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Özet

Hasan Ruhani gergin geçen bir seçim kampanyasının ardından 19 Mayıs 2017 Cuma günü ikinci defa 
cumhurbaşkanlığına seçildi Seçim kampanyası sürecinde müesses nizamın sinir uçlarına temastan çekinmeyen 
Ruhani’nin ikinci cumhurbaşkanlığı döneminde nasıl bir siyasi duruş sergileyeceği merakla beklenmektedir. Bu 
çalışma, Ruhani’nin önümüzdeki dönemde takip edeceği olalı politikaları ülke içindeki siyasi dengeler ve 
uluslararası konjonktür bağlamında değerlendirmektedir. Çalışmada, İran Cumhurbaşkanının iç politikada 
Devrim Muhafızları’na gibi etkin bir yapıyla dış politikada ise Trump yönetimine karşı takip edeceği politikalar 
analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Müesses nizam, İran’da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, ekonomik reformlar

Abstract

On May 19th 2017 Hasan Rouhani was re-elected as a president for a second term after a tense election 
campaigning period. It remains to be seen how the political stance of Rouhani, who made open critiques 
against the status quo during the election campaigns, will play out during his second term. This study discusses 
Rouhani’s future foreign policy in the coming period in the context of the current conjuncture in Iran as well as 
the international context. More specifically it analyses the possible policies of Rouhani against the challenges 
posed by the Trump administration in the international arena and by the Revolutionary Guards inside the coun-
try.

Keywords: Iranian elections, foreign policy, economic reforms

خالصه
 حسن روحانی پس از برگزاری انتخاباتی پرتنش، طبق رویۀ معمول در ایران برای دومین بار بر مسند ریاست جمهوری نشست. او

 در طی مبارزات انتخاباتی از خط قرمزهای نظام عبور کرد. از این روی مواضع سیاسی ای كه وی در دور دوم ریاست جمهوری خود
 اتخاذ خواهد كرد، با دقت مد نظر قرار خواهد گرفت. در این پژوهش سیاستهایی را كه رئیس جمهور در دورۀ پیش رو در پی خواهد
 گرفت، هم از لحاظ شرایط موجود در ایران و هم از نظر اوضاع بین المللی مورد پژوهش قرار می گیرد. مهمترین مورد احتمالی در

 سیاست داخلی مبارزه با سپاه پاسداران كه در مقابل اصالحات اقتصادی قرار دارد، خواهد بود. در سیاست خارجی نیز روحانی به
مبارزه با دولت ترامپ خواهد پرداخت. این تحقیق سیاستهای داخلی و خارجی احتمالی روحانی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

  كلمات كلیدی: سیاست خارجی, انتخابات ریاست جمهوری ایران، اصالحات اقتصادی
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Giriş
İran’da 19 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen 
cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda ikinci 
defa cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Ru-
hani’yi zorlu bir dönem beklemektedir. Değişen 
uluslararası konjonktürün yanı sıra iç politikada 
seçim kampanyaları esnasında sıklıkla vurguladığı 
ekonomik kalkınma, siyasi ve kültürel haklarının 
genişletilmesi gibi konular Ruhani’yi bekleyen bu 
çetin sürecin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. 
Seçim kampanyasında İran’daki siyasi fay hatlarına 
teamülleri zorlayarak temas etmekten çekinmeyen 
Ruhani’nin bu stratejisi cumhurbaşkanlığı yarışını 
zaferle sonuçlandırmasında önemli rol oynamıştır. 
Madalyonun bir yüzünde bu strateji ve sonu-
cunda oluşan beklentiler varken, diğer tarafında 
bu söylemler Ruhani ile müesses nizam arasında 
gerginliğe yol açacak gibi durmaktadır. Devrim 
Rehberi Ayetullah Hamanei’nin isim vermeden Ru-
hani’yi kastederek seçim kampanyasını uygun bul-
madığını söylemesi bu gerginliğin en mücessem 
örneğidir.

Bu analiz, söz konusu arka plan bağlamın-
da İran’daki cumhurbaşkanlığı seçim sürecini ve 
sonuçlarını dört ana başlık altında değerlendirece-
ktir.

Birinci bölümde Ruhani’nin kişisel profilin-
in yanı sıra genel siyasi kimliği, liderlik profili ve 
yönetim anlayışına temas edilmektedir. Ruhani’nin 
meselelere dair ana yaklaşımının İslam devrimi 
prensipleri çerçevesinde olduğu ve bu noktada 
bir farklılık olmadığı belirtilmekle birlikte O’nun 
temel farklılığının söz konusu prensiplerin hangi 
metotlarla hayata geçirileceğinde yattığı ifade 
edilmektedir. Bu bağlamda uluslararası toplumla 
mesafenin çok fazla açılmaması ve iç politikada 

Devrim Muhafızlarının etkilerinin sınırlandırılması 
gerektiğini düşünmektedir. İlk bölümde ayrıca Ru-
hani’nin seçim vaatlerine ve muhtemel kabinesine 
temas edilmiştir.

İkinci bölümde yeni döneme ilişkin beklentilere 
ve müesses nizamla yaşayacağı mücadelelere oda-
klanılmıştır. Irak-İran savaşı sonrası yapım onarım 
cihadı adı altında iktisadi alana dâhil olan ve ha-
lihazırda ülke ekonomisinde önemli bir güce sa-
hip olan Devrim Muhafızları; Ruhani’nin karşısın-
da en büyük meydan okuma olarak durmaktadır. 
Yeni dönemdeki ekonomi politikalarına temas 
edildikten sonra İran’ın maruz kaldığı uluslararası 
yaptırımların ekonomik canlılık önünde engel ol-
acağına değinilmiştir.

Üçüncü bölümde Ruhani’nin dış politikası-
na dair projeksiyonlar sunulmuştur. 2013 yılında 
kendisine cumhurbaşkanlığı koltuğunu getiren ul-
uslararası kamuoyuyla “yapıcı etkileşim” ve “itid-
al” söylemlerini yen, dönemde de sürdüreceği 
düşünülmektedir. Nükleer Anlaşmanın yerinde kal-
acağı fikri ağır basmakla birlikte, Trump döneminin 
Obama dönemine göre İran açısından daha çetin 
geçeceği söylenebilir. Bunun sonucu olarak İran’ın 
hem bölgede yumuşama politikası takip edeceği 
hem de ABD’den öte Avrupa ile ilişkilerini düzelte-
bileceği üzerinde durulmuştur. Trump yönetiminin 
İran’ın son yıllarda elde ettiği kazanımları bitirmek 
veya olabildiğince sınırlamak yönünde bir politika 
takip edeceği belirtildikten sonra Irak ve Suriye’de 
İran aleyhine kayıplar yaşanabileceği vurgulan-
mıştır. İran dış politikasının önemli bir parçası olan 
Körfez ile ilişkilerin de yeni dönemde gergin geçm-
esi beklenmektedir.

Son bölümde Ruhani’nin ikinci döneminde 
değişmekte olan bölgesel ve küresel konjonk-
tür çerçevesinde İran-Türkiye ilişkilerine odak-
lanılmıştır. Son yıllarda İran ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin Irak ve Suriye meseleleri gölgesinde kon-
trollü gerginlik çerçevesinde geçtiği belirtilmiş, bu 
gerginliğin yukarda bahsi geçen konjonktürden 
dolayı yumuşayabileceği vurgulanmıştır. Küresel 
ölçekte sıkıştırılacak olan İran’ın Türkiye’ye yak-
laşmasının beklenebileceği öngörülmüştür. Her ne 
kadar Irak ve Suriye meseleleri anlaşmazlık nokta-
ları olarak mevcudiyetini korusa da ABD’nin Orta 
Doğu’daki yeni süreçte Türkiye’nin kaygılarını dik-
kate almaması, özellikle de PKK-PYD’yi destekle-
mesi durumunda iki ülkenin daha fazla yaklaşabi-
lecekleri öne sürülmüştür.
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1- Hasan Ruhani kimdir?
Detaylı özgeçmişi:
Ailesi: 
Hasan Ruhani 30 Aralık 1948 tarihinde İran’ın 

Semnan eyaletinin Sorhe köyünde çiftçi ve ma-
rangoz bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 
Ruhani’nin babası Esedullah Feridun Sorheli dindar 
bir esnaftı, ev hanımı olan annesi Sekine Peyven-
di ise 2014’de vefat etmiştir. Ruhani’nin 2013 
yılında ölen dedesi Şeyh Zeynülabidin bir din ad-
amıydı ve medresesi vardı. Ruhani’nin üç kız bir de 
erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Hüseyin Feridun 
devrimden sonra önce Nişabur daha sonra Kerec 
valiliği yapmıştır. Feridun bir süre Malezya’da İran 
büyükelçisi olarak görev yapmış, daha sonra İran’ın 
BM temsilcileri arasında yer almıştır. Ruhani Cum-
hurbaşkanı olduktan sonra Feridun, ağabeyinin 
özel yardımcısı olmuş ve Nükleer Anlaşma müzak-
erelerinde İran heyetinde bulunmuştur. Hakkında 
bulunduğu görevlerde rant elde ettiği ve astrono-
mik maaşlar aldığı yönündeki iddialar üzerine geri 
plana çekilmesine kadar Feridun, Bakanlar Kurulu 
toplantıları dahil Ruhani’nin yanından ayrılmamıştır.

Hasan Ruhani’nin ev hanımı olan eşi, Sahi-
be Arabi, daha sonra soyadını Ruhani olarak 
değiştirmiştir. Ruhani çiftinin 3 erkek, 2 kız çocuğu 
vardır. Erkek çocuklardan Muhammed adında-
ki büyük olanı 1998 yılında intihar etmiştir. 2013 
seçimleri öncesi muhafazakârlara yakın siteler Mu-
hammed Ruhani’nin yaşadığı bir aşk meselesinden 
dolayı babasının tabancasıyla intihar ettiğini yaz-
mışlardır. Ahmedinejad hükümetinin sözcüsü Gu-
lam Hüseyin İlham’ın bacanağı olan Ekber Cebbari 
ise bu dönemde Facebook sayfasında son derece 
provokatif bir iddia dillendirmiş ve Ruhani’nin eller-

ini kendi oğlunun kanına buladığını yazmıştır. Lon-
dra’da ikamet eden Ali Rıza Nurizad da Ruhani’nin 
oğlunun intihardan önce mevcut siyasi düzenin 
yetkililerinin yalanlarından ve ikiyüzlülüklerinden 
bıktığını ve babasının da bunlara ortak olması-
na tahammül edemediğini belirten bir mektup 
yazdığını iddia etmiştir. Ruhani’nin oğlunun ölümü 
ile ilgili diğer bir iddia da bir dönem Ruhani’nin 
yakın ekibinde yer aldıktan sonra ABD’ye yerleşmiş 
olan üst düzey diplomat olan Hüseyin Museviyan 
tarafından ortaya atılmıştır. Museviyan 2013 yılın-
da Time dergisine verdiği röportajda Ruhani’nin 
oğlunun katledildiğini ve Ruhani’nin yıllarca bu 
cinayet dosyasını takip etmesine rağmen bir so-
nuca ulaşamadığını söylemiştir. Ruhani’nin küçük 
oğlu Mecid cumhurbaşkanlığı sarayında protokol 
müdürlüğünde çalışmaktadır. Mecid soyadını Üm-
rani olarak değiştirmiştir. Ruhani’nin damadı Mo-
hsen Beheşti eşi ile birlikte Avusturya’da ikamet 
etmektedir. Yurtdışından yayın yapan bazı rejim 
muhalifi siteler Beheşti’nin Nükleer Anlaşmadan 
rant elde ederek nükleer tıp malzemelerini ülkeye 
ithal etmeye çalıştığını ve ayrıca Ruhani’yle olan 
akrabalık ilişkisinden faydalanarak Tahran’da ku-
rulan Nükleer Tıp Hastanesi’nin müdürü olmaya 
çalıştığını iddia etmiştir. 19 Mayıs Cumhurbaşkan-
lığı seçim münazaralarında adaylardan Muhammed 
Bakır Kalibaf, Mohsen Beheşti’nin babasını kast-
ederek Ruhani’ye yakın bazı kişilerin hükümet 
desteği ile yabancı bankalardan sıfır faizle kredi alıp 
parayı yurt içindeki bankalara yüksek faizli vadeli 
hesaba yatırarak rant elde ettiğini iddia etmiştir.

Eğitimi ve kariyeri:
1961 yılında eğitim için Kum’a gelmesi Ru-

hani’nin yalnızca İslami eğilimlerini belirleme-
kle kalmamış Humeyni’nin sıkı bir takipçisine 
dönüşmesine de zemin hazırlamıştır. Takip eden 
yıllarda Humeyni’nin fikirlerinin yayılmasında etkin 
rol alan Ruhani, 1979 Devrimi’nin ardından yeni re-
jimin siyasi elitleri arasına girmiştir. Tahran Üniversi-
tesinde hukuk tahsil eden Ruhani, İskoçya’da bulu-
nan Glasgow Caledonian Üniversitesinden hukuk 
yüksek lisansı ve doktora derecelerini almıştır. Ru-
hani’nin lisans üstü eğitimini tahsil ettiği 90’lı yıllar 
boyunca deruhte ettiği kritik görevler dolayısıyla 
ülke içindeki muhalifleri onun tezlerini kendisinin 
yazmış olmasının imkânsız olduğunu ve diplo-
masının araştırılması gerektiğini iddia etmektedirl-
er. Hasan Ruhani’nin İran İslam Cumhuriyeti’nde 
üstlendiği başat görevler şunlardır:
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İran-Irak Savaşı:
a- Savaş Yüksek Konseyi üyeliği (1982-1988)

b- Savaş Lojistik Yüksek Konseyi üyeliği ve İcra 
Komitesi Başkanlığı (1986-1988)

c- Savaş Komutanlığı Yardımcılığı (1983-1985)

d- Hatemü’l Enbiya Merkez Üssü (İran’daki 
en önemli askeri üslerden biridir) Başkanlığı 
(1985-1987)

e- Ülke Hava Savunma Komutanlığı (1985-
1991)

f- Başkomutan (Ayetullah Humeyni) Vekili 
(Haşimi Rafsancani) Yardımcısı (1988-1989). 
Bu makam Ayetullah Humeyni’nin talimatıyla 2 
Haziran 1988 yılında tesis edilmiştir.

Savaş Sonrası Görevleri:
a- 1980-2000 yılları arasında beş dönem mil-
letvekilliği

b-  1989-2005 yılları arasında İran Milli Güven-
lik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği

c- 1991 yılından itibaren Düzenin Yararını 
Teşhis Konseyi (DYTK) üyeliği

d- 1992-2013 yılları arasında DYTK Araştırma 
Merkezi Başkanlığı

e- 1999 yılından beri Uzmanlar Meclisi üyeliği

f- 2003-2005 arasında baş nükleer müzakere-
cilik

Siyasi yaklaşımı
Hasan Ruhani’nin biyografisini inceleyenler 

çoğunlukla onun yıllar içerisinde muhafazakâr bir 
siyasi pozisyondan reformcu bir eksene kaydığın-
da ısrar ederler. Ne var ki bu tarz açıklamalar bu 
kırılmanın hangi noktada gerçekleştiğini net olar-
ak ortaya koyamamaktadır. Diğer yandan, birçok 

İranlı siyasi elitte bu iki pozisyonun içkin olarak iç 
içe geçmiş halde bulunduğunu da hesaba katmak 
gerekir. Bu noktada Ruhani’nin siyasi pozisyonunu 
açıklamak ve O’nun İran siyasetinde giderek güçle-
nen varlığının etkisini anlamak için farklı bir per-
spektif geliştirmek gerekmektedir. Muhafazakâr 
rakipleri kadar Ruhani için de İslam Cumhuriyeti-
ni ve devletin İslami yapısını muhafaza etmek si-
yasetin temel işlevidir. Ilımlı (itidalî) bir siyasetçi 
olarak tanımlanan Hasan Ruhani’yi diğer siyasi 
pozisyonlardan ayıran temel özelliği devrimin ilke-
lerinin özüne ilişkin görüşleri değil ilkelerin hangi 
metotlarla ayakta tutulacağına ilişkin görüşleridir. 
Pehlevi Hanedanı’nın halk nezdindeki meşruiyeti-
ni yitirme sürecini genç bir aktivist ve entelektüel 
olarak yakından gözlemleyen Ruhani, mevcut reji-
minin meşru zeminini zayıflatacak uygulamalardan 
kaçınılması gerektiğini vurgulamaktadır. Ruhani, 
herhangi bir alanda takip edilen politikaların dev-
let-toplum ilişkilerinde soruna yol açması durumun-
da iki temel nedenden ötürü devletin farklı bir yol 
denemesi gerektiğinde ısrar etmektedir. Öncelikle, 
İran Cumhurbaşkanına göre işsizlikle mücadele ve 
petrole bağımlılığı asgariye indirme baskısından 
dolayı önemli bir ekonomik atılım gerçekleştirmek 
durumunda olan İran, bunu ancak insan gücünü 
etkin şekilde harekete geçirerek yapabilecektir. 
Ülke içinde devlet-toplum ilişkilerinin anayasaya 
ve insan haklarına saygılı şekilde yürümesi hem 
içerideki insan kaynağının daha etkin kullanımını 
sağlayacak, hem de ülke dışında yaşayan İranlıların 
ülkeye dönüşü için motivasyon oluşturacaktır. Diğer 
yandan, Ruhani’ye göre ABD İran’a karşı bir askeri 
saldırıyı masada opsiyon olarak tutmaktadır. Devle-
tin güçlü bir toplumsal desteğe sahip olmaması bu 
tarz bir planın etkilerini daha yıkıcı hale getirme ris-
kini barındırmaktadır. Muhafazakârlar ise ABD’nin 
İran’ın siyasi çabalarından bağımsız olarak bu tarz 
bir planının daima ihtimal dahilinde olduğunu ve 
böyle bir riskin toplumu devrim ilkeleri etrafında 
zinde tutularak militer ve para-militer unsurlarla 
göğüslenmesi gerektiğini savunmaktadırlar.

“Seçim kampanyaları çerçevesinde 
özellikle ülkedeki Türklerin yoğun 
yaşadığı bölgeleri ziyaret eden 
Ruhani bu unsurların kimliklerini 
öven açıklamalar yaparak tabanını 
genişletmeye çalışmıştır.”



9info@iramcenter.org

Ruhani’nin devrim ilkelerinin uygulanması 
konusundaki metot farkının ise birkaç boyutu 
vardır. İlk olarak, Devrim Muhafızları Ordusunun 
(DMO) özellikle siyasi alandaki etkinliği muha-
fazakâr gruplar dışındaki siyasi eğilimler açısından 
temel bir sorun teşkil etmektedir. Ruhani’ye göre 
de İran’da siyaset sivilleşmeli ve halk sivil siyaseti 
bir çözüm kanalı olarak görmelidir. Ayetullah Hu-
meyni’nin ölümünün ardından Devrim Rehberi Ali 
Hamenei ile Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani 
arasındaki güç mücadelesi ve İran’ın iç ve dış te-
hdit algıları sonucu Hamenei sırtını giderek daha 
fazla DMO’ya yaslamıştı. Ruhani’ye göre zaman-
la ülkede anayasal sınırlarını aşan bir belirleyicilik 
kazanan DMO’nun siyasi ağırlığı halkın siyasete 
bakışını olumsuz etkilemektedir. Yine Hasan Ru-
hani’ye göre sivil siyasetin sınırları vardır. Devletin 
bireysel ve etnik-dini özgürlükler alanında anayasal 
sınırların dışına çıkmaması sivil siyasetin temel ilke-
lerinden bir tanesi olmalıdır.

Liderlik profili ve 
Yönetim Anlayışı
Ayetullah Humeyni İranlı siyasi elitler açısından 

yalnızca bir ideolojik referans olmakla kalmamış 
ideal liderliğin de tipolojisi olmuştur. Humeyni’nin 
dış dünyaya karşı mesafeli duruşu ve tavırlarındaki 
ağırbaşlılık birçok siyasetçi için rol model olmuş-
tur. Bu durum Hasan Ruhani için de geçerlidir. 
Diğer yandan, rejimin kritik kurumlarında uzun 
yıllar çalışmış olan Ruhani devlet adamı kimliğinin 
parçası olarak kararlı, ketum ve sabırlı bir profil çiz-
mektedir. Bu özelliği Ruhani’nin birinci döneminde 
Hamenei ile yaşadığı sorunlarda etkisini göstermiş 
ve İran Cumhurbaşkanı stratejik zamanlamalar-
la gerilimin had safhaya çıkmasına neden olacak 
adımlardan uzak durmuştur. Ne var ki, özellikle 
reformist siyasetle yakınlaşması Ruhani’nin fikri 
olarak değil profil olarak da dönüşüm geçirmesine 
neden olmuştur. Ruhani özellikle genç nüfusla ilişki 
kurabilmek için futbolla ilgilenen, cübbesini çıkarıp 
halka karışan bir lider görüntüsü vererek bu çizgiyi 
sürdürme gayretinde olduğu gibi etnik ve mezhep-
sel azınlıklarla kurduğu ilişkiyle de bu görüntüyü 
pekiştirmeye çalışmaktadır. Seçim kampanyaları 
çerçevesinde özellikle ülkedeki Türklerin yoğun 
yaşadığı bölgeleri ziyaret eden Ruhani bu unsur-
ların kimliklerini öven açıklamalar yaparak tabanını 
genişletmeye çalışmıştır. İranlı seçmenlerin 19 

Mayıs seçimlerindeki tercihlerinde Ruhani’nin dış 
görünüşünün ve gerilimi tırmandırmayan tarzının 
etkili olduğu söylenebilir. Yeni dönemde ise İran 
Cumhurbaşkanının kendisini daha sert polemikler-
in içinde bulmasına kesin gözüyle bakılmaktadır.

Seçim vaatleri:
Hasan Ruhani Kasım 2016’da yayınladığı 

“Vatandaşlık Hakları Bildirgesi’nde”, seçim kam-
panyalarındaki açıklamalarında ve yeni hükümet 
programında; ekonomiye, ülke içi meselelere ve dış 
politikaya ilişkin birtakım vaatlerde bulunmuştur.

Ekonomi: 
a- Büyüme hızı arttırılacaktır. Büyümü 
hızındaki artış temel olarak ülkeye yabancı 
yatırımını ve teknoloji transferini hızlandırarak 
gerçekleştirilecektir.

b- Petrole bağımlılık azaltılacaktır. Petrole 
bağımlılık varil fiyatlarındaki dalgalanma-
lardan dolayı devletin gelirlerini ve Merkez 
Bankası’nın işleyişini olumsuz etkilemektedir. 
Farklı alanlarda yapılacak yatırımlarla petrol 
dışı sektörler geliştirilecektir.

c- İşsizlik sorunu çözülecektir. Yatırım teşvik 
edilerek yıllık bir milyonun üzerinde yeni ve 
yetişen insan gücüyle uyumlu istihdam alanları 
açılacaktır. Bu süreçte ülkede en fazla işsizlik 
olan bölgelere öncelik verilecektir.

İç sorunlar:
Ruhani’ye göre ekonomik sıkıntıların yanı sıra 

ülkedeki kutuplaşma ve ötekileştirme de temel so-
runlar arasındadır. Toplumsal sorunlar konusunda 
Ruhani ayrıntılı vaatlerde bulunmuştur:

a- Madde bağımlılığı ile mücadele edilecek-
tir. Ülkede resmi rakamlara göre yaklaşık iki 
buçuk milyon uyuşturucu madde bağımlısı 
bulunmaktadır ve bu insanların %58’i 34 yaş 
altındadır. Buna AİDS ve diğer hastalıklara 
yakalanmış olanlar da eklenmelidir.

b- Beyin göçü önlenecektir. Rejime ve siyasete 
güvenlerini yitiren insanların ülkeyi terk et-
melerinin önüne geçilecek ve bu güveni tesis 
edecek adımlar atılacaktır.

c- Dinden, dilden ve etnik kökenden bağımsız 
olarak herkesin devlet idaresinde yer alması 
sağlanacaktır.
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d- Kürtçe, Türkçe ve Arapça gibi İran’da 
konuşulan ana diller okullarda öğretilecektir.

e- İnsanların dinine ve itikadına müdahale 
etmeden, inançlarını yaşamalarını mümkün 
kılacak şartlar temin edilecektir.

f- Vatandaşlar herhangi bir ayrımcılığa maruz 
kalmaksızın sanal dünyadan (internet, sosyal 
medya) yararlanabileceklerdir. Bu hak özetle 
kültür, dil, gelenek, dini inanç ve ahlak konu-
larına saygılı şekilde kullanılacaktır.

Dış politika:
a- İran üzerinde insan hakları konusunda 
uluslararası baskının kurulmasını engellemek 
için “Vatandaşlık Hakları Bildirgesi” uygulan-
acaktır.

b- 5+1 ülkeleri ile imzalanan Nükleer Anlaş-
ma sürdürülecektir.

c- Suriye ve Yemen gibi krizler nedeniyle Sudi 
Arabistan ve Türkiye gibi ülkelerle bozulan 
ilişkiler iş birliği eksenine çekilecektir. Bu şekil-
de bölgesel rekabetten kaynaklı maliyetler de 
azaltılacaktır.

d- Suriye meselesinde Ruhani diğer muha-
fazakârlardan çok farklı düşünmemektedir. 
Muhafazakârlara göre Suriye rejimi ‘terörist 
ve çatışmacı’ grupları tasfiye etmekte me-
safe almışsa da henüz mesele çözülmüş 
değildir. Yeni hükümet Suriye’nin toprak 
bütünlüğüne vurgulayarak İran’ın bu ülkedeki 
stratejik çıkarlarına sahip çıkacak ve Batı’nın 
İran’a zarar verebilecek müdahalelerine karşı 
direnecektir.

Muhtemel Kabinesi
Hasan Ruhani şimdiye kadar yeni kabinesine 

ilişkin açıklama yapmamışsa da on ikinci hüküme-
tin şekillenmesinde üç temel faktör etkili olacaktır. 
On birinci hükümette bazı isimlerin zaman zaman 
tepki çekmesi, bazı isimlerin ise performansının 
yeterli bulunmaması bu faktörlerden ilkidir. Ru-
hani’nin yeni hükümetin bir öncekinden daha 
genç ve kadınların bulunduğu bir ekiple kuru-
lacağı yönündeki açıklaması da ikinci faktördür. 
Üçüncü faktör ise Cumhurbaşkanı Ruhani’nin 
muhafazakârların Meclise hâkim olduğu 2013 

yılından farklı olarak halihazırda bakanlık için isim 
dayatacak bir meclisle karşı karşıya olmamasıdır. 
Yeni dönemde Ruhani yaklaşık 30 kişilik bir ekip 
kuracaktır. Bu isimlerin 18’i bakan, birkaç tane-
si Cumhurbaşkanı yardımcısı geri kalanları da 
Merkez Bankası ve Bütçe Planlama Teşkilatı gibi 
kurumların başına geçecek kişiler olacaktır. Bu 
çerçevede bazı bakanlıklarda değişime gidilmes-
ine kesin gözüyle bakılmaktadır. Sanayi, Maden 
ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetza-
de’nin, Sağlık Bakanı Seyyid Hasan Kadızade Haşi-
mi’nin, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Muhammed 
Ferhadi’nin ve Ekonomi Bakanı Ali Tayyibniya’nın 
yeni kabinede yer almayacağı netleşmiştir. Özel-
likle Nükleer Anlaşma üzerinden cereyan eden 
tartışmaların ardından Dışişleri Bakanı Cevad 
Zarif’in bakanlığa devam edip etmeyeceği netlik 
kazanmamıştır. Zarif’in bakanlıktan affını istediği 
zaman zaman basında yer almaktadır. Özellikle 
muhafazakâr kesimlerin Zarif’ten rahatsız old-
uğu biliniyor. Ruhani Zarif’i yakın ekibinin parçası 
olarak gördüğünden bu isimden vazgeçmeyeceği 
söylenebilir.

2. Yeni Döneme İlişkin 
Beklentiler
Seçimin Siyasi Gruplar   

Arasındaki Mücadeleye Etkisi
Önümüzdeki süreçte etkin rol alması düşünülen 

aktör, muhafazakâr çatı oluşum olan ve son dö-
nem cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kuru-
lup İbrahim Reisi’nin adaylığı konusunda baskın 
rol oynayan İslam Devrimi Güçleri Halk Cephesi 
(İDGHC)’dir. Hemen her cumhurbaşkanlığı seçi-
minde tesis edilen siyasi oluşumların ömrü uzun 
olmamakla birlikte, İDGHC söz konusu dönemde 
siyasi gelişmeleri etkileyebilme kapasitesine sahip-
tir. İDGHC ve Mir Selim (İslami Koalisyon Partisi) 
Ruhani’yi zaferinden dolayı kutlarken Hamenei ve 
Reisi Ruhani’yi kutlamamıştır. Mir Selim kutlama 
mesajında Ruhani’nin bütün kesimlere yönelik 
yaptığı iş birliği çağrısına olumlu cevap vererek 
ülkeye katkı adına her türlü iş birliğine hazır old-
uğunu belirtmiştir. Mücadeleci Din Adamları Ce-
miyeti ve aynı zamanda Düzenin Yararını Teşhis 
Konseyi geçici başkanı Ayetullah Muvahhid Kirm-
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ani de Ruhani’yi kutlamayanlar arasındadır. Kirm-
ani, aynı zamanda Reisi’nin iki üç milyon oyunun 
çalındığını da ileri sürmekte ve Reisi’nin seçimi kay-
betmediğini aldığı oy oranının önemli olduğuna 
işaret ederek Reisi’nin ülke siyaset sahnesinde kalıcı 
olacağını iddia etmektedir.

Seçimlerin sonucu netleştikten sonra ilk ham-
le İslam Devrimi Direniş Cephesinin (İDDC) ileri 
gelenlerinden ve halihazırda Hamenei’nin Mil-
li Güvenlik Yüksek Konseyi’ndeki Temsilcisi Said 
Celili tarafından geldi. Celili, uzmanları ve görüş 
sahiplerini ülkenin sorunlarının tespiti ve çözüm-
leri üzerinde kendisiyle çalışmaya davet etmiştir. 
Reisi’nin aday olmasıyla birlikte İDDC’nin aday 
göstermekten vazgeçtiği Celili’nin bu adımı, gölge 
hükümet söylentilerine sebep olmuş durumdadır. 
Bu açıklamalar ve çağrılar muhafazakâr parti, grup 
ve çatı oluşumların önümüzdeki süreçte hükümete 
karşı etkin muhalefete hazırlandıklarını gösterme-
ktedir.

“Ruhani, seçim kampanyası sırasında 
gittiği bütün şehirlerde ev hapsindeki 
reformist lider Mir Hüseyin Musevi 
lehindeki sloganlarla karşılanmıştır.”

Kendisini partiler üstü bir konumda 
gördüğünden herhangi bir partiye üye olmamakla 
birlikte Ruhani ılımlı parti, grup ve çatı oluşumların 
ortak değeri ve fikri önderidir. İtidal ve Kalkınma 
Partisi aslında Rafsancani’nin yönlendirmesiyle 
1999 yılında kurulmuş ve ilerleyen dönemlerde 
önemli roller üstlenmiştir. Partinin en büyük başarısı 
Ruhani’yi 2013 cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday 
göstermesi olmuştur. Ilımlı parti ve çatı oluşumlar 
içerisinde en aktif rol oynayanlar İtidal ve Kalkınma 
Partisi ile İslami İran İtidal Cephesidir. Muhammed 
Bakır Nubaht, Muhammed Rıza Nimetzade, Ekber 
Torkan gibi İtidal ve Kalkınma Partisinin ileri gelen-
leri aynı zamanda mevcut hükümetin önemli isim-
leridir. Yeni hükümette de ağırlıklı olarak bu parti 
ve Cephe’ye yakın isimlerin yer alması beklenme-
ktedir.

Reformcu parti ve gruplar Muhammed Rıza 
Arif öncülüğünde, Reformist Siyaset Yüksek Kon-
seyi bünyesinde bir araya gelerek ılımlılarla ittifak 

kurmuşlardır. Söz konusu çatı oluşumunda İslami 
İran Katılım Cephesi, Milli İtimat Partisi, Demokrasi 
Partisi, Mücadeleci Din Adamlar Topluluğu başta 
olmak üzere yaklaşık yirmi siyasi parti ve grup yer 
almaktadır.

Ruhani, seçim kampanyası sırasında gittiği 
bütün şehirlerde ev hapsindeki reformist lider Mir 
Hüseyin Musevi lehindeki sloganlarla karşılanmıştır. 
Seçim sürecinde Ruhani’ye sundukları destekten 
dolayı, yeni dönemde ev hapsinin kaldırılması 
beklentisi reformistlerin en önemli önceliğidir. 
Nitekim son günlerde bu konu daha yüksek sesle 
dile getirilmekte ve Hükümet Sözcüsü Nuhbaht’ın 
açıklamalarına bakılırsa Ruhani’nin öncelikleri ar-
asında yer alması da muhtemeldir. Ruhani bu has-
sas konuyu çözmeyi ağırdan alırsa, koalisyon içer-
isinde çatlak oluşabilir, ya da reformist çevrelerin 
toplumsal hareketlenmelerine neden olabilir. Öte 
yandan, Ruhani’nin konunun üzerine gitmesi duru-
munda Hamenei ve muhafazakâr çevrenin katı tu-
tum sergilemesi yine reformistler çevrelerde infiale 
yol açabilir. Ayrıca Ruhani’den Anayasanın hayata 
geçirilip geçirilmediğini denetlemek için Anayas-
anın 113. Maddesinde Cumhurbaşkanının görev-
leri arasından yer alan Denetim Mekanizması’nı 
canlandırması istenmektedir. Böylelikle, cumhur-
başkanının vaatleri arasında yer alan ve sıklıkla vur-
guda bulunduğu anayasayı hayata geçirme politi-
kası da netlik kazanmış olacaktır.

Etnik ve mezhepsel meseleler de yeni dönemde 
çokça tartışılacak konular arasındadır. Ruhani’nin 
seçim sürecinde en çok dile getirdiği konular arasın-
da yer alan etnik ve mezhepsel kısıtlamaların kaldırıl-
ması ve Anayasada yer alan hakların yürürlüğe 
konması söylemi, etnik ve mezhepsel aidiyet hissi 
olan seçmen tarafından kabul görmüştür. İçişleri 
Bakanlığında seçim sonrası düzenlenen bir panel-
de konuşan Sünni din adamı Mevlâna Abdulham-
it, Ruhani’ye hitaben Sünnilerin üzerlerine düşeni 
yaptıklarını hatırlatarak yönetici seçiminde etnik ve 
mezhepsel yaklaşımların değil İranlılığın esas alın-
masını istemiştir.

Sonuç olarak seçim sonrası İran’da çeşitli kesim-
ler nezdinde farklı beklentiler ortaya çıkmış durum-
dadır. Ruhani bir yandan bu beklentileri dengeli bir 
şekilde karşılamaya çalışacak öte taraftan sistem içi 
güç ve iktidar mücadelesi yürütecektir. Güç ve iktidar 
mücadelesinde en önemli desteği olan toplumsal 
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tabanını kaybetmemek adına beklentileri rasyonel 
düzeyde karşılamak zorundadır. Aksi takdirde hem 
tabanını hem iktidar mücadelesini kaybedebilir.

Ruhani- Hamenei İlişkisi
Ülkedeki en yüksek iki anayasal otorite olan 

Devrim Rehberi Ali Hamenei ile Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani arasında iç politika, dış politika, 
kültür, eğitim, kadın hakları, basın ve dini alanlarda 
önemli görüş ayrılıkları olduğu bilinmektedir. Seçim 
sonrası yayımladığı mesajla İran halkını ve devle-
tini kutlayan Hamenei’inin, görevlerini hatırlattığı 
Ruhani’yi kutlamaması ikili arasında geçtiğimiz yıl-
larda baş gösteren gerginliğin yeni dönemde de 
süreceğinin kanıtıdır.

İki lider arasındaki anlaşmazlıklardan biri 
Nükleer Anlaşmanın kazanımları üzerinedir. Ru-
hani, anlaşmanın imzalanmasıyla ülkeyi savaşın 
eşiğinden kurtardıklarını ileri sürmüş, Hamenei ise 
bu iddianın doğru olmadığını belirtmiştir. Hamenei, 
ayrıca anlaşmanın ekonomik alanda da yaptırım-
ları tam olarak ortadan kaldırmadığını, ABD’nin 
taahhütlerine bağlı kalmadığını ve hükümetin 
karşı tarafın sözlerine güvenerek saflık yaptığını 
savunmuştur. Ruhani ise anlaşma imzalanmamış 
olsa İran’ın Venezuela’nın durumuna düşeceğini 
ve petrol karşılığında ilaç ve gıda yaptırımlarının 
İran’a dayatılacağını iddia etmiştir. Cumhurbaşkanı 
ayrıca anlaşmayla birlikte, İran’ın petrol üretiminde 
önceki seviyesine ulaştığını ve uluslararası nakli-
ye dahil olmak üzere birçok alanda ambargoların 
kaldırıldığını hatırlatmış ve uluslararası kamuo-
yunda İran’a yönelik olumsuz havanın değiştiğini 
savunmuştur.

Hamenei ve Hükümet diğer dış politika konu-
larında da görüş ayrılıkları yaşamaktadırlar. Hame-
nei nükleer dosya ile başlayan müzakerelerin ABD 
ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde genişletil-
mesine izin vermemiştir. Bu konuda tavrını baştan 

belli eden Hamenei, müzakerelerin sadece nükleer 
meseleleri kapsaması gerektiğini vurgulamış, askeri 
konular ve insan hakları gibi alanlara taşınmasının 
söz konusu olamayacağını belirtmiştir.

Ruhani ayrıca İran’ın petrol, gaz ve petrokimya 
alanlarında gerekli altyapı yatırımları için yabancı 
sermayeye duyulan ihtiyacı dile getirmiş ve bu 
yatırımların sağlanabilmesi için petrol anlaşma-
larının yabancı yatırımcılar için daha cazip hale 
getirilmesi yönünde adım atarak yeni bir petrol 
anlaşması taslağı hazırlamıştır. Söz konusu metin 
defalarca gözden geçirilmesine rağmen nihai hale 
getirilememiştir. Hükümetin hazırladığı yeni anlaş-
ma metninin yabancıların tekrar ülke kaynaklarına 
egemen ve ülke siyasetinde etkin olmasına yol aça-
cağını düşünen Hamenei, bu konuda katı bir tu-
tum sergilemektedir.

İki lider kültürel ve toplumsal politikalar konu-
sunda da hemfikir değildirler. İçişleri bakanlığı 
bünyesinde faaliyet sürdüren Emniyet Teşkilatının, 
silahlı kuvvetlerin bir parçası olması hasebiyle yet-
kilileri Hamenei tarafından atanmakta ve Hame-
nei’nin talimatlarıyla hareket etmektedir. Örneğin 
kimi zaman Ruhani’nin eleştirilerine rağmen Ahlak 
Polisi şehir merkezlerinde ve işlek bölgelerde kılık-
kıyafet kontrolü yapabilmektedir. Gündelik ve so-
syal yaşam konusunda kadınlara ve gençlere daha 
toleranslı davranılmasını isteyen Ruhani’nin bu tale-
bi, toplumda ahlaksızlığı artırabileceği gerekçesiyle 
Hamenei tarafından reddedilmektedir.

Ülkedeki yolsuzluklar da anlaşmazlık konu-
larından birisidir. Nitekim bu hususta Hükümeti uy-
aran Hamenei’ye Ruhani’den cevap gecikmemiş ve 
otuz sekiz yıldır sistemin bir parçası haline gelmiş 
olan yolsuzluk, rant ve usulsüzlükler karşısında 
susan çevrelerin mevcut Hükümeti suçladıklarını 
söylemiştir. Anayasa Konseyi tarafından veto edil-
memek amacıyla birinci döneminin son yılında 
Hamenei ile çatışmaktan kaçınan Ruhani’nin ikinci 
dönemi bu anlamda çok daha gergin geçebilir.

“Hamenei ve Hükümet diğer dış poli-
tika konularında da görüş ayrılıkları 
yaşamaktadırlar. Hamenei nükleer 
dosya ile başlayan müzakerelerin
ABD ile ilişkilerin normalleştirilmesi 
yönünde genişletilmesine izin ver-
memiştir.”
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Öte yandan Hamenei’nin ilerleyen yaşı ve hast-
alık iddialarının her geçen gün daha fazla dillen-
dirilmesi Ruhani’nin Hamenei sonrasında devrim 
liderliği pozisyonunu da düşünmesine yol açacak-
tır. Bu durumda devletin etkin kurumlarına karşı 
yumuşak bir dil kullanması beklenebilir. Nitekim 
Ruhani seçim sonrası İçişleri Bakanlığında düzenle-
nen panelde yaptığı açıklamada devrimin, velayet-i 
fakih makamının ve DMO başta gelmek üzere tüm 
silahlı kuvvetlerin bütün İran’a ait olduklarını hatır-
lattı. Ruhani’nin kullandığı bu üslup Hamenei’nin 
ölmesi durumunda tüm devlet kurumlarını sahip-
lenerek devrim önderliği için şansını arttırmak iste-
diği şeklinde yorumlanabilir.

Hasan Ruhani ve Devrim 
Muhafızları Ordusu 
(DMO) İlişkileri
Nükleer Anlaşma

Cumhurbaşkanlığının birinci döneminde Hasan 
Ruhani ile DMO arasında çeşitli anlaşmazlık konu-
ları ortaya çıkmıştır. Bu anlaşmazlıklardan birisi 
Nükleer Anlaşmadır. Anlaşmanın içeride ve dışarıda 
yol açabileceği sonuçlara kuşkuyla yaklaşan DMO 
bu rahatsızlığını söylemleri kadar eylemleriyle de or-
taya koymuştur. Ruhani, anlaşmanın ülkeye yönelik 
savaş tehdidini bertaraf ettiğini ileri sürerken DMO 
Başkomutanı, bunun gerçeği yansıtmadığını ve asıl 
caydırıcı gücün DMO’nun aldığı tedbirler olduğunu 
savunmuş ve ABD’nin sadece İran’a değil, direniş 
iradesine sahip hiçbir millete karşı savaş seçeneğini 
kullanamayacağını ileri sürmüştür. DMO başkomu-
tanı Muhammed Ali Caferi ülke içerisinde BER-
CAM olarak bilinen Nükleer Anlaşmanın gurur 
kaynağı olmadığını ve İran milletinin zorunluluktan 
dolayı bunu kabul ettiğini ifade ederek başka BER-
CAM’lardan söz edenleri ‘devrim karşıtı bir tutum’ 
içerisinde olmakla suçlamıştır. Bu ifadelerin, Hasan 
Ruhani’nin Nükleer Anlaşmadan sonra benzer 

uzlaşının bölgesel ve ulusal sorunların çözümünde 
de kullanılabileceğini ve yeni BERCAM’ların müm-
kün olduğunu söylemesine yönelik olduğu hatır-
lanırsa ihtilafın boyutu anlaşılacaktır.

Ruhani anlaşmazlığı seçim kampanyalarına da 
taşımış ve DMO’nun Nükleer Anlaşmayı sabote 
etmek amacıyla bilinçli bir şekilde şov amaçlı füze 
denemeleri yaptığını ileri sürmüştür. Bu açıklama-
lara benzer bir sertlikte cevap veren DMO, askeri 
güç ve füzeler konusunun seçim malzemesine 
dönüştürülmemesi gerektiğini belirtmiştir. Nükleer 
Anlaşma yeni dönemde de en tartışmalı alan-
lardan biri olmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın 
güvenlik, ekonomi ve diplomatik alanlarda İran’a 
önemli kazanımlar sağladığına inanan hükümet iç 
ve dış politikada bu araçtan yararlanmaya ve her iki 
alanda da kendisine manevra alanı açmaya çalışa-
caktır. DMO’ya göre ise, ülkeye kayda değer bir 
fayda sağlamamış olan Nükleer Anlaşma Batı’nın 
ülkeye sızma çabalarından birisidir.

Ekonomi alanındaki 

anlaşmazlıklar
Hükümet ve DMO arasındaki somut anlaşma-

zlık alanlarından bir diğeri ekonomidir. DMO, özel-
likle İran-Irak savaşı sonrasında yapım ve onarım 
cihadı adı altında dahil edildiği iktisadi projelerde 
süreç içerisinde önemli bir ekonomik güç elde 
etmiştir. Gelinen nokta itibariyle DMO iletişim, 
kara, hava, deniz ulaşımı ve enerji sektöründeki 
en büyük yatırımcı olduğu gibi özelleştirmenin de 
baş talibi konumundadır. DMO merkezi Şiraz’da 
bulunan Hatemü’l Enbiya Karargâhı bünyesindeki 
büyük, orta ve küçük ölçekli toplamda 800’ü aşan 
holding ve şirketleriyle devasa bir ekonomik güce 
dönüşmüştür. Bu holding ve şirketlerin devletten 
aldığı proje sayısının 1700’ü aştığı tahmin edilmek-
tedir.

DMO yetkilileri yaptıkları açıklamalarda yalnız-
ca 100 milyon dolar üzerindeki ihale ve projelere 
talip olacaklarını belirtmişler ve buna gerekçe olar-
ak ülkedeki özel sektörün söz konusu projeler-
in ihalelerine girecek mali güçlerinin olmamasını 
göstermişlerdir. Örneğin 27 Eylül 2009’da İran 
tarihinin en büyük özelleştirmesinde DMO’ya bağlı 
şirketlerden müteşekkil ‘Tosie-i İtimad-i Mübin’ 
konsorsiyumu İran PTT’sinin hisselerinin %51’ini 
7 milyar 800 milyon dolara satın almıştır. DMO 
özellikle iletişim, ulaşım ve enerji sektörlerini ülk-
enin güvenliği için kritik görmekte ve bu alanlarda 



14 iramcenter.org

Ruhani’nin Yeni Dönemi

kendisine yerli ve yabancı rakip istememektedir. 
Geçmişte Türk şirketlerinden Turkcell ve TAV’ın 
faaliyetleri de benzer gerekçelerle engellenmiştir. 
Stratejik Araştırmalar Merkezinin Başkanı iken 
Hasan Ruhani;2008 yılında dönemin Cumhur-
başkanı Mahmud Ahmedinejad’a hitaben yaptığı 
açıklamada o güne kadar devletin kontrolünde 
olan ekonominin özelleştirme kapsamında devlet 
benzeri kuruluşların eline geçmesini eleştirmiştir. 
Ruhani’nin yeni hükümet programında iktisadi 
faaliyet yürüten bütün kuruluşların devlet denetimi 
altına alınacağını ve vergilerinin tahsil edileceğini 
belirtmesini bu arka planla değerlendirmek gerekir. 
Bu açıklamalar Komite-i İmdat Humeyni, Bonyad-i 
Şüheda ve İsargeran ile Astan-i Kuds-i Rezevi gibi 
vakıflar bünyesinde faaliyet yürüten bütün kurum-
ların denetim altına alınacağı anlamına gelmekte-
dir. Söz konusu denetim ve şeffaflaştırma meka-
nizmalarının devreye girmesiyle hükümet ile bahsi 
geçen vakıflar ve DMO arasında çetin mücadeleler-
in yaşanacağı tahmin edilebilir.

Dış Politika
Hükümetin DMO ile sorunu sadece Nükleer 

Anlaşma ve ekonomik alan ile sınırlı değildir. 
Devrim Rehberi Ali Hamenei ile birlikte hareket 
eden DMO, özellikle İran’ın Orta Doğu politikasın-
da etkin rol oynamaktadır. Hükümetin bölgesel il-
işkileri normalleştirme çabaları çoğu zaman DMO 
komutanlarının körfez ülkeleri başta olmak üzere 
bölge ülkelerine karşı sert açıklamalarıyla akam-
ete uğramaktadır. Örneğin Suudi Arabistan ve 
Bahreyn’deki gelişmelerde bu durum yaşanmıştır. 
Ruhani, DMO’nun hükümet ve dışişleri bakan-
lığının yetkilerini kullanmasından rahatsız olmakla 
birlikte, cumhurbaşkanlığının birinci döneminde 
nükleer krizi çözmeye odaklanmış ve bu alana 

yoğunlaşamamıştır. Ancak yeni dönemde özellikle 
ABD’nin bölgesel müttefikleriyle İran aleyhine it-
tifak kurma çabaları, hükümetin öncelikli olarak 
bu alana odaklanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 
Hükümetin DMO’nun bugüne kadar bölgeye 
yönelik yürüttüğü politikaları değiştirmek isteme-
si durumunda iç çatışma yaşanması muhtemeldir. 
Zira, İran’ın başta Suriye, Irak ve Yemen gibi çatış-
ma alanları olmak üzere Orta Doğu’ya yönelik dış 
politikasının belirleyicisi ve uygulayıcısı büyük oran-
da DMO’dur.

Ekonomi Politikaları
Diğer sosyal sorunlar gibi ekonomik sorunları 

da mutlak anlamda birbirlerinden (ve diğer sosy-
al sorunlardan) ayrıştırmak ve izole edilen soruna 
özgü bir politika önerisinde bulunmak mümkün 
değildir. Ruhani’nin İran’ında birçok iç, dış, sosyal 
ve ekonomik sorun birbiriyle ilişkilidir. Ruhani, ilk 
döneminde olduğu gibi, ikinci döneminde de bir-
biri ile etkileşen çok sayıda sorunla yüzleşmek zo-
runda kalacaktır.

Ekonominin aşırı derecede petrol gelirlerine 
bağımlı olması, yolsuzluk, banka sisteminin iyi işle-
memesi, yatırımların yetersizliği, düşük (ve dalgalı) 
milli gelir artış performansı, gelir dağılımı adalet-
sizliği, yaygın fakirlik, bölgeler arası gelir dağılımı 
bozuklukları ve ayrıca çevresel sorunlar İran ekon-
omisi bağlamında Ruhani hükümetinin çözmesi 
beklenilen sorunlardan bazılarıdır.

Ruhani’nin ikinci döneminde önünde sıralanan 
ekonomik sorunların bazıları niteliksel olarak “kısa 
dönemli” ya da konjonktürel karakterde (örneğin 
işsizlik ve enflasyon) iken diğerleri (örneğin yolsu-
zluklar, petrol gelirine aşırı bağımlılık, gelir dağılımı 
bozuklukları, yoksulluk) daha çok yapısal karak-
terdedirler. Dolayısıyla Ruhani bağlamında İran’ın 
yüzleşmek zorunda olduğu yapısal sorunların sayısı 
ve karakteristikleri düşünüldüğünde bu yönde 
ciddi reformlar, iyi niyetli ve kararlılık ile bugün 
atılmış olsa dahi, bu adımların olumlu sonuçlarının 
alınması zaman alacaktır. Ruhani Hükümetinin 
ekonomi planları ile ilgili altının çizilmesi gerek-
en diğer bir husus Ruhani Hükümeti tarafından 
atılacak reform adımı önerilerinin karşı karşıya kal-
acağı siyasi dirençtir. Ülkede mevcut statükonun 
devamından yana olan çok sayıda aktör bulunmak-
tadır. Bu aktörlerin ellerinde hukuki ve siyasi olarak 
ciddi veto yetkileri olduğu unutulmamalıdır. Ruhani 
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hükümetini bekleyen üçüncü zorluk ABD’de Trump 
hükümetinin İran hakkında söylemlerinin yarattığı 
olumsuz rüzgârdır. Seçim öncesinde İran hakkında 
son derece olumsuz söylemlerde bulunan Trump’ın 
Başkanlık yemininden sonra İran’a yönelik olumsuz 
söylemlerini sürdürdüğü görülmektedir. Nitekim 
ABD yönetiminin ileride İran’ı sıkıştırıcı alternatif 
politikaları devreye sokacağı beklenilmektedir.

Ruhani’nin ikinci dönemine ait yol haritasına 
ilişkin kefenin bir tarafında sorunlar ve diğerinde 
ise Ruhani’yi zorlayacak kısıtlamalar bulunmak-
tadır. Tüm bunları bir kenara not ettikten sonra, 
Ruhani’nin yeni dönemde izleyeceği ekonomi 
politikaları hakkında bir değerlendirme yapabilir-
iz. Nitekim Ruhani’nin ikinci dönemde izleyeceği 
politikalara ilişkin hazırlanan belgelere göre Ruhani 
ciddi reform adımları atacağını taahhüt etmektedir.

Ruhani’nin birinci döneminde enflasyonun kon-
trol altına alınması önemli bir başarıdır. Nitekim yıl-
lar sonra İran’da ilk kez enflasyonun %10’nun al-
tına düşmesi ekonomi alanında ciddi bir gösterge-
dir. Bazı eleştirmenler İran ekonomisinin içerisinde 
bulunduğu resesyona atıfta bulunarak ekonominin 
daraldığı bir dönemde enflasyonu kontrol etmek 
için sıkı para ve maliye politikası uygulamanın yan-
lış olduğunu belirtmekte ve bu yüzden Ruhani’yi 
eleştirmektedir. Ancak geniş bir iktisatçı kesi-
mi enflasyonun kontrol altına alınmasını Ruhani 
hükümetinin ekonomi alanında en önemli başarısı 
olarak görmektedir. Ruhani’nin ikinci döneminde 
de enflasyonun kontrol altında tutulmasına yönelik 
politikalarını sürdürmesi beklenmektedir.

“İşsizlik sorununun çözülmesi 
Ruhani’nin ikinci döneminin 
öncelikleri arasındadır. İran’da resmi
verilere göre genel işsizlik oranı 
%12’yi aşmış durumdadır. Gençlerde 
işsizlik oranı çok daha yüksektir.’’

İşsizlik sorununun çözülmesi Ruhani’nin ikinci 
döneminin öncelikleri arasındadır. İran’da resmi 
verilere göre genel işsizlik oranı %12’yi aşmış du-
rumdadır. Gençlerde işsizlik oranı çok daha yüksek: 
%30 düzeyindedir.

Ruhani’nin ikinci dönemi için hazırladığı plan-
da göze çarpan üç alt başlık işsizlikle mücadele 

bağlamında önemlidir. Plana göre ikinci dönemde: 
(1) özel sektörün geliştirilmesi, (2) internetin ve bil-
gi işlem teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl-
ması ve (3) turizm sektörünün teşvik edilmesi, bu 
bağlamda atılacak üç önemli adımdır.  Turizm sek-
törü işgücü yoğun bir sektördür. Ayrıca çok sayıda 
sektörün ürününü girdi olarak kullanması nedeni-
yle turizm sektörünün geliştirilmesinin eş zaman-
lı olarak birçok sektörün gelişimine neden olması 
beklenmektedir. İnternet ve bilgi işlem altyapısının 
geliştirilmesi ve yaygınlaşması yine bu bağlamda ele 
alınabilir. İnternetin yaygınlaşmasının buna bağlı 
birçok hizmet sektörünün gelişimine ve dolayısıyla 
istihdama katkı yapması beklenmektedir.

İran’da kamu sektörünün istihdam üretme 
kapasitesi tükenmiş durumdadır. Dolayısıyla isti-
hdamın arttırılması (ve dolayısıyla işsizliğin azal-
tılması) özel sektörün büyütülmesi ile mümkün 
olabilir. İran’da uzunca süredir siyasi riskler ned-
eniyle özel sektörün (özellikle imalat sanayinde) 
yatırımları son derece düşük düzeyde kalmıştır. 
Ülkede birçok iş adamı ve orta sınıf esnafın üre-
timi destekleyen yatırım yerine spekülatif alanlara 
kaydıkları görülmektedir. Bu döngünün kırılması 
ve yatırımların yapılabilmesi için finansal sistemin 
işlevsel hale gelmesi, tasarrufların ve diğer fonların 
sistemli bir şekilde üretken alanlara kaydırılması 
gerekmektedir.

Özel sektörün geliştirilmesi için finansal se-
ktörün ve bankaların daha işlevsel hale gelmesi 
önemli olmakla birlikte bunun sağlanması için ciddi 
ve yapısal reformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca 
İran ile Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action 
Task Force-FATF) arasında geçen yıl yapılan anlaş-
maya göre, İran finansal sektörünün şeffaflaşması 
için bir dizi adım atması öngörülmüştür. Dolayısıyla 
gerek özel sektörün teşvik edilmesi ve gerekse de 
siyasi gücün daha dengeli dağıtılması için finansal 
ve bankacılık kesimine yönelik reformlar yapılması 
gerekmektedir. Ruhani’nin ekonomi planları ar-
asında bu reformlar da bulunmaktadır. Ancak İran 
finansal sistemi ve bankaları ile Devrim Muhafızları 
ve bonyatlar (özerk vakıflar) karmaşık ve bazı du-
rumlarda yolsuzluğa varan ilişkilere sahiptirler. Bu 
iki yapı (Devrim Muhafızları ve bonyatlar) bu tür 
reformlara karşı direnç göstereceklerdir. Dolayısıyla 
bankacılık ve finansal sisteme yönelik reformların 



16 iramcenter.org

Ruhani’nin Yeni Dönemi

hayata geçirilmesi kolay olmayacaktır. Bu yönde 
adımlar atılsa dahi bu adımların büyüklüğü ve 
tonunun sınırlı düzeyde kalacağını söylemek müm-
kündür.

Ruhani’nin yeni dönim için altını çizdiği diğer 
bir ekonomik taahhüt de “petrol gelirlerine olan 
bağımlılığın azaltılmasıdır”. Şah döneminden 
günümüze İran’da hemen hemen tüm hükümetler 
bu taahhütte bulunmalarına rağmen bunu başar-
mamışlardır. İran’ın petrol üretim sistemi oldukça 
eskidir ve bu sistemin ciddi anlamda yenileştirilm-
esi gerekmektedir. Petrol sisteminin yenileştirilmesi 
için Batılı şirketlerin yatırım yapmak üzere İran’a 
çekilmesi gerekmektedir. Yakın dönemde petrol 
kontratları ile ilgili bazı değişiklikler yapılmasına 
(yabancı petrol şirketlerine daha cazip opsiyonlar 
sunulmasına) rağmen yabancı (özellikle Batılı) şir-
ketler İran’a gitmeye çekinmektedirler. ABD’de 
Trump’ın seçiminin yarattığı belirsizlikler ve risk al-
gısında meydana gelen artış nedeniyle başta petrol 
şirketleri olmak üzere birçok yabancı yatırımcının 
İran’a yönelme konusunda kafasının karışık olduğu 
aşikârdır.

İran bağlamında işsizlik sorununun çözümü için 
yerli yatırım kadar yabancı yatırımlar da son derece 
önemlidir ve Turmp’ın seçiminin neden olduğu be-
lirsizlik yabancı yatırım olasılığını azaltmasına ned-
en olmaktadır. Nükleer Anlaşma sonrasında İran’a 
giren doğrudan yabancı yatırımlarda bir artış gö-
zlemlenmekle birlikte bu yetersizdir.

Türkiye ile İran arasında yapılan ticaretin arttırıl-
ması her iki ülke tarafından arzu edilen bir durum-
dur. Nitekim toplam ticaretin 30 milyarı aşması he-
defi, yakın dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Hasan Ruhani tarafından ortaklaşa 
dile getirilmiştir. İki ülke iş adamları ve yatırımcıları 
tarafından çok sayıda toplantı yapılmasına rağmen 
bu alanda ciddi bir gelişme kaydedilmemiştir. Bazı 
Türk iş adamları İran’da yatırım yapmak için ön 
adımlar atmıştır. Ancak Suriye ve Irak’taki karışıklık 
ve ayrıca ABD’de Trump’ın seçilmesinin neden old-
uğu karamsarlık nedeniyle birçok iş adamının ti-
cari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi bağlamında 
çekingen davranmaları söz konusudur.

Ruhani’nin ikinci döneminde kendisini bekley-
en çok sayıda ekonomik sorun bulunmaktadır.   Bu 

sorunların çözümüne yönelik siyasi istek ve irade 
Ruhani’de mevcuttur. Ancak İran’ın karşı karşıya 
olduğu içsel ve dışsal kısıtlamalar bu adımların 
atılmasını ve dolayısıyla bu sorunların çözülmesini 
zorlaştıracaktır.

3. Dış Politika Yaklaşımı 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 2013-2017 

arası birinci döneminde en önemli dış politika gün-
demi “Nükleer Mesele” olurken, Ruhani bu dönem-
de dış politika yaklaşımında “yapıcı etkileşim” ve 
“itidal” kavramlarını öne çıkarmıştır. Dünya ile 
yapıcı etkileşim içinde olmak isteyen Ruhani, başta 
ABD olmak üzere Batılı ülkelerle nükleer meselede 
anlaşarak hem İran’a yönelik uygulanan uluslarar-
ası yaptırımları kaldırmayı hem de ülke ekonomisini 
rahatlatmayı hedeflemiştir. Bu nedenle Ruhani, Ah-
medinejad döneminde İran ile P5+1 ülkeleri arasın-
da başlamış olan nükleer müzakerelere hız vererek 
2013 Kasım’ında Cenevre Anlaşmasını imzalamış 
ve Ruhani’nin diplomatik çabasıyla iki taraf arasın-
da yürütülen müzakere süreci çeşitli evrelerden 
geçtikten sonra 2015 yılında mutabakatla sonuçl-
anmıştır. Ancak aşağıda daha ayrıntılı inceleneceği 
üzere anlaşmanın imzalanmasının ardından geçen 
iki yılda yaşanan sorunlar İran ve ABD arasında azal-
ması beklenen gerilimi daha da derinleştirmiştir. Bu 
nedenle “Nükleer Mesele” 2017 Mayıs’ında tekrar 
cumhurbaşkanı seçilen Ruhani’nin gelecek döne-
minde de gündeminin ilk sırasında yer almaya de-
vam edecektir.

“Ruhani’nin cumhurbaşkanlığının 
birinci döneminde İran’ın demokra-
tikleşmesine yönelik çabaları ve 
seçim sürecinden önce “Vatandaşlık
Hakları Bildirgesini” yayımlaması 
Avrupa’yla ilişkilerini geliştirmesi için 
önemli altyapı oluşturmuştur.”

Ruhani’nin birinci döneminde İran’ın küresel 
ilişkileri “Nükleer Mesele” üzerinden tartışılırken 
bölgesel ilişkileri ise “Şiî Hilali” ya da “Şiî Ekseni” 
kavramları üzerinden tartışılmıştır.  Çünkü İran, 
Arap Baharı süreci ile birlikte ortaya çıkan bölgesel 
istikrarsızlık ortamında yayılmacı politikalarına yeni 
bir alan bulmuştur. Bu süreçte Orta Doğu’da İran’ın 
ne derece etkin olabileceği kaygıları yaşanırken 
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mezhepçi yaklaşımlarla birlikte “Şiî Hilali” tartışma-
ları yeniden gündeme gelmiştir. Ruhani’nin ikinci 
döneminde de bölgesel tartışmaların bu kavramlar 
üzerinden devam etmesi kuvvetle muhtemeldir.

ABD/Batı ilişkileri Nükleer 
Anlaşmanın Geleceği
19 Mayıs 2017’de yapılan seçimlerde ikinci kez 

cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani’nin Batı’yla 
ilişkilerinin bir önceki döneme göre daha zor ol-
acağı söylenebilir. Bunun nedeni Ruhani’nin dış 
politika kararlarını etkileyen iç ve dış faktörlerde 
yaşanan değişimlerdir.  Önceki dönemde olduğu 
gibi gelecek dönemde de İran’ın dış politikasını et-
kileyecek iç faktörlerin en önemlisi Cumhurbaşkanı 
Ruhani’nin karar alma sürecindeki sınırlı yetkisidir. 
Zira Devrim Rehberi’nin; Ruhani’nin zaman zam-
an birinci dönemindeki dış politikasını eleştirmesi 
ve muhafazakâr grupların cumhurbaşkanlığı seçim 
sürecinde Ruhani’ye karşı İbrahim Reisi’yi destekle-
mesi, Ruhani’nin gelecek dönem dış politika yapım 
süreçlerinde daha fazla sınırlandırılacağının siny-
alleri olarak yorumlanabilir. Zira İran Anayasasının 
60. maddesine göre, yürütme yetkisi Rehberlik 
makamına aittir. Bunun dışında kalan yetkiler ise 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na bırakılmıştır. 
Başka bir ifadeyle İran’ın dış politikası da dahil ol-
mak üzere yürütme konularında alınacak kara-
rların büyük bir kısmı Cumhurbaşkanı Hasan Ru-
hani tarafından değil, mevcut Devrim Rehberi Ali 
Hamenei tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla 
Ruhani’nin dış politikadaki etkinliği Devrim Reh-
beri’nin izin verdiği kadardır.

Ruhani’nin ikinci dönemindeki en önemli dış 
değişkenin Donald Trump’ın ABD başkan seçilm-
esi olduğu söylenebilir. Böylece İran-ABD ilişkileri 
Nükleer Anlaşmanın boyutlarını da aşan bir hal 
almış ve ABD’nin Devrim’den sonra İran’a yöne-
lik “düşman ve tehdit” paradigması üzerine kur-
gulanan geleneksel dış politikası Trump yönetimi 
ile tekrar gündeme taşınmıştır. Elbette Obama 
döneminde Nükleer Anlaşmanın imzalanmasının 
ardından geçen iki yılda yaşanan sorunlar İran ve 
ABD arasında azalması umulan gerilimi tamamen 
ortadan kaldırmamıştır. İran bu iki yılda hedeflediği 
sermaye ve yaptırımların ülkeye ulaşamamasından 
ABD’yi sorumlu tutmuş, ABD’yi anlaşmanın özüne 
riayet etmemekle suçlamıştır. Cumhurbaşkanı Ru-
hani pek çok defa ABD’yi sergilediği sorunlu tavrı 

bir kenara bırakarak Nükleer Anlaşmadaki yüküm-
lülüklerine uymaya çağırmıştır. Ancak, Nükleer 
Anlaşmanın sağladığı nispi kazanımlar sayesinde 
Ruhani, petrol ve doğalgaz ihracatının yükselmesi 
ile birlikte ülkedeki enflasyonu kontrol altına al-
mayı başarmış ve Batı’nın baskısını azaltarak İran’ın 
uluslararası sisteme entegrasyonunun önünü 
açmıştır.

Donald Trump’ın ABD Başkanı olmasıyla birlikte 
İran’a yönelik politikalarında yaşanan değişim, İran-
ABD ilişkilerinde yaşanan nisbi yumuşama sürecini 
tıkamıştır. Bu açıdan İran’ın Nükleer Anlaşmadan 
beklentilerini gerçekleştirebilmesi için Avrupa’yla 
yakınlaşması gerekecektir. Bu da önümüzdeki 
dönemde İran’ı, kolektif Batı’dan ziyade Avrupa’yla 
farklı ABD’yle farklı ilişkiler içerisine itecektir. Zira 
Trump yönetimin aksine Avrupa, nükleer silah ed-
inmekten vazgeçen İran’la diyalogunu sürdürmek-
ten yanadır.

Ruhani’nin cumhurbaşkanlığının birinci döne-
minde İran’ın demokratikleşmesine yönelik ça-
baları ve seçim sürecinden önce “Vatandaşlık 
Hakları Bildirgesini” yayımlaması Avrupa’yla ilişkil-
erini geliştirmesi için önemli altyapı oluşturmuştur. 
Ayrıca, Ruhani kabinesinin, İran ekonomisini kon-
trol eden kurumlarla mücadeleye girme pahasına 
yabancı sermaye için uygun hukuksal altyapıyı 
hazırlama çabası Avrupa’nın desteğini daha da art-
tıracaktır. Avrupa’yla yakınlaşarak İran, ABD’nin ul-
uslararası toplum nezdindeki baskılarını azaltmaya 
çalışacaktır.

Trump yönetimi Nükleer Anlaşmaya yönelik 
olumsuz yaklaşımını defalarca ifade ederek İran’a 
karşı çatışmacı politika izleme seçeceğini hisset-
tirmiştir. Bu dönemde ABD’nin artan baskısını 
azaltmak ve Avrupa’nın desteğini sağlamak için 
Tahran, Nükleer Anlaşmaya daha sıkı sarılmaya 
zorlanmaktadır. Böylece ABD, İran’ı hem nükleer 
programından vazgeçirmeyi hem de İran’a karşı 
yürüteceği çevreleme stratejisini daha rahat uygu-
layabileceğini düşünmektedir.

Her ne kadar Trump yönetimi İran’ı sınırlandırma 
ve çevreleme politikası takip etse de İran ile yapılan 
Nükleer Anlaşma Trump yönetiminin nihayetinde 
iptal etmek istemeyeceği ve ABD’nin İran ile ilişkil-
erinde sürekli bir tehdit unsuru olarak da kullanabi-
leceği işlevsel bir araçtır. ABD Senatosu Uluslararası 
İlişkiler Komitesinin 25 Mayıs’ta İran’a karşı uluslar-
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arası terörizmi desteklediği ve balistik füze dene-
melerinde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım kararı 
alması Nükleer Anlaşmanın iptal edilmeyeceğinin, 
İran’ın farklı gerekçelere dayanılarak yeni yaptırım-
larla sıkıştırılacağının sinyalleri olarak yorumlanabil-
ir. Bu açıdan yaptırımların Nükleer Anlaşmayla ilgili 
olmadığının belirtilmesi önemlidir. Çünkü İran’ın 
ABD ile ilişkilerindeki gerilim noktalarından biri 
de İran’ın balistik füze denemeleridir. ABD, İran’ın 
balistik füze testleri ile Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi kararlarını ve Nükleer Anlaşmayı ihlal 
ettiğini savunurken, İran balistik füze programının 
Nükleer Anlaşma ve diplomatik müzakere kapsamı 
dışında olduğunu yinelemekte, artan yaptırımlara 
karşı askeri tatbikatlar ve yeni füze denemeleri ile 
adeta ABD’yi test etmektedir.

Trump’ın İran’ın füze denemeleri için ilk verdiği 
tepkinin “her seçeneğin masada olduğu” ve ken-
disinin İran’a Obama gibi yumuşak davranmaya-
cağı sözleri hatırlanacak olursa ABD Dışişleri Bakanı 
Tillerson’ın, ülkesinin İran’a karşı yaptırım uygula-
maya devam edeceğini vurgulaması bu noktada 
önemlidir. 21 Mayıs’ta Riyad’da düzenlenen ABD-
Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi’nde açıklama yapan 
Tillerson, İran’ın Yemen, Irak ve Suriye’deki müda-
halelerini eleştirerek ve Hizbullah’ı desteklemeye 
devam ettiğini söyleyerek, “Amerika İran’a karşı 
yaptırımlarına devam edecektir. Ayrıca İran, bölge 
ülkelerinde silahlı grupların maaşını ödemekten 
vazgeçmelidir” ifadelerini kullanmıştır. Dolayısıyla 
ABD “devletlerin istenmeyen davranışlarını veya 
eylemlerini yeteri miktarda zararla veya en azından 
hissedilir bir tehdit ile önleme amacıyla yapılan 
girişimler” olarak tanımlanan yaptırımlar/ambar-
goların hala İran üzerinde etkili bir dış politika aracı 
olduğunu düşünmektedir.

Irak ve Suriye Politikası
Ruhani’nin yeni dönemi küresel güçlüklerin 

yanı sıra bölgesel güçlüklerle de dolu geçecek gibi 
gözükmektedir. Trump yönetimi ile birlikte İran’a 
yönelik ABD politikalarının değişme sinyalleri veri-
yor olması ve değişen bölge dinamikleri ister iste-
mez, İran’ın önemli kazanımlar elde ettiği Suriye, 
Irak ve Yemen’de de birtakım sorunlar yaşamasına 
neden olacaktır.

Hatırlanacağı üzere, Arap Baharı sonrası Orta 
Doğu’daki etkinlik mücadelesinde sert gücünü kul-
lanmaktan çekinmeyen Tahran yönetimi, doğrudan 
çatışmanın tarafı olmak yerine bölgede kendi men-
faatleri doğrultusunda harekete geçirdiği milis 
güçleri kullanmaktadır. Söz konusu Şii milisler üze-
rinden Suriye savaşına dâhil olan İran, doğrudan 
kayıpları en aza indirmekte, maliyeti düşürerek 
savaşın İran ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkisinden 
korunmakta, Suriye savaşına doğrudan müdahil 
olmadığını iddia ederek uluslararası kamuoyu ve 
uluslararası hukukun baskı ve yaptırımlarından 
kurtulmaktadır. İran’ın bu vekâlet savaşı stratejisi 
nihayetinde de Suriye’de Esad rejimin ömrünün 
uzamasına büyük katkı sağlamıştır.

Irak konusunda ise, 2003 işgali sonrası Ameri-
kan yönetiminin Irak’ta istikrarı sağlamada güçlük 
çekmesi ve oluşan kaos ortamında faklı aktörl-
erin çıkarlarının çatışması, İran’ı Irak konusunda 
avantajlı hale getirmişti. İşgal sonrasında Irak’ta 
istikrarın sağlanması, güvenliğin tesisi ve siyasi 
sürecin geliştirilmesine dönük atılacak adımlarda 
İran’ın göz ardı edilemeyeceğinin ABD tarafından 
anlaşılması İran’la anlaşmayı zorunlu kılmıştı. Ay-
rıca, Irak’ta halkın çoğunluğunu oluşturan Şiîler-
in iktidara gelmesi İran’ın Irak üzerindeki etkisine 
büyük katkı sağlamıştır. Sonuç olarak İran’ın Şiî 
yayılmacılığı ABD’nin Irak müdahalesinden Arap 
Baharına uzanan süreçte Bağdat, Şam, Beyrut ve 
Sana’da nispeten başarılı olmuştur.

Ancak, Trump yönetiminin İran’ı sınırlandır-
ma ve çevreleme politikası çerçevesinde İran’ın 
Suriye, Irak ve Yemen’deki kazanımlarını sınır-
landırmak ya da sıfırlamak da ABD’nin planları 
arasında olacaktır. Dolayısıyla ABD, İran’ın Irak’ta 
nüfuzunu sınırlandırabileceği gibi İran’ı Suriye’den 
çıkmaya zorlayabilir. Elbette bunu kendi kara ask-
eri gücü ile yapması muhtemel değildir. Böyle bir 
çatışma ortamında ABD’nin insan kaybı ihtimali 
düşünüldüğünde çok da tercih edilir bir yol olarak 
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görünmemektedir. Fakat ABD, İran’ın kazanımlarını 
bitirmek ve Suriye’de Hizbullah’ı zayıflatmak için, 
İran’la çatışacak bölgesel gruplar oluşturabilir. Yeni 
dönemde yeni devlet-dışı aktörler görmek şaşırtıcı 
olmayacaktır. Olası böyle bir durum karşısında İran 
çıkarlarını asimetrik yöntemlerle savunmaya çalışa-
caktır. Suriye ve Yemen’de elde ettiği pozisyonlarını 
elinde tutmak için bu bölgelerde bulunan Devrim 
Muhafızları Ordusu mensupları ve Şii milisler üzer-
inden mücadelesini sürdürmeye çalışacaktır. İran’ın 
bu stratejisi çatışmaları kendi sınırları dışında tut-
mayı ve çevreleme çemberinin zayıflamasını sağlay-
abilir. İran’ın söz konusu “ön hatlarda” yapacağı 
mücadeleler İran’ın caydırıcı silahı olacaktır. İran, 
çatışmaları şiddetlendirme yolunu izleyebilir.

Suudi Arabistan ve Körfez 
Ruhani’nin ikinci döneminde İran-Körfez ilişkil-

erinin birinci döneme göre daha gerilimli olması 
muhtemeldir. Zira Orta Doğu’da Amerikan lider-
liğini tekrar güçlendirmek ve İran’ı sınırlandırarak 
bölge güvenliğini geleneksel müttefikler üzerinden 
sağlamak isteyen Trump yönetiminin bu politikası 
Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri 
ve İsrail tarafından da olumlu karşılanmıştır. Çünkü 
Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine göre 
Nükleer Antlaşmayla İran’a yönelik yaptırımların 
kaldırılması İran’ı güçlendireceği için, İran bölge 
ülkeleri açısından daha da büyüyen bir tehdit ol-
acaktır.

Bölgede tek nükleer silaha sahip İsrail’e göre 
ise, Nükleer Anlaşmayla birlikte İran, ilk beş sene 
içerisinde ekonomik çıkarlarını maksimize edecek 
ve siyasi izolasyondan kurtulacaktır. On sene içer-
isinde bölgede siyasi ve askeri etkisini artırmaya 
çalışacaktır. On beş sene içerisinde de İran nükleer 
programına ve nükleer silah üretimine tekrar geri 
dönecektir. Böyle bir gelişmenin gerçeklememesi 
için de Körfez ülkeleri ve İsrail, İran’ın sınırlandırıl-
masından ve zayıflatılmasından yanadır. Dolayısıy-
la İran’ı sınırlamak ve caydırmakta yetersiz kal-
an bölge ülkeleri, bu eksiklerini ABD üzerinden 
yapmaya çalışmaktadırlar. Bunun karşılığında da 
ABD’yle her türlü iş birliğine girmeye hazırdırlar. 
Bölge ülkelerinin bu yöndeki taleplerine olumlu 
cevap veren Trump yönetimi, Obama döneminde 
zayıflayan bölgedeki Amerikan hegemonyasının 
tekrar kurulmasına imkân sağlayacaktır.

ABD’nin İran etkisini sınırlama stratejisinin 
bir ayağı bölgedeki güç dengesini İran aleyhine 

değiştirmektir. Bunun bir yolu, bölge ülkelerini silahl-
andırmaktır. Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinde 
iki ülke arasında imzalanan silah anlaşması bunun-
la ilgilidir. Bu anlaşmayla Suudiler ABD’den 109,7 
milyar dolar değerinde silah alımı gerçekleştirecek 
ve ABD Suudi Arabistan’ın ordusunun moderni-
zasyonuna destek verecektir. ABD’nin bu politikası 
Suudi Arabistan’la sınırlı değildir. ABD diğer Körfez 
ülkelerini de silahlandırmaktadır. Suudi Arabistan’la 
birlikte Körfez ülkeleri ABD’nin en önemli müşter-
ileri konumundadır. Suudi Arabistan tek başına 
%13 olmak üzere, Körfez bölgesi ABD’nin toplam 
silah ihracatının %33’ünü karşılamaktadır. Ayrıca 
bu rakam sürekli artmaktadır. 2012-2016 yılları 
arasında önceki dört yıla göre silah alımları Suudi 
Arabistan’ın %212, Katar’ın %245 artış göster-
miştir. ABD’nin sağladığı yüksek teknolojiye sahip 
silahlar karşılığında bölge ülkeleri ABD’ye yatırım 
yapmaktadır. Suudi Arabistan’la yapılan son ticar-
et anlaşmasıyla Suudi Arabistan ABD’ye yüz bin-
lerce iş imkânı sağlayacak 250 milyar dolarlık ticari 
yatırım yapmayı öngörmüştür. Bu yatırımlar Suudi 
Arabistan’la sınırlı değildir. ABD ile bölge ülkeleri 
arasında İran düşmanlığı üzerinden gelişen iş birliği 
ABD için ekonomik kaynak da sağlamaktadır.

İran’ı sınırlama stratejisinin bir diğer yolu, bölge 
ülkelerinden oluşan bir askeri ittifakın kurulmasıdır. 
Bu strateji bölgedeki güç dengesini İran aleyhine 
değiştireceği gibi İran’ın güneyden çevrelenmes-
ine de hizmet edecektir. Bunun için yapılabilirliği 
tartışmalı da olsa ABD’nin “Arap NATO’sunu” kur-
maya çalıştığı belirtilmektedir. Sünni Arap ülkeler-
inden oluşan bir koalisyonun kurulmasını öngören 
bu yapı ile İsrail’in de yakın temas kurması beklen-
ebilir. Ancak böylesi bir “ittifakın” kurulabilmesi 
için bölge ülkelerinin güvenlik alanındaki çıkar-
larının örtüşmesi gerekir. Coğrafi olarak İran’dan 
daha uzaktaki Mısır ve nükleer silaha sahip İsrail 
ile İran’ın komşuları olan ve içinde Şii nüfusunu 
barındıran Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve 
BAE gibi ülkelerin İran tehdidine yönelik algısı bir-
birine çok yakın değildir. Bu açıdan, İran’ın üçte biri 
kadar (31 milyon) nüfusa ve yarısı kadar (230 bin 
kişilik) orduya sahip Suudi Arabistan’ın yıllık askeri 
harcamaları İran’ınkinin 8-9 misli kadardır. Suudi 
Arabistan yıllık 80-85 milyar dolar civarında askeri 
harcama yaparken, 80 milyon nüfuslu ve 550 bin 
kişilik orduya sahip İran’da bu rakam 10-11 milyar 
dolara yakındır. Buna bir de diğer Körfez ülkelerin-
in ve İsrail’in yıllık askeri harcamaları eklendiğinde 
İran’a karşı cephe alan bölge ülkelerinin yıllık ask-
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eri harcamaları 120 milyar dolara ulaşmaktadır. 
Bu da İran’ınkinin 10-11 mislinden fazlasına denk 
gelmektedir. İran ordusunun silahlarının eskimiş 
olmasını da hesaba katarsak bu fark daha da art-
maktadır. Buna bir de yılda 5 milyar dolarlık ask-
eri bütçeye sahip 90 milyon nüfuslu Mısır dahil 
edildiğinde, İran’ın ulusal gücünün önemli derece 
üstünde bir bölgesel koalisyon ortaya çıkacaktır. 
ABD’nin kabiliyetleri buna eklendiğinde denge 
daha da değişecektir.

ABD’nin bölge müttefikleriyle birlikte İran’ı 
dengeleme, sınırlama ve nihayetinde kriz bölge-
lerinden çıkarma stratejisine karşı Tahran’ın politi-
kası sertleşebilir. İran kendisine karşı kurulan ittifak 
sistemini dengelemek için Rusya’yla askeri alanda 
daha fazla yakınlaşarak cevap verebilir. Rusya’nın 
dış politika karar verme sürecinde önemli güce 
sahip savunma bakanlığı ve askeri-sanayi kompl-
eksleriyle zaten yakın ilişki içerisinde olan Devrim 
Muhafızları Ordusu, Rusya’dan alacağı silahlarla 
mümkün olduğu kadar ordusunu güçlendirmek 
isteyecektir. Bölgede artan ABD etkisine karşı 
Rusya İran’ı desteklemeye çalışacaktır. Tahran’ın 
Moskova’dan yana tercih yapması, İran’ın tama-
men Batı’yla yakınlaşmasını istemeyen Moskova 
için olumlu bir gelişme olacaktır. Böylece Rusya’nın 
İran’la askeri, enerji ve ticari alanlarla yapacağı iş 
birliği Moskova’nın Tahran üzerindeki etkisini daha 
da artıracaktır.  Ancak İran bu çabasına rağmen 
ABD’den yüksek teknolojiye sahip silahlar edinen 
Körfez ülkeleri ve İsrail’in çok gerisinde kalacaktır.

4. Türkiye’ye Etkisi
Anlaşmazlık Noktaları
İran ve Türkiye arasındaki en önemli anlaşma-

zlık noktalarını bu iki ülkenin Suriye ve Irak poli-
tikaları oluşturmaktadır. Obama dönemindeki 

nükleer baskılara karşı Tahran’ın izole edilmesine 
karşı çıkan ve ambargoların hafifletilmesi yönünde 
pratik adımlar atan Türkiye, Suriye krizinin iç savaşa 
evrilmesiyle birlikte gittikçe artan bir şekilde İran’ı 
eleştirmeye başlamıştır. İran’ın Ruhani’nin ikinci 
döneminde yukarıda aktarılan veriler ışığında hem 
küresel hem de bölgesel olarak eş zamanlı baskı al-
tına alınacağı anlaşılmaktadır. İran’ın küresel çapta 
Rusya ve Avrupa ülkeleri ile iş birliği yaparak üzer-
indeki baskıyı azaltmaya çalışırken bölgesel olarak 
Türkiye’ye yanaşmaya çalışması sürpriz olmayacak-
tır. Ancak bunun önünde ciddi engeller bulunmak-
tadır. Türkiye’nin somut beklentileri arasında İran’ın 
PKK ve Irak ve Suriye’deki türevleri ile olan ilişkisini 
kesmesi yer almaktadır. İran’ın Suriye’deki tavrında 
somut değişiklikler olması Türkiye’nin İran karşıtı 
yeni oluşan cepheye ne ölçüde katılacağının be-
lirlenmesinde etkili olabilir. Son günlerde PKK’nın 
İran kolu PJAK’ın sınır bölgesinde İran askerlerine 
saldırılarını sürdürmesi durumunda İran’ın PKK’yı 
görmezden gelmeyi sürdürmesi zor olacaktır. Zira 
İranlı yetkililer son saldırıda dahi PKK yerine Türki-
ye’yi suçlamayı tercih etmişlerdir. Türkiye İran’ın Irak 
politikalarında da değişikliğe gitmesini ve özellikle 
hükümetin ve Tahran’a bağlı Haşdi Şabi gruplarının 
Sünnilere yönelik tavırlarını değiştirmesini istemek-
tedir. Özellikle demografik yapının değiştirilmesine 
yönelik girişimler Türkiye’nin kırmızı çizgisi olarak 
kabul edilebilir. Bu bağlamda İran’ın İran basınında 
‘Akdeniz koridoru’ olarak gündeme gelen ve Irak 
ve Suriye’de nüfuz alanları oluşturmayı hedefleyen 
çabalarından vazgeçmesi elzemdir.

Trump yönetimiyle birlikte İran’a karşı atılacak 
adımlar konusunda farklı senaryolar olsa da üze-
rinde en çok ittifak edilen konu farklı başlıklar al-
tında yeni ekonomik yaptırımların uygulanmaya 
koyulacak olmasıdır. İran Obama döneminde ken-
disine yönelik ambargoları büyük ölçüde Türkiye ve 
BAE gibi komşu ülkeler üzerinden etkisiz hale get-
irmeye çalışmıştı. BAE’nin ABD, Suudi Arabistan ve 
Mısır tarafından şekillendirilen yeni kampın önemli 
bir ayağı olduğu düşünüldüğünde İran’ın Türkiye 
ile olan ticari ilişkilerinde daha tavizkar bir tutum 
izleyeceği söylenebilir. Aynı şekilde PKK’nın Irak 
ve Suriye’den sonra İran’da da aktif hale gelmesi 
iki ülkenin güvenlik perspektiflerini de birbirine 
yaklaştırabilir ve öteden beri süregelen güvenlik 
iş birliği artış gösterebilir. Bu durum Suriye ve Irak 
genelinde İran’ın önlenmesi girişimlerine İran’ın 
nasıl bir karşı strateji geliştireceğiyle de ilgilidir.
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Son olarak ilişkilerin giderek sertleştiği Orta 
Doğu’da ABD’nin Türkiye’nin yeni sürecin etkin 
bir aktörü olmasını istemediğine dair işaretler bu-
lunuyor. PYD-YPG konusunda Türkiye’nin beklen-
tileri dışında politikalar izleyen Trump yönetimi, 
Türkiye’nin etkisinin sınırlanması gerektiğini düşü-
nen Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail gibi bölge ak-
törlerini de memnun etmektedir. İran’ı dengeleye-
bilecek kapasiteye sahip Türkiye’nin güvenlik kay-
gılarının ciddiye alınmaması Ankara ile Tahran’ın 
yakınlaşmasının önünü açabilir. Ancak başta Suriye 
meselesi olmak üzere İran’ın bölgesel politikaları 
bu yakınlaşmanın limitlerini belirleyecektir. Ayrıca 
Körfez ülkeleri ile İran arasında yaşanacak olası 
bir gerilimde Türkiye’nin alacağı konum da ABD 
liderliğindeki yeni ittifakın Türkiye’ye biçtiği rol ile 
yakından irtibatlı olacaktır. İstediği güvenlik garan-
tilerini alamayan Türkiye’nin İran tarafında yer al-
ması mümkün görünmese de Türkiye aktif denge 
diyebileceğimiz bir politika takip edebilir.
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