelerini sıklaştırmaya başlamasına neden olmaktadır. Nitekim uluslararası basında İs-
rail’in, İran’ın nükleer tesislerine yönelik bir hava saldırısı düzenlemeyi düşündüğüne dair haber ve 
yorumlarda gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Bununla birlikte son tahlilde böyle bir saldırının 
Beyaz Saray’dan onay alma zorunluluğu ve buna mukabil ABD’nin bir bütün olarak askerî müdaha-
leden gittikçe uzak durmaya çalışan yaklaşımı, söz konusu askerî saldırının çok gerçekçi bir olasılık 
olmadığını düşündürüyor. Yine de Viyana görüşmelerinde kısa bir süre içinde bir ilerleme sağlana-
maması hâlinde İsrail sabotajlarının nitelik ve nicelik olarak artacağı öngörülebilir. 2022 yılının, İran 
ile İsrail ve ABD arasındaki ilişkiler açısından oldukça belirleyici olacağını söyleyebiliriz.

Kurulduğu 2016 yılından beri İran ve bölgedeki olayları yakından izleyerek analiz eden İran Araştır-
maları Merkezi (İRAM), 2022 yılında da faaliyetlerini derinleştirerek sürdürmeyi ve bu doğrultuda 
hakemli akademik dergisi TİAD’ın (Türkiye İran Araştırmaları Dergisi) ilk sayısını ocak ayı içinde 
yayımlamayı planlamaktadır. Bu vesile ile bir kez daha şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına faali-
yetlerimize destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.

Yeni yılın ülkemize ve insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

Saygılarımla

Dr. Hakkı UYGUR
İRAM Başkanı



Dear İRAM Readers,
We are pleased to present the third yearbook of İRAM, which includes several analyses and infograp-
hics concerning the developments in 2021. The significant and prominent developments of this year 
contain the COVID-19 epidemic, which started in the previous year and has continued since then, the 
inauguration of Joe Biden as the USA President in January, the absolute victory of the conservatives in 
the June election in Iran with the election of Ebrahim Raisi, the unexpected capture of Kabul by Tali-
ban in August, the continuation of the turbulence in the relations of Tehran and Baku which started 
after the Karabakh victory, the water protests in Isfahan, the 25-Year Cooperation Agreement between 
Iran and China, continuity of Israeli attacks towards Iran’s nuclear facilities, and the revival of the 
Viana talks in November after a hiatus of several months which was first started in the era of Iranian 
President Hasan Rouhani.

Starting with the domestic politics; the judicial background of Raisi, who won an absolute victory in 
the elections with a significantly low turnout rate, and the ambiguity of his views on internal and ex-
ternal affairs along with the economic issues as the hottest issue of the country’s agenda raised some 
questions in the beginning. Nevertheless, his new appointments have proven that the new President 
will act as a coordinator and he will entrust people from Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) 
with regard to internal and external affairs while he will also cooperate with technocrats from the 
same circles on the economic issues. Generally speaking, the state of Iran seems to take its guard as a 
whole, and there are no real expectations towards a radical change in its internal and foreign policy 
on short notice. 

The nuclear activities of the country and the reactions to these activities, on the other hand, represent 
the foremost issue of foreign policy. Although it started in November, the future of the Vienna talks 
remains uncertain. Whereas the USA and the European states claim Iran’s attitudes in the negotiati-
ons to be not constructive, Russia is giving more positive messages, and China keeps its silent position. 
While the negotiations are proceeding, Iran maintains its nuclear programs, making Israel to be more 
uncomfortable and prompting to expand its meetings with the USA. Consequently, there has been a 
noticeable increase in the number of news and reports in the international press concerning an immi-
nent Israeli strike against Iran’s nuclear facilities. However, since such a strike requires the approval 
of the White House and the general approach of the USA increasingly tends to avoid the military inter-
vention, the relevant military attack does not seem to be a real possibility. Still, it is possible to foresee 
that the Israeli sabotages will increase in quality and quantity if there is no progress in the Vienna 
talks soon. We can argue that the year 2022 will be pretty decisive for Iran, Israel, and USA relations. 

The Center for Iranian Studies (İRAM), which follows and analyzes Iran and the developments in the 
region closely since its establishment in 2016, is planning to continue and deepen its activities in 2022 
and publish the first volume of its peer-reviewed journal TJIS (Turkish Journal of Iranian Studies) in 
January. On this occasion, I would like to return thanks once again to all institutions that support our 
activities, on behalf of myself and my colleagues.

Wishing a healthy, peaceful, and prosperous new year for our country and humanity.

Best regards

Dr. Hakkı UYGUR
President of İRAM 
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