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Özet
•  1979 Devrimi İran’da İslamiyet’i hakim ideoloji ve kamusal alanın temel düzenleyicisi olarak ön plana çıkar-

mıştır.  
•  Iran 1979 yılından beri yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve bu yaptırımlar zamanla ülkenin sosyo-politik 

yaşamının parçası haline gelerek bu alanları önemli oranda belirlemiştir. 
•  Uluslararası yaptırımların İran ekonomisini durmanın eşiğine getirmesi İranlı karar alıcılar üzerinde büyük 

bir baskıya neden olmuştur. Bu durum İran’ın siyasi elitlerini Devrim Rehberi’nin tespit ettiği birçok kırmı-
zı çizgiyi çiğnemek pahasına nükleer anlaşmayı imzalamaya zorlamıştır.

•  Batılı devletlerin İran’ın nükleer projesini ne pahasına olursa olsun durdurma ısrarı karşısında İran’ın 
nükleer kapasiteye ulaşma kararlılığı bu ülke ile Batı arasındaki ilişkilerde temel mesele olmuştur. 

•  İranlılar nükleer anlaşma konusunda ikiye ayrılmış durumdadırlar. Bazıları İran’ın Batı ile ilişkilerinin 
normalleşmesi için anlaşmayı desteklerken diğerleri Batı’ya verilen tavizlerden rahatsızlık duymaktadır-
lar.   

•  İran’daki ikili eğitim sistemi, ülkenin eğitim sorunlarını çözemediği gibi derinleştirmektedir. Üst düzey dini 
eğitim kurumları ülkenin bazı şehirlerinde temerküz etmişken, toplumun çoğunluğu ülke çapında yayılmış 
olan modern eğitim kurumlarında eğitim almaktadır.

•  İran İslam Cumhuriyeti, uyguladığı yapısal ekonomik politikalarla orta sınıfın yükselmesini mümkün 
kılmıştır. Bir noktada bu orta sınıfın mevcut rejim açısından tehdit oluşturması olasıdır. Bu nedenle, 
toplumsal taleplerin başarılı bir şekilde siyaset sahnesine tahvil edilmesi İranlı siyasetçiler açısından te-
mel bir sorundur.  

   Anahtar Kelimeler: İran İslam Cumhuriyeti, nükleer proje, yaptırımlar, JCPOA, Direniş Ekonomisi, 
Devrim Rehberi, Ali Hamenei, Muhammed Hatemi, Ekber Rafsancani, Hasan Ruhani, orta sınıf

Abstract
•  The 1979 Revolution brought Islam to the forefront by embracing it as the governing ideology, as well 

as the premise of directing the public space.
•  Since 1979, Iran has been subject to various sanctions which in time became an integral part of its 

socio-political life and became the defining pillar of these spheres to a certain extent.
•  The internationally-imposed sanctions brought the Iranian socio-economic life to the brink of stagna-

tion; a situation that has mounted enormous pressure on the policy makers. This forced the Iranian 
political elites to sign a deal on Iran’s nuclear Project by breaching many of the redlines formulated by 
the Supreme Leader.

•  The obstinacy of the Western states to halt Iran’s nuclear project at every cost, and Iran’s determinati-
on to obtain nuclear capacity, defined the course of Iran’s relations with the West for a long time.

•   Iranians are divided into two camps about the nuclear deal. While some are supportive of the agreement 
for the sake of normalization of Iran’s foreign relations, others are frustrated by the compromises given to 
the West.

•  The dual structure of education in Iran not only fails to offer solutions to educational problems but also deepens them. 
As top religious education institutions are concentrated in just a few cities, most the population receives education at 
modern schools scattered throughout the country.

•  The Islamic Republic facilitated the rise of the new middle class through its structural economic refor-
ms. One day, this growing middle class may potentially pose an existential threat to the existing sys-
tem. Thus, how to ensure a successful translation of the popular demands to the political arena rema-
ins to be a fundamental concern for Iranian politicians. 

    Keywords: Islamic Republic of Iran, nuclear project, sanctions, JCPOA, Defensive Economy, Supreme Leader, 
Ali Khamenei, Muhammed Khatami, Akbar Rafsanjani, Hassan Rouhani, middle class
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     چكیده
• انقالب ۱۳۵۷ در ایران، اسالم را به ایدئولوژی حاکم و یگانه عنصر تعیین کننده ی نظم عمومی در این كشور 	

تبدیل كرده است.

• ایران از سال ۱۳۵۷ با تحریم هایی روبرو بوده و این تحریم ها با مرور زمان جزء طبیعی زندگی سیاسی و 	
اجتماعی شده اند و به همین دلیل تحریم ها در حد قابل توجهی به یکی از عناصر تعیین کننده تحوالت در این 

عرصه مبدل گشته اند.

• تحریم های بین المللی که اقتصاد ایران را تا مرز توقف پیش برده بود سبب اعمال فشار زیادی بر تصمیم گیران 	
سیاسی در ایران شده بود. این امر، نخبگان سیاسی ایران را به قیمت عبور از خطوط قرمز تعیین شده از سوی 

رهبر انقالب، به انعقاد قرارداد هسته ای وادار کرد.

• مصمم بودن ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای در برابر اصرار کشورهای غربی بر متوقف ساختن برنامه 	
هسته ای این كشور مهمترین موضوع روابط ایران و غرب بوده است.

• ایرانی ها در ارتباط با قرارداد امضا شده با كشورهای ۱+٥ كه به برجام موسوم است، دو رویكرد متضاد را در 	
پیش گرفته اند. برخی برای عادی سازی روابط با غرب به پشتیبانی از آن برخاسته اند و برخی دیگر به دلیل 

دادن امتیاز به غرب ناخوشنود هستند.

• نظام آموزشی دو گانه در ایران، مشکالتی که در این عرصه به چشم می خورد را نه تنها حل نکرده بلکه باعث 	
عمیق تر شدن آنها نیز شده است. در حالی كه مراکز آموزشی عالی دینی تنها در چند شهرستان متمرکز شده اند، 

اکثریت جامعه تابع نظام آموزشی ملی در مدارس سراسری با سبک مدرن هستند.

• جمهوری اسالمی ایران با سیاست های اقتصادی خود زمینه رشد طبقه متوسط را فراهم آورده است. احتمال اینکه 	
این طبقه از یک مرحله به بعد به تهدیدی برای نظام حاکم تبدیل شود، وجود دارد. بنابراین، انتقال خواستهای 
برای  اساسی  متقاعد ساختن طبقه متوسط، یک معضل  به عرصه سیاست و  از طریق مجاری صحیح  جامعه 

سیاستمداران ایرانی محسوب می شود.

      كلید واژه ها:جمهوری اسالمی ایران، برنامه هسته ای، تحریم ها، برجام، اقتصاد مقاومتی، رهبر انقالب، علی 

      خامنه ای، محمد خاتمی، اكبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، طبقه متوسط
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Giriş
1979 Devrimi ve İran
Dış Politikası
İran İslam Cumhuriyeti kuruluşundan bu 

yana çeşitli nedenlerden dolayı ABD’nin tek ta-
raflı veya AB ve BM eşliğinde ilan ettiği birçok 
ambargoya maruz kalmıştır. Bu ambargolar za-
manla İran’ın sosyopolitik yaşamının neredeyse 
doğal bir parçası hâline gelmiş ve bu alanların 
düzenlenmesinde temel unsurlardan biri olmuş-
tur. Nükleer projenin İran’ın uluslararası ilişki-
lerinde bir sorun hâline gelmesi 2000’li yılların 
başına tesadüf etmiş ve ABD’nin merkezinde 
olduğu uluslararası toplumun önemli aktörleri 
İran’ın bu projeyi barışçıl amaçlar için yürüt-
tüğüne ikna olmayarak İran’ın nükleer bir güç 
olması fikrine şiddetle karşı çıkmıştır. İlişkiler-
deki bu gerginlik Ahmedinejad döneminde ileri 
düzeylere ulaşarak İran-ABD ilişkileri, İran’a 
doğrudan askerî müdahalenin masada opsiyon 
olarak durduğunun dillendirildiği bir aşamaya 
gelmiştir.

Karşılıklı güvensizlik ve husumet algısı so-
nucu Batı’nın uyguladığı ambargoların dozu 
giderek artmıştır. Bir taraftan Batı’nın İran’ı 
köşeye sıkıştırıp nükleer programı durdurma 
çabaları, öte taraftan barışçıl amaçlar için oldu-
ğu deklare edilse de İran’ın bir an önce nükleer 
programını ideal seviyeye ulaştırıp gerektiğinde 
nükleer gücü elde etmek ve böylelikle düşmanın 
olası savaş senaryolarını caydırıcı gücüyle dev-
re dışı bırakma iradesi ilişkilerin seyrini belir-
lemiştir. İran, ilk ambargonun yürürlüğe girdiği 
Kasım 1979’dan Mayıs 2013’e kadar toplam 
50’nin üzerinde ambargo kararı ile karşı karşı-
ya kalmıştır.1 Bu ambargolar sonucunda İran’ın 
uluslararası ticaretine, lojistik ve uluslarara-
sı nakliyeciliğine, iletişim ve haberleşmesine, 
bankalar arası işlemlerine, havacılık ve gemici-
lik alanlarına, ülkeye gelecek yabancı yatırıma 
ve birçok kuruma kısıtlamalar ve yasaklamalar 
getirilmiştir. Bu kısıtlamalar reel ekonomiye de 
doğrudan etki ederek iç piyasada ciddi sıkıntılar 
doğurmuştur.

1 http://www.dw.com/fa-ir/a-17210264

Gelinen noktada anlaşmanın imzalanmasıy-
la birlikte ilgili bütün ambargoların eş zamanlı 
olarak kaldırılması, askerî alanların denetime 
açılamayacağı, uzun vadeli kısıtlama ve yasak-
lamaların kabul edilemeyeceği2 gibi ülkedeki en 
yüksek otorite olan Devrim Rehberi Ali Hame-
nei’nin belirlediği kırmızı çizgilerin neredeyse 
bütününden taviz verilerek Batı ile nükleer pro-
je konusunda anlaşmaya varılmış bulunulmak-
tadır. Bu anlaşma, İran’da Devrim Rehberliği 
kurumu başta gelmek üzere halk seçimine tabi 
olmayan güç merkezleriyle seçilmiş Cumhur-
başkanının önderliğindeki hükûmet arasında bir 
ihtilafa dönüşmüş ve İran kamuoyunda ciddi 
tartışmalara sebep olmuştur.

Müesses nizam temsilcileri bu anlaşmanın 
bir anlamda kaçınılmaz olarak siyasal düzenin 
bekasına bir tehdit oluşturduğuna inanmakta-
dır. Zira Batılıların bu konuda İran’a geri adım 
attırmış olmasının bu anlaşmayla sınırlı kalma-
yacağı kanaati mevcuttur. ABD başta olmak 
üzere Batılıların beklentileri anlaşmanın sistemi 
içeriden yumuşatma ve dönüştürme fonksiyo-
nunu da yerine getirmesidir. İran’ın iç kamuoyu 
da hâlihazırda iki kutba ayrılmış durumdadır. 
Uluslararası toplum ile normal ilişkiler geliş-
tirilmesinden yana olup anlaşmayı savunanlar 
ile anlaşmadan önemli tavizlerin verildiği dü-
şüncesiyle rahatsız olanlar arasında anlaşmanın 
İran’ın geleceği hakkında ciddi tartışmalar cere-
yan etmektedir.

Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşma-
nın İran’ın uluslararası ilişkilerini normalleşme 
sürecine soktuğunu düşünmekte ve benzeri bir 

2 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940322000015
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uzlaşıyı iç anlaşmazlıkları çözmek için hayata 
geçirmek istemektedir. Hükûmet Farsça “Ber-
cam” olarak adlandırdığı nükleer anlaşma ko-
nusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planın’dan 
esinlenerek Bercam-2 ve Bercam-3 planlarıyla 
ülke içindeki bazı siyasi ve toplumsal sorun-
ları çözmeyi amaçlamaktadır. Ülke içindeki 
sorunların bu kavramlar üzerinden çözümlen-
mesinden rahatsızlık duyan Hamenei bu tutu-
mu açıklamalarında sert bir dille eleştirmiş ve 
böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtmiş-
tir.3 Bercam-2, 2009 seçimlerinden sonra mey-
dana gelen olayları takiben ev hapsine mahkum 
edilen ve hâlâ ev hapsinde tutulan reformcu 
liderler Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerru-
bi’nin mağduriyetlerini gidermeyi amaçlamak-
taydı.4 Rafsancani’nin “gelecek artık füzelerin 
değil diyaloğun ön plana çıktığı bir arenadır”5 
açıklaması da yine Hamenei tarafından sert bir 
şekilde eleştirildi ve Rafsancani açıklamasını 
geri almak zorunda kaldı. Ancak tonu ve içeriği 
değişse de bu tartışmaların ve ihtilafların yakın 
vadede son bulacağını söylemek mümkün de-
ğildir.

İran nükleer proje için neden bu kadar ağır 
bedelleri göze almıştır? Eğer resmî kaynak-
ların beyan ettiği gibi amaç yalnızca nükleer 
enerji üretmekse neden şeffaf davranılmamış 
ve tesisler uluslararası denetime açılmamıştır? 
Ülkedeki en üst düzey yetkili vasfıyla Hame-
nei defalarca nükleer silah kullanımının haram 
olduğunu açıklamış olmasına rağmen neden bu 
kadar ağır bedeller ödenerek dünya kamuoyu-
nun beklentileri ve taleplerine katı bir şekilde 
karşı çıkılmıştır? Mevcut durumda net olan 
konu ambargoların ülkedeki sosyoekonomik ve 
sosyopolitik yaşamı felç etmek üzere olduğu ve 
bunun siyasiler üzerinde baskı oluşturduğudur. 
Diğer yandan İran’ın ABD başta olmak üzere 
3 Ali Hamenei bu kavramların kullanılmasına karşı sert tutum takınmasının 
perde arkasında, amacın Anayasada İslami ve devrimci birtakım ilkelerden 
ödün verilmesi olduğuna inanmasıdır.
4 http://www.asriran.com/fa/news/450798
5 http://www.bbc.com/persian/iran/2016/03/160330_l10_khamenei_raf-
sanjani_negotiation_missiles Haşimi Rafsancani sert güçten ziyade 
yumuşak gücün kullanılarak İran’ın milli çıkarlarının daha kolay temin 
edilebileceğine inanmaktadır. Devrimin gerçekleşmesinden bu yana 
sürekli dış dünyaya karşı kullanılan sert söylemlerin İran’a bir yarar sağ-
lamadığının farkına varan Rafsancani uluslararası kamuoyu ile ilişkilerini 
normalleştirmiş bir İran’ın çıkarlarına daha kolay ulaşabileceğini ve 
uluslararası arenada hak ettiği konumu elde edebileceğine inanmaktadır. 
Ancak Hamenei, bu anlayışa karşıt bir tutuma sahiptir ve bu yöndeki 
açıklamaları ve tutumları da onaylamamaktadır.

Batı ile ilişkileri fayda-zarar esasına göre de-
ğerlendirildiğinde neden en kötü seçeneği tercih 
ettiği ve bu tercihin milli çıkarlarıyla ne derece 
örtüştüğü rasyonel ve reel politik olarak izahtan 
yoksundur. ABD ile ilişkilerin normalleşmesine 
– İranlı üst düzey yetkililerinin kendi ifadesiy-
le6 – haraç ödememek için karşı çıkarken Rusya 
ve Çin’e ödenen bedeller son derece yüksektir. 
İran sadece Rusya ve Çin ile ilişkilerinde değil 
neredeyse tüm stratejik kalemlerin ithalatında 
normal bedelin daha fazlasını ödemek zorunda 
kalmıştır.

Bu irrasyonel tutuma son vermek isteyen 
Ruhani hükûmetinin dış ilişkilerde gerilimli 
bir tutum yerine diyaloğa ve müzakereye açık 
bir dış politika anlayışı benimsemesi toplumun 
çoğunluğu tarafından kabul görmüştür. Bunun 
sonucunda Devrim Rehberi iç kamuoyunda mü-
zakere ve diyaloğun önündeki tek engelmiş gibi 
görünmemek için kerhen de olsa müzakerelerin 
yürütülmesine onay vermiştir. Ancak müzake-
relere onay verdiği açıklamasında “kahramanca 
esneklik”7 ifadesini kullanırken sistemin kır-
mızı çizgilerine de vurgu yapılmıştır. Ne var ki 
ayrı bir araştırmayla ayrıntılı bir inceleme ile ele 
alınması gereken bu kırmızı çizgilere yukarıda 
da belirtildiği üzere bağlı kalınmadığı ve hâli-
hazırda İran içerisinde Devrim Muhafızları ve 
“Usulgera” olarak bilinen muhafazakâr unsur-
ların ve gurupların duyduğu büyük rahatsızlıkta 
6 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25343
7 http://www.bbc.com/persian/iran/2013/09/130917_l45_khamenei_re-
volutionary_guard_sepah Hamenei, Devrim Muhafızları Komutanlarına 
yaptığı konuşmada Hz. Hasan’ın Muaviye ile yapmış olduğu anlaşmaya 
istinaden bu kavramı kullanmıştır. Böylelikle muhafazakâr ve radikal 
çevrelerden nükleer görüşmelere ilişkin gelebilecek aşırı tepkileri yumu-
şatmıştır. Kahramanca esneklik kavramını, düşmana galip gelebilmek için 
kimi zaman esnek davranmanın zorunlu olduğunu belirtmek amacıyla 
kullanmıştır.
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kırmızı çizgilerin temel etken olduğu aşikârdır.

Konunun ayrı bir araştırma gerektiren diğer 
bir yönü de P5+1 ülkeleri başta olmak üzere 
İran’ın uluslararası muhatapları açısından ifade 
ettiği anlamdır. Bu ülkeler içerisinde özellikle 
Çin ve Rusya, İran’la diğer ülkelerden farkı iliş-
kiler geliştirmiş ve İran’a karşı izlenen agresif 
politikaları onaylamadıklarını farklı vesilelerle 
uluslararası platformlarda ortaya koymuşlar-
dır. Diğer yandan 2000’lerin başından itibaren 
bölgede uyguladığı agresif politikalarla Ortado-
ğu’yu istikrarsızlaştıran ABD ve Avrupalı müt-
tefikleri açısından durum farklıdır. Arap Baharı 
sürecinde yaşanan gelişmeler ve özellikle de 
DAEŞ’in ortaya çıkışı ABD ve AB açısından 
daha öncelikli sorunlar haline gelmiştir. Afga-
nistan ve Irak cephelerinde başlayan iş birliği 
DAEŞ terörüyle mücadele kapsamında İran ve 
ABD politikalarını tekrar ortak bir zeminde bu-
luşturmuş ve bu iki ülke açısından açıktan mü-
zakere yapılabilecek uluslararası konjonktürü 
hazırlamıştır.

Ekonomik Daralma
Gerek devrim sonrası takip edilen politika-

lar gerekse de nükleer dosyayla gündeme gelen 
ambargolar İran’ın ekonomisini ciddi krizlerle 
karşı karşıya bırakmıştır. Ambargolar İran’da 
temel olarak iç üretimi güçlendirmek ve dışa 
bağımlılıktan kurtulmak anlamına gelen “dire-
niş ekonomisi” fikrini doğurmuştur. Savunma 
sanayi gibi alanlarda İran’ı iç kaynaklarını kul-
lanmaya mecbur bırakması nedeniyle başlan-
gıçta ambargoların dolaylı da olsa İran’ın lehine 
sonuçları olsa da ilerleyen dönemlerde özellikle 
nükleer kriz sonucunda yürürlüğe giren am-
bargolar önceki ambargolardan farklı olarak 
ekonomiyi durma noktasına getirmiştir. Öte ta-
raftan İran’da Rafsancani döneminden beri uy-
gulanmakta olan beş yıllık ekonomik kalkınma 
programları ülkeyi devletçi ekonomiden liberal 
ekonomiye doğru dönüştürmeye başlamıştır. 
2005 yılında açıklanan 20 yıllık vizyon kap-
masında alınan kararlar ile yapısal ekonomik 
reformlar uygulanmaya başlamıştır.

Bu kararların uygulanmaya başladığı tarih-
ten yalnızca bir yıl sonra nükleer dosyadan kay-

naklanan ciddi ambargolar devreye sokulmuş-
tur. Bir taraftan reformlar sonucu ortaya çıkan 
yeni durum ve beraberindeki ekonomik krizler 
öte taraftan ambargoların getirdiği kısıtlamalar, 
ülkede ciddi ekonomik sıkıntılara zemin hazır-
lamıştır. İran millî para birimi riyal, 2011’de 
dolar karşısında %63,6 ve 2012’de %111 de-
ğer kaybı yaşamış ve dolar önce 11.000 riyal-
den 18.000 riyale ve ardından 38.000 riyale 
çıkmıştır.8 Riyalin döviz karşısındaki bu değer 
kaybının yanında ekonomik reformlar kapsa-
mında uygulanan sübvansiyonların kaldırılması 
sonucu bütün ürünlerde olağanüstü fiyat artış-
ları ortaya çıkmıştır. Çalışanların aylıklarında 
gerekli iyileştirilmelerin yapılmamasıyla gelir 
düzeyi düşen halkın satın alma gücü de giderek 
düşmüştür.

Ekonomi ve Toplumsal 
Değişim  Talebi
2013 yılında Hasan Ruhani’nin Cumhurbaş-

kanı seçilmesini bu sosyoekonomik arka planı 
dikkate alarak değerlendirmek gerekir. Ahmedi-
nejad döneminde zirve yapan ekonomik sorun-
lardan bunalan ve bir arayış içerisine giren top-
lum Ruhani gibi ılımlı bir siyasi çizgiye sahip 
bir Cumhurbaşkanı seçmiştir. Ilımlı olduğu gibi 
hem reformistler hem de sistemin kilit kurum-
ları tarafından kabul gören, on altı yıl gibi uzun 
bir süre Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekre-
terliği yapmış ve nükleer kriz ortaya çıktığında 
baş müzakereci görevini yürütmüş olan Hasan 
Ruhani, İran’ın krizden çıkış arayışına cevap 
olarak görülmüştür. Hem iç kamuoyu hem ulus-
lararası kamuoyu tarafından tanınan Ruhani’nin 
seçilmesi toplumun geleceğe yönelik umudunu 
arttırdığı gibi Batı da ambargolarla elde etmek 
istediğine kısmen ulaşmış oldu.

Ambargoların İran ekonomisine maliyeti 
oldukça yüksek olmuştur. İran, nükleer santral-
lerin tesisi ve nükleer faaliyetleri için normalin 
çok üzerinde tutarları ödemek zorunda kalmış-
tır. Hükûmet P5+1 ülkeleriyle ile yapılan anlaş-
ma sayesinde İran ekonomisinde önemli geliş-
melerin meydana geleceğini öngörmüş olsa da 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az 
8 http://khabaronline.ir/detail/466766/Economy/financial-market
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bir süre kalmış olmasına rağmen henüz hisse-
dilebilir bir ilerleme sağlanamamıştır. Muhafa-
zakârların kontrolündeki parlamento yeni yılın 
bütçesini tartışırken önemli birkaç düzenleme-
ye giderek hükûmeti köşeye sıkıştırmaya çalış-
maktadır. Örneğin sübvansiyonlar kapsamında 
her ay kişi başı 13 dolar ödediği 72 milyon 500 
bin vatandaştan 24 milyonu gelir düzeyi iyi ol-
duğu gerekçesiyle bu kapsamdan çıkartılmıştır.9 
Bunun yanında askerî bütçede de artışa gidilme-
si hükûmeti zor durumda bırakmıştır.

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda önem 
kazanan asıl soru “İran halkı bu ekonomik bas-
kıya dayanabilecek midir?” Küresel bir çağda 
iletişim araçları sayesinde dünyanın her yerin-
deki gelişmelerden anında haberdar olan halk, 
İran’ın sahip olduğu yeraltı, yerüstü ve insan 
kaynaklarına rağmen bu ekonomik dar boğaza 
nereye kadar tolerans gösterecektir? Her geçen 
gün gelir eşitsizliğinin derinleştiği bu ortam 
ne gibi siyasi sonuçlar ortaya çıkaracaktır? Bu 
sorulara verilecek cevaplar da İran’daki geliş-
meleri yakından takip etmeyi gerektirmektedir. 
Kesin olan husus ise Ruhani döneminde birey-
sel özgürlüklerin genişletilmesi üzerinden bazı 
kesimlerin rejimle girdiği gergin mücadeleden 
farklı olarak mevcut konjonktürde ekonomik 
taleplerin daha belirleyici olacağıdır. Bu talep-
lerin ideolojik olarak benzeşmeyen toplumsal 
gruplar arasında ortak zemin oluşturma potan-
siyeli bulunmaktadır.

Şehirleşme ve Eğitim
Devrimin gerçekleştiği 1979 yılında nüfusu 

yaklaşık 30 milyon olan İran’ın bugünkü nüfu-
su 80 milyona yaklaşmaktadır ki bu da nüfusun 
yarıdan fazlasının 40 yaşın altında olduğu anla-
mına gelmektedir. Dıştan gelen göçler dikkate 
alınsa bile bu oranda çok büyük bir değişiklik 
olmayacaktır. Bu kadar genç ve dinamik bir nü-
fusun ihtiyaçları, talepleri ve sorunları giderek 
değişmekte ve büyümektedir. Bu talepler, ihti-
yaçlar ve sorunlar hangi kanallarla siyasi karar 
alma mercilerine ulaşmakta ve ne tür çözümler 
öngörülmektedir? Bu kadar dinamik bir nüfu-
sun taleplerine ket vurmak mümkün müdür? 
9 http://jamejamonline.ir/online/670943960933205056

Ayrıca 1980’lerin başında kentli nüfus %24 ora-
nındayken günümüzde İran nüfusunun %70’in-
den fazlası şehirlerde yaşamaktadır.10 Bu istatis-
tikler ülkenin temel ihtiyaçları ve sorunlarının 
yanında kent politikalarını da bir öncelik haline 
getirmekte ve bu durum İran açısından fiilî bir 
sorun teşkil etmektedir.

Daha iyi bir gelecek elde etme arzusunda 
olan genç nüfus, gündeme eğitim politikala-
rını getirmektedir. Bu anlamda İran’daki ikili 
eğitim-öğretim sistemi de sorunları çözmek 
yerine daha da artırmaktadır. Dinî ilimleri öğ-
reten medreseler sadece bir iki şehir merkezli 
iken toplumun geri kalan çok büyük çoğunluğu 
modern eğitim-öğretim kurumlarında ilkokul-
dan üniversiteye kadar öğrenim görmektedir. 
Bu ikili eğitim-öğretim sistemindeki farklılıklar 
iki tip insan ortaya çıkararak doğal bir toplum-
sal kutuplaşmayı da beraberinde getirmektedir. 
Bununla birlikte sanayileşme ve şehirleşmenin 
beraberinde getirdiği modernleşmenin sonucu 
birey eksenli yaşam felsefesi giderek yaygınlık 
kazanmaktadır. Fikri düzeyde ve yaşam tarzı 
anlamında hızla sekülerleşmekte olan yeni ne-
sillerle, egemen siyasal düzen arasında meşrui-
yet krizi giderek artmaktadır. İslam devleti baş-
latmış olduğu yapısal ekonomik reformlarla bu 
yeni orta sınıfın gelişmesine önemli ölçüde kat-
kı sağlamıştır. Ancak giderek gelişen ve büyü-
yen yeni orta sınıf sistem için ileride en önemli 

10 http://www.donya-e-eqtesad.com/news/941630/
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sorunlardan birine dönüşecektir. Bu nüfusun 
taleplerinin sağlıklı bir şekilde siyasete tahvil 
edilmesi İran’ın temel sorunlarından biridir.

Bu toplumsal dönüşümün meydana getirdiği 
dinamiklerin siyasete katılım bakımından han-
gi parti, cephe, gurup veya dernek tarafından 
nasıl bir örgütlenme biçimiyle yönetilip yön-
lendirildiklerine de kısaca değinmek gerekir. 
İran’daki yasalar ve sosyopolitik kültür modern 
anlamda partilerin oluşmasını veya gelişmesini 
pek mümkün kılmamaktadır. Kendine özgü bir 
örgütlenme ve yapılanma biçimine sahip İran 
siyasi arenası seçim eksenli koalisyonlar, itti-
faklar ve cephelerin oluşmasına neden olmakta-
dır. Bu oluşumlar gerek sabit devrimin ideolojik 
değerlerine bağlı, ittifak zeminleri üzerinden 
gerekse de konjonktürel faktörlere dayalı olarak 
seçimden seçime yeni baştan kurulmaktadır. İç 
ve dış politikadaki genel yaklaşımlar ekseninde 
meydana gelen bu ittifaklar ve koalisyonlar seç-
menlerin önüne seçim programı koymamakta-
dır. Dolayısıyla ana hatlar üzerinden şekillenen 
bu oluşumlar, muhafazakâr, reformcu ve ılımlı 
cenahlar olarak genel kavramlarla ifade edilir. 
Bu kavramlarla ifade edilen siyasal birliktelik-
lerin her biri özünde çok geniş bir yelpazeye 
sahiptir. Örneğin, reformcular arasında laik ve 
seküler gruplarla sistemi benimseyen ve bağlı 
olan kimseler bir arada bulunabilmektedir.

2016 Seçimleri ve 
Muhtemel Etkileri
2016 yılı Şubat ayında milletvekillerini ve 

Uzmanlar Konseyi üyelerini seçmek için yapı-
lan seçimler bu dinamik ittifakların önemli bir 
tezahürü olmuştur. Seçimlerden önce 12 bin 
milletvekili aday adayından 586’sı kadın olmak 
üzere yalnızca 6,229 kişinin adaylığı onaylan-
mış, veto edilen adayların çoğunluğunu refor-
mistler oluşturmuştur. Bunun sonucu olarak 
reformcu kanat, parlamentoda hükûmeti destek-
leyen ancak temel meselelerde sistemin yanında 
yer alan ılımlılar ile bir koalisyon oluşturarak 
seçime bu koalisyonu yansıtan bir listeyle gi-
dilmiştir. 26 Şubat’ta yapılan seçimlerde dikkat 
çekici sonuçlar ortaya çıkmıştır. Tahran’da 30 

milletvekili de reformcu-ılımlı kanattan çıkmış 
ve muhafazakâr kanat liderleri Haddad Adil 
dâhil hiçbir aday Tahran’dan parlamento gire-
memiştir. Muhafazakârlar ciddi oranda kan kay-
betmesine rağmen ülke genelinde ortaya çıkan 
tabloya göre muhafazakâr ve reformist-ılımlı 
cenahlar arasında büyük bir fark ortaya çıkma-
mıştır. Dikkat çekici olan ise seçilen ve parla-
mento önemli etkileri olacağı anlaşılan bağım-
sız milletvekilleridir.

Muhafazakârlar ve reformist-ılımlı vekil-
ler birbirine yakın sayıda eyalette başı çekmiş, 
bazı eyaletlerde ise bağımsız adaylar baskın 
çıkmıştır. Geri kalan 68 milletvekili ikinci tura 
katılmaya hak kazanan 138 aday arasından se-
çilmiştir. Seçimlerin 29 Mayıs’ta gerçekleştiri-
len ikinci turunda reformist-ılımlı cephe 69 mil-
letvekilinden yaklaşık kırkını daha kazanmıştır. 
Bu sonuçlara göre söz konusu cephe listesinden 
parlamentoya girmeye hak kazananlar toplam 
milletvekili sayısının %41’ini bulurken bağım-
sızlar %28, muhafazakârlar %29 ve azınlıklar 
da %2’lik oranlarla parlamentodaki yerlerini 
almışlardır.11 Reformist-ılımlı kanat meclis baş-
kanını da seçerek hükûmetin üzerindeki baskı-
yı azaltmayı ve ekonomik, sosyal vb. alanlarda 
beklenen reformları daha hızlı bir şekilde ger-
çekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu İran’ın içine 
girmiş olduğu değişim ve dönüşüm sürecinin de 
hızlanacağı anlamına gelmektedir. Her hâlükâr-
da seçim sonuçları İran iç siyaseti açısından son 
derece önemli bir görüntü ortaya çıkarmıştır.

Sonuç
İran iç ve dış politika bakımından oldukça 

hareketli ve yoğun bir süreçten geçmektedir. 
2000’lerin başından itibaren İran’ı uluslararası 
toplumun sürekli gündeminde tutan nükleer pro-
je konusu P5+1 ülkeleriyle varılan anlaşma so-
nucunda farklı bir aşamaya geçmiş bulunmakta-
dır. Ne var ki, söz konusu anlaşmadan kısa süre 
sonra ABD’nin İran’ın rolü olduğu iddia edilen 
terör eylemlerinin mağdurlarına tazminat olarak 
dağıtılmak üzere bu ülkenin dondurulan 150 mi-
yar dolarlık varlığının yaklaşık iki milyar dola-
11 Seçim sonuçlarına ilişkin veriler, seçime girmiş guruplar tarafından 
farklı şekillerde değerlendirilmiş olabilir.
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rına el koyması gerilimi tekrar tırmandırmıştır. 
Ayrıca ABD’de devam eden seçim kapmayanla-
rında da nükleer anlaşma karşıtları artan şekilde 
seslerini yükseltmektedirler. Seçimleri takiben 
ABD’den daha olumlu sinyaller bekleyen Ru-
hani hükûmetinden de bu gelişmeler karşısında 
nükleer anlaşmanın bağlayıcı olmadığı yönünde 
mesajlar gelmektedir. Diğer yandan henüz yakın 
vadede beklenenin altında kalsa da ekonomide 
belirli oranda iyileşme sağlayan nükleer anlaş-
ma, sistemin bekası bakımından bazı endişeleri 
su üstüne çıkarmıştır. Nükleer antlaşmanın uzun 
bir süre daha İran’ın iç ve dış politikasına yön 
vereceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca İran’ın Suriye başta olmak üzere 
bölgesel konularda takip edeceği yol da dik-
katle gözlemlenmelidir. 2016 Nisan ayında İs-
tanbul’da geniş bir katılımla düzenlenen İslam 
İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sonuç Bildirgesi’nde 
bölge ülkelerinin işlerine karışmamaya ve te-
röre destek vermemeye çağırılan İran’ın yakın 
zamanda radikal bir dış politika değişikliğine 
gitmesi muhtemel değilse de bölgesel baskıyı 
artarak hissedeceği aşikârdır. İran içerisinde 
toplantıya katılması lehinde ve aleyhinde ya-
pılan tartışmaları takiben İstanbul’a gelen Ru-
hani’nin sonuç bildirgesine ilk tepkileri itidali 
koruduğu izlenimi vermiş ve Sünni dünya ile 
ilişkileri gerginleştirmeme temayülünü ortaya 
koymuştur. Ancak bu irade, somut politikalara 
yansımadan ikna edici olacağa benzememekte-
dir.

Devrim Rehberi ve sistemin temel kurumları 
Batılıların nükleer anlaşma ile İran’daki siyasal 
düzeni hedef aldıklarını ve sistemi dönüştürme 
amacında olduklarını savunmaktadır. Bu min-
valde devam etmekte olan tartışma dünya ka-
muoyu tarafından yakından takip edilmektedir. 
Anlaşma sonrası İran’ın bloke edilmiş paraları 
serbest bırakılmış ve uluslararası para transfer-
leri ve akreditiflerin açılabilmesi gibi bazı ban-
kacılık işlemleri normale dönmeye başlarken 
yabancı yatırımcılar, yatırımların güvencesi ko-
nusunda hukuki altyapının yetersizliğinden do-
layı bu ülkeye yatırım yapma fikrine kuşkuyla 
bakmaktadırlar.

Muhafazakârlar, 27 Mayıs 2017’deki Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine şimdiden start vere-
rek önümüzdeki süreçte hükûmeti yıpratmanın 
hesabını yapmaktadırlar. Ruhani hükûmeti dış 
politikada komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmek 
istemesine rağmen12 belirleyici role sahip ol-
madığından devletin Ortadoğu’daki temel po-
litikalarında herhangi bir değişiklik meydana 
getirememektedir. İran’ın dışarda ödediği ağır 
maliyet ekonomisini de önemli oranda etkile-
mektedir. Bütün bu baskılardan dolayı hükû-
met ekonomik vaatlerini yerine getirebilmek 
için yeni arayışlar peşindedir. Parlamento yeni 
yılın bütçesinde yaptığı değişiklikle 24 milyon 
İranlıyı sübvansiyonlardan mahrum bırakması, 
halka verdiği vaatleri yerine getirmeye çalışan 
hükûmeti zora sokmuştur. Buna karşılık hükû-
metin yaklaşık 10 yıldır halka dağıtılmamış olan 
adalet hisselerinin karşılığı olarak her İranlı’ya 
2’şer milyon tümen ödeme üzerine çalışma baş-
lattığını açıklaması geniş kitleleri rahatlatıcı bir 
haber olmuştur. Son gelişmeler İran’ın önemli 
bir uluslararası aktör vasfını teyit ettiği kadar 
İran’ın iç dengelerinin ve ülkede cereyan eden 
tartışmaların yakından takip edilmesi zorunlu-
luğunu ortaya koymaktadır.

12 http://www.irna.ir/fa/News/81371835/
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bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe 
sahip,  Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke 
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hede� kamuo-
yunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili 
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları 
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış 
politikaları,  ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki 
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'da-
ki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya 
sahiptir. 


