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İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Adaylar

Özet
Modernleşme ve demokratikleşme sancıları yaşayan İran’ın geçirdiği sosyolojik dönüşüm, ülkedeki sosyo-po-

litik dinamiklerin güç ve iktidar mücadelesinde farklı bir evreye girildiğini göstermektedir. Bu açıdan cumhurbaş-

kanlığı seçimleri oldukça önem arz ediyor. Zira devrim sonrası tesis edilen yeni düzende İslamiyet ve Cumhuriyet 

gibi iki temel kavram sentezlenerek yeni bir siyasal düzen ortaya çıkarılmıştır. İslamiyet’i temsilen Veliy-i Fakih/

Devrim Önderi ve cumhuriyeti temsil eden cumhurbaşkanı arasında zaman zaman güç mücadelesi yaşanmak-

tadır. 

19 Mayısta gerçekleştirilecek olan on ikinci dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri, modernleşme ve demokra-

tikleşme mücadelesi yürüten Ruhani önderliğindeki Reformist-Ilımlı koalisyonu ile Devrim Önderi, Devrim Mu-

hafızlar ve Yargı gibi statüko yanlısı güç sahipleri arasında çetin bir mücadele alanına dönüşmüş durumdadır. 

Bu çalışmada, on ikinci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nasıl bir sürecin parçası olduğu ele alınmıştır. 

Çalışmada ayrıca; adayların biyografileri, devlet ve siyaset deneyimleri ile dünya görüşlerine ilişkin bilgilere yer 

verilerek sonuç kısmında seçimlerin muhtemel sonuçları, cephelerin karşılıklı hamleleri ve olası ikinci tur için 

adayların stratejileri değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı seçimleri, sosyolojik dönüşüm, demokratikleşme, değişimciler, statükocular

Abstract

The challenges Iran faced in its modernization and democratization processes entered a new phase due to 
the power struggle among different socio-political fractions in Iran. The presidential election of May 19 is very 
significant in this regard. The new political order which was established after 1979 Revolution brought about 
together two distinct concepts of republic and Islam. Major disagreements sometimes arise between the Su-
preme Leader as the representative of Islam and the President and the representative of republic.

 May 19 presidential election as the twelfth in the history of the Islamic Republic of Iran turned into a fierce 
power struggle between reformist-moderate alliance headed by Hassan Rouhani and the status qua shaped 
around the Supreme Leader, the Revolutionary Guards and the Judiciary. This study deals, in the first place, with 
the presidential elections held since 1979 to contextualize the upcoming election. It will then present the biog-
raphies of the six figures running for presidency by focusing on their backgrounds, official careers and world-
views.  The concluding part possible scenarios and projections regarding the results of the election will be dis-
cussed.

Keywords: Presidential elections, sociological transformation, democratization, reformists, conservatives

 چکیده
نیروهای مبارزۀ  به  توجه  با  اند،  گرفته  شکل  دموکراسی  به  ایران  گذار  و  سازی  مدرن  فرایندهای  پی  در  که  شناختی  جامعه   دگرگونیهای 

 سیاسی-اجتماعی برای کسب قدرت وارد مرحلۀ جدیدی شده است. در همین راستا انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه از اهمیت بسیاری
گاهی باشد.  ترکیب دو مفهوم جمهوریت و اسالمیت می  بر  مبتنی  ایجاد شده است،  انقالب 57  از  نظام سیاسی جدیدی که پس   برخوردار است. 
اوقات اختالفاتی عمده بین ولی فقیه که جنبۀ اسالمیت نظام را نمایندگی می کند و رئیس جمهور به عنوان نمایندۀ جمهوریت، به وجود می آید.

دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری که در 29 اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد، به صحنۀ مبارزۀ شدید میان ائتالف اصالح طلبان-
 اعتدالگرایان تحول خواه  به رهبری روحانی و صاحبان قدرت مثلث متشکل از ولی فقیه، سپاه پاسداران و قوۀ قضائیه که خواهان حفظ وضع موجود
 هستند، تبدیل شده است. نوشتۀ پیش رو، نخست به بررسی انتخاباتهای ریاست جمهوری در ایران از زمان برپایی نظام جمهوری اسالمی تاکنون می
 پردازد. همچنین پیشینۀ شش نامزد انتخابات، تجارب حکومتی و سیاسی و نگرش آنان به مسایل جهان بخشی از این پژوهش است. در بخش پایانی
نیز سناریوهای ممکن و پیش بینی در مورد نتایج احتمالی انتخابات و راهبردهای نامزدها در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم ارائه می شود.

موجود. وضع  حفظ  خواهان  خواهان،  تحول  دموکراسی،  به  گذار  شناختی،  جامعه  دگرگونی  جمهوری،  ریاست  انتخابات  واژه ها:   کلید 
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Giriş: 
“Şimdiye kadar ülkede gerçekleştir-
ilen her cumhurbaşkanlığı seçimi 
döneminin kritik koşullarından dolayı 
farklı bir atmosferde yaşanmıştır.”

  

      İran 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için 19 

Mayıs’ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Şimdiye 

kadar ülkede gerçekleştirilen her cumhurbaşkanlığı 

seçimi, döneminin kritik koşullarından dolayı farklı 

bir atmosferde yaşanmıştır. 1979 yılının hemen 

akabinde yapılan seçimler devrimin özel koşulları 

altında geçti ve Paris’ten Tahran’a dönüş yolunda 

Ayetullah Humeyni’ye eşlik eden aday Ebu’l Hasan 

Benisadr 1979 yılında İran İslam Cumhuriyeti’nin 

ilk cumhurbaşkanı oldu. Ancak Benisadr, İslam 

Cumhuriyetinin yönetici kadrolarıyla ters düşünce 

tasfiye edildi ve 1981’de yurtdışına kaçtı.1 İkinci 

Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ise, 2 Ağus-

tos 1981’de göreve başlamasının üzerinden he-

nüz bir ay geçmemişken uğradığı suikast sonucu 

30 Ağustos 1981’de hayatını kaybetti2 ve İranlılar 

devrimi takip eden yaklaşık bir buçuk yıllık zaman 

diliminde üçüncü kez sandık başına gitmek zorun-

da kaldılar. Ülkenin üçüncü cumhurbaşkanı seçilen 

Seyyid Ali Hamenei ise 1981-1989 İran-Irak Sava-

şına denk gelen yılların neredeyse tamamında bu 

görevi yürüttü ve 1989 yılında Ayetullah Humey-

ni’nin ölmesi üzerine ikinci Devrim Rehber’i olarak 

seçildi. Hamenei’nin cumhurbaşkanlığındaki halefi 

Ekber Haşimi Rafsancani ise görevde kaldığı 1989-

1997 yılları arasında “yapım ve onarım cihadı” adı 

altında ülkeyi savaşın meydana getirdiği yıkım ha-

linden kısmen de olsa çıkarmayı başardı. Genel bir 

değerlendirme olarak, 1997 yılına kadar seçmen-

lerin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki davranışları-

na toplumsal ve bireysel ihtiyaçlar ve talepler gibi 

faktörlerin değil, adayların karizmatik Devrim Reh-

beri’ne olan yakınlığının yön verdiğini söylemek 

mümkündür.

1  http://www.ir-psri.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=400 
(Erişim: 10 Mayıs 2017)
2  http://www.hawzah.net/fa/Question/View/7275 (Erişim: 10 Mayıs 
2017)

Devrim coşkusunun dindiği ve savaş koşulla-
rından uzaklaşıldığı 1990’ların sonunda İran halkı 
farklı bir söylemle karşılarına çıkan reformist Mu-
hammed Hatemi’yi 1997 yılında ülkelerinin beşinci 
cumhurbaşkanı olarak seçtiler. Hatemi 2005 yılına 
kadar iki dönem yürüttüğü cumhurbaşkanlığı bo-
yunca önemli sosyolojik dönüşümler geçirmekte 
olan toplumuna sınırlı da olsa bir açılım ve özgür-
lük getirmeyi başardı. Hatemi’li yılların bu yönüyle 
oldukça sancılı geçtiğini dikkate almak gerekmek-

tedir. Rejimin yerleşik güç odakları, Hatemi’nin 
politikalarını ve onun etrafında oluşan toplumsal 
talepleri kaygıyla izlerken baş gösteren meşruiyet 
sorunu nedeniyle sert önlemler almakta gecikmedi. 
1999’da üniversite öğrencilerinin etkili olduğu pro-
testolar ve akabinde yaşanan olaylar bu gerginli-
ğin bir sonucudur. İran 2000’lere demokratikleşme 
çabalarıyla girdi. Hatemi döneminin sona ermesiy-
le 2005 yılında İran sıra dışı bir cumhurbaşkanlığı 
seçimi yaşadı, ülke içinde ve dışında hiç kimsenin 
şans vermediği bir aday olan Mahmud Ahmedine-
jad sürpriz şekilde ülkenin altıncı cumhurbaşkanı 
seçildi. Ahmedinejad’ın ikinci defa göreve seçildiği 
2009 seçimlerinin ardından yaşanan olaylar, İran’ın 
geçirmekte olduğu sosyolojik dönüşümde her on 
yılda bir nesiller arası mesafenin daha da derin-
leşmesiyle, geri dönülemez bir sürece girdiğinin 
kanıtıydı. Özellikle kentli kesimlerin artan özgür-
lük ve demokratikleşme talepleri karşısında rejim 
beka kaygılarını daha yoğun yaşamaya başlamıştı. 
Ahmedinejad’ın reformist Mir Hüseyin Musevi ve 
Mehdi Kerrubi karşısında elde ettiği seçim zaferinin 

“Ahmedinejad’ın ikinci defa göreve 
seçildiği 2009 seçimlerinin ardından 
yaşanan olaylar, İran’ın geçirme-
kte olduğu sosyolojik dönüşümde 
her on yılda bir nesiller arası me-
safenin daha da derinleşmesiyle, 
geri dönülemez bir sürece girdiğinin 
kanıtıydı. Özellikle kentli kesimlerin 
artan özgürlük ve demokratikleşme 
talepleri karşısında rejim beka kay-
gılarını daha yoğun yaşamaya 
başlamıştı.”



6 www.iramcenter.org

İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Adaylar

şaibeli olduğunu savunan kesimler sokaklara çıktı-
lar ve Yeşil Hareket olarak bilinen protestolar zinci-
rini başlattılar. Protestolar kanlı birşekilde bastırıldı. 
Çok sayıda insan olaylar esnasında ya da işkence 
altında yaşamını yitirdi. Birçok siyasetçi, aydın, aka-
demisyen ve aktivist tutuklandı. Daha sonra olayla-
ra zararlı saiklerle ve kışkırtma sonucu katıldıklarına 
dair “itirafname” imzalatılan tutuklulardan bazıları 
serbest bırakıldı. Arap Baharı’nın patlak vermesin-
den kısa bir süre önce yaşanan bu olaylar nedeniyle 
ülkede güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarılmıştı. 
Arap Baharı rejimin güvenlik kaygılarını daha da 
kritik bir hale getirmiştir. 

2009 seçimleri sonrasında yaşanan olayların so-
rumlusu olarak görülen iki reformist lider Mir Hü-
seyin Musevi ve Mehdi Kerrubi, İran halkını Arap 
Baharı münasebetiyle ayaklanmış halklara destek 
amacıyla bir kez daha sokaklara dökünce herhan-
gi bir yargılanmaya tabi tutulmadan Milli Güvenlik 
Yüksek Konseyi kararıyla ev hapsine alındılar. Öte 
taraftan Hamenei’nin özel iltifatlarına mazhar ol-
muş olan Ahmedinejad sürpriz çıkışlarına devam 
etti ve Devrim Rehberi ile önemli görüş ayrılıkla-
rına düştü.  İki dönemini dolduran Ahmedinejad 
kanunlar gereği tekrar aday olamadı. Ahmedine-
jad’ın desteklediği aday İsfendiyar Rahim Meşai’nin 
adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından 
veto edildi. Ahmedinejad’ın geride bıraktığı İran 
içeride sosyo-politik olarak kutuplaşmış, dış politi-
kada da ağır ambargolar altında büyük ekonomik 
çıkmaza girmiş bir ülke durumundaydı.

İranlılar ülkelerinin yedinci cumhurbaşkanını 
seçmek için 2013 yılında sandık başına gittiklerin-
de yaşam kalitesi, daha iyi bir gelecek, devletin top-
lumsal hayata asgari müdahalesi ve benzer birçok 
alanda beklentiye sahip oldukları gibi dünyayı da 
daha yakından takip etmekteydiler. Bütün bu fak-
törleri dikkate almak ülkedeki yerleşik güç odakla-
rının hareket alanlarının sınırsız olmadığını görmek 
açısından önemlidir. 2013 yılı cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinin kazananı muhafazakâr bir siyasi geçmiş-
ten gelen ve devletin en kritik kurumlarında önemli 
görevlerde bulunmuş olan ancak seçmenin karşı-
sına ılımlı bir siyasi söylemle çıkan Hasan Ruhani 
oldu. 1999 ve 2009 olaylarının ardından seçime 

katılıp katılmamak konusunda kararsız kalanların 
varlığına rağmen reformistlerin önemli bir kesimi 
Hasan Ruhani’yi desteklemişti. Zira kendi adayları 
Muhammed Rıza Arif’in kazanma şansı çok yüksek 
görülmemekteydi. Ruhani’nin zaferi aynı zamanda 
ılımlı muhafazakârlar ve reformcuların “Ümit Frak-
siyonu” olarak isimlendirdikleri oluşumun meyvesi-
ni vermesi anlamına geliyordu.

“Finans ve bankacılık sektörlerinin 
derin krize girdiği, İran’ın uluslararası 
ticaretinin son derece düşük düzey-
de seyrettiği ve işsizliğin zirve yaptığı 
bir ortamda Ruhani Hükümetinin en 
önemli başarısı tek haneli rakamlara 
indirdiği enflasyonu kontrol altına al-
mak olmuştur.”

2013’te göreve gelen Ruhani’nin gündeme al-
dığı ilk dosya nükleer krizdi. Devrim Rehberi’nin 
de onay vermesiyle başlayan müzakereler 2015’in 
ortalarında ancak sonuçlanabildi ve 2016 Ocak iti-
bariyle Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak bilinen 
Nükleer Anlaşma yürürlüğe girdi. Dört yıllık görev 
süresinin yaklaşık üç yılını nükleer krizi çözmeye 
harcayan Ruhani, iç politikada o kadar şanslı de-
ğildi. Finans ve bankacılık sektörlerinin derin krize 
girdiği, İran’ın uluslararası ticaretinin son derece 
düşük düzeyde seyrettiği ve işsizliğin zirve yaptığı 
bir ortamda Ruhani Hükümetinin en önemli başa-
rısı tek haneli rakamlara indirdiği enflasyonu kont-
rol altına almak olmuştur. Nükleer Anlaşma, Kara 
Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali 
Çalışma Grubuna (FATF) üyelik ve yeni petrol an-
laşmaları gibi hamlelerin ülke ekonomisini devlet 
kontrolünden çıkardığını düşünen Devrim Rehbe-
ri, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve Yargı gibi 
yerleşik güçler bu tehdidi bertaraf etmek için bir 
etkisizleştirme politikasını devreye soktular. Söz ko-
nusu güçlerin bu anlamda başarılı olduklarını söyle-
mek mümkündür. Ruhani’nin Nükleer Anlaşmadan 
umduğunu bulamamasında kuşkusuz 2016 yılının 
sonlarında ABD’de Obama döneminin bitip İran 
aleyhtarı tavrıyla bilinen Donald Trump’ın yöneti-
me gelmesinin de etkisi olmuştur. Ülkedeki yerleşik 
düzenin Ruhani karşıtı stratejisinin ikinci aşaması 
Ruhani’nin ikinci dönem cumhurbaşkanlığı yapma-
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sını doğrudan engellemek için adaylık başvurusunu 
veto etmek yerine, seçimler yoluyla muhafazakâr 
bir isimle ikame ederek sistemi yeniden tamamen 
kontrol altına almaktır. 

İran bu koşullar altında 19 Mayıs Cuma günü 
gerçekleştirilecek on ikinci dönem cumhurbaşkan-
lığı seçimlerine hazırlanmaktadır. Seçimleri denet-
leme ve aday adaylarının durumlarını inceleme 
yetkisine sahip Anayasayı Koruyucular Konseyi, 
1600’ün üzerindeki başvurudan sadece altı adaya 
seçimlerde yarışma vizesi vermiştir Bu altı aday Ha-
san Ruhani, İshak Cihangiri, Seyyid Mustafa Haşi-
mitaba, Seyyid İbrahim Reisi, Mustafa Mir Selim ve 
Muhammed Bakır Kalibaf’tır. Takip eden bölümler-
de adaylar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
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Hayatı ve Kariyeri  

69 yaşında ve Semnanlı olan İran’ın mevcut 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslami ilimleri tahsil 

ettikten sonra Tahran Üniversitesi’nde hukuk eği-

timi görmüştür. Ruhani lisans eğitiminin ardından 

İskoçya’da bulunan Glasgow Caledonian Üniver-

sitesi’nden Kamu Hukuku alanında yüksek lisans 

ve Anayasa Hukuku alanında doktora dereceleri 

almıştır.3

Resmi Görevleri 

İran-Irak savaşında Hava Savunma Komutanlığı 

ve Savaş Komutanlığı Başkan Vekilliği başta 

gelmek üzere önemli birçok askeri görev üstlenen 

Ruhani, 1980 ila 2000 yılları arasında beş dönem 

milletvekilliği ve çeşitli dönemlerde Meclis Başkanı 

Birinci Yardımcılığı yapmıştır. 1989-2005 yılları 

arasında İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel 

Sekreterliğini yürüten Ruhani, 1991 yılından 

beri Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyeliğini ve 

1999 yılından beri de Uzmanlar Meclisi üyeliğini 

sürdürmektedir. Hasan Ruhani ayrıca, Ekim 2003 

ila Ağustos 2005 tarihleri arasında İran’ın baş 

nükleer müzakereciliği görevini yürütmüştür.4 

3 http://rouhani.ir/zendeginame.php (Erişim: 11 Mayıs 2017) 
4 https://goo.gl/D1ky2z (Erişim: 11 Mayıs 2017) 

“Devletin kritik kurumlarında uzun 
yıllar hizmet eden muhafazakâr bir 
gelenekten gelen Ruhani’nin siyasi 
çizgisi ülke sorunlarının klasik yön-
temlerle çözülemeyeceğini düşün-
mesiyle evirilmiş ve daha ılımlı bir 
anlayışa kaymıştır.”

Siyasi Perspektifi 

Ruhani; İran İslam Cumhuriyeti’nin siyasi elit-

lerinin önde gelen isimlerinde birisi ve önemli bir 

devlet adamıdır. Devletin kritik kurumlarında uzun 

yıllar hizmet etmiş olan Ruhani’nin bu deneyimin-

den dolayı ülkenin sorunlarına vakıf olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Uzun yıllar en önem-

li geleneksel siyasi akımlardan Mücadeleci Din 

Adamları Topluluğu’nun Merkez Konseyi üyeliğini 

yapan ve muhafazakâr bir gelenekten gelen Ru-

hani’nin siyasi çizgisi ülke sorunlarının klasik yön-

temlerle çözülemeyeceğini düşünmesiyle evirilmiş 

ve daha ılımlı bir anlayışa kaymıştır. Ruhani’nin bu 

yeni siyasi çizgisi onu reformcular arasında da mak-

bul bir figür haline getirmiştir. Ruhani’nin hem re-

formist lider Muhammed Hatemi tarafından Cum-

hurbaşkanının İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi 

Temsilcisi olarak atanması ve hem Hamenei tarafın-

dan Devrim Önderinin temsilcisi olarak aynı göre-

ve atanması, iki kanat açısından da konumlandığı 

yeri göstermesi açısından önemlidir. 2017 yılı Ocak 

ayının başlarında hayatını kaybeden İran siyasetinin 

güçlü aktörlerinden Ekber Haşimi Rafsancani’nin 

en yakın çalışma arkadaşlarından birisi olan Ruha-

ni’yi, Rafsancani’nin pragmatist siyasi çizginin varisi 

olarak görmek mümkündür. 

Huccetü’l-İslam Hasan Ruhani
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“2017 yılı Ocak ayının başlarında 
hayatını kaybeden İran siyasetinin 
güçlü aktörlerinden Ekber Haşimi 
Rafsancani’nin en yakın çalışma ark-
adaşlarından birisi olan Ruhani’yi, 
Rafsancani’nin pragmatist siyasi 
çizginin varisi olarak görmek müm-
kündür.”

Cumhurbaşkanlığı

Karnesi ve Vaatleri

Seçin sürecinin başlamasından bir müddet önce 

yayımladığı “Vatandaşlık Hakları Bildirisi” Ruha-

ni’nin 2013 yılında takip ettiği stratejiyi 2017 yı-

lında da sürdüreceğinin işareti olmuştur. Nitekim 

demokratikleşme konusundaki vaatleri Ruhani’nin 

muhafazakâr rakipleri karşısındaki en önemli argü-

manı durumundadır. Etnik, mezhepsel ve dini azın-

lıklar konusunda diğer adaylara oranla daha net 

söylemler geliştiren Ruhani, cumhurbaşkanı olarak 

seçildiğinde Hatemi hükümetinde İstihbarat Bakan-

lığı yapmış olan İbrahim Yunusi’yi Azınlıklardan So-

rumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atamıştır. 

Geçtiğimiz dört yılda Tebriz Üniversitesinde Azeri 

Türkçesi Dili ve Edebiyatı, Senendec Üniversitesinde 

Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri açılmıştır.  Basın öz-

gürlüğüne ve sosyal medyaya yönelik kısıtlamaları 

eleştiren Ruhani, kimi yayın organlarının kapatıl-

masını engelleyememekle birlikte sosyal medyanın 

rahat kullanımı konusunda kısmi başarılar elde et-

miştir. 

Ekonomi alanı Ruhani’nin vaatlerini yerine getir-

mekte en çok zorlandığı alanlardan birisidir. Nükleer 

Anlaşmayla elde edilen nispi kazanımlar sayesinde 

petrol ve gaz ihracatı kayda değer oranda yükselmiş 

ve kaygı verici düzeylere ulaşan enflasyon rakamları 

kontrol altına alınarak tek haneli rakamlara indiril-

miştir. Ancak bütün bunlara rağmen Ruhani hükü-

meti döneminde işsizlik sorununa etkili çözümler 

üretilememiştir. Bu nedenle rakiplerinin Ruhani’yi en 

fazla bu noktadan sıkıştırması sürpriz değildir. 

Ruhani’nin dış politikada Nükleer Anlaşma son-
rası Batı ile ilişkileri önemli ölçüde normalleştirme 
sürecine sokmasına kerhen de olsa izin veren dev-
rim önderi, bölgesel krizin kontrolünü DMO üzerin-
den kendisi üstlenmeyi tercih etmiştir. Ruhani, D. 
Trump’ın iktidara gelmesiyle ABD’nin İran’a yönelik 
olası baskılarını azaltabilmek için AB başta olmak 
üzere diğer küresel güçlerle ilişkileri güçlendirme 
amacındadır. Ancak İran dış politikasında belirleyi-
ci mercii cumhurbaşkanından çok, Devrim Rehberi 
olduğu için Ruhani dış politika hedeflerinin büyük 
oranda gerisinde kalmıştır.  

 Hasan Ruhani 19 Mayıs seçim kampanya-
sında “özgürlük, güvenlik, huzur ve ilerleme” 
sloganlarını kullanmaktadır.

“Son dönemlerde Hamenei sonrası 
Devrim Rehberliği için de adı geçen 
Reisi’nin siyasi çizgisi de Rehberlik 
kurumununkiyle aynıdır. Reisi konu-
mundaki bir kimsenin Hamenei’nin 
izni ve onayı olmadan aday olduğu 
düşülemez. Nitekim Hamenei’ye 
bağlı Cuma İmamları en başından 
beri Reisi’ye desteklerini açıklamak-
ta ve halkı da ona oy vermeye teşvik 
etmektedirler.”



10 www.iramcenter.org

İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Adaylar

Hayatı ve Kariyeri

Meşhed doğumlu Seyyid İbrahim Reisi 57 ya-

şındadır. Dini eğitimini on beş yaşından itibaren 

Kum’da sürdürmüş ve devrimden sonra devletin 

önemli kademelerine kadro yetiştirmek için Ayetul-

lah Behişti’nin Kum’da seçtiği ve yoğun bir progra-

ma tabi tuttuğu yetmiş talebeden birisi olmuştur.5 

Resmi Görevleri 

1979 Devrimini takip eden süreçte özellikle ül-

kenin sınır bölgelerinde muhtelif ayaklanmalar baş 

göstermiştir. Bu bölgelerden birisi de ülkenin güne-

yinde bulunan ve Arapların yoğun olarak yaşadığı 

Mescid-i Süleyman’dır. Reisi, olayların bastırılma-

sına yardımcı olmak amacıyla kentte bulunan ad-

liyede hayatı boyunca farklı kademelerinde görev 

yapacağı yargı kariyerine ilk adımını atmıştır.  

1980 yılında henüz 20 yaşındayken Kerec Savcı 

Yardımcısı ve birkaç ay sonra Kerec Savcısı olarak 

atanan Reisi, 1981-1984 yılları arasında Hemedan 

Başsavcısı olarak görev yapmıştır. 1988 yılında Aye-

tullah Humeyni’nin talimatıyla 3-4 bin kişinin top-

lu idamını gerçekleştiren ve muhaliflerin ifadesiyle 

‘Ölüm Komitesi’ olarak adlandırılan dört kişilik he-
5 http://raisi.ir/page/biography (Erişim 11 Mayıs 2017)

yetteki faaliyetleri Reisi’nin kariyerinin en tartışmalı 

safhasını oluşturmaktadır. Reisi 2004-2014 arası 

İran Yargı Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Reisi hâli-

hazırda eşzamanlı olarak Başsavcılık, Din Adamları 

Özel Mahkemesi Başsavcılığı ve ülkenin en güçlü 

vakfı olan Astan-i Kudsi Rezevi’nin başkanlığını yü-

rütmektedir. Reisi aynı zamanda Uzmanlar Meclisi 

üyesidir.6 

Siyasi Perspektifi

On ikinci dönem cumhurbaşkanlığının güçlü 

adaylarından birisi olan Reisi’nin bütün kariyerinin 

yargıda geçmesi ve siyasi deneyiminin olmaması 

bir dezavantaj olarak görülmektedir. Son dönem-

lerde Hamenei sonrası Devrim Rehberliği için de 

adı geçen Reisi’nin siyasi çizgisi de Rehberlik ku-

rumununkiyle aynıdır. Reisi konumundaki bir kim-

senin Hamenei’nin izni ve onayı olmadan aday ol-

duğu düşülemez. Nitekim Hamenei’ye bağlı Cuma 

İmamları en başından beri Reisi’ye desteklerini 

açıklamakta ve halkı da ona oy vermeye teşvik et-

mektedirler. Ülkedeki müesses nizamı teşkil eden 

Devrim Rehberliği, DMO ve Yargı üçlüsünün par-

çası olan Reisi aynı zamanda bu nizamın 19 Mayıs 

seçimlerindeki adayıdır.  

6 A.g.e. 

“Dış politikada ise hem küresel hem 
bölgesel alanda ilişkilerin tekrar 
gerilmesi muhtemeldir. Zira ABD 
başkanı Trump’ın bölgesel mütte-
fikleri ile birlikte İran’a yönelik baskı 
uygulamaya hazırlandığı bir süreçte 
İran’dan gelecek tepki, Nükleer An-
laşmanın akıbeti dâhil olmak üzere 
Suriye, Yemen, Irak ve Lübnan’da 
gerginliklerin tırmanmasına neden 
olacaktır.  ”

Huccetü’l-İslam Seyyid İbrahim Reisi
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Hamenei’nin perde arkasında desteğini alan 

Reisi, doğal olarak muhafazakâr cephe ve grup-

ların da desteğine sahiptir. Birçok muhafazakâr 

grup ve şahsiyeti bünyesinde bulunduran çatı ku-

ruluşlar olan İslam Devrimi Güçleri Halk Cephesi, 

İslam Devrimi Direniş Cephesi ve Mücadeleci Din 

Adamları Topluluğu Reisi’yi desteklediklerini açıkla-

mışlardır. Reisi seçildiği takdirde, aldığı halk desteği 

ve elde edeceği siyasi deneyim sayesinde Hamenei 

sonrası Devrim Rehberliği için de en güçlü adaylar-

dan birisi olacaktır.

Vaatleri

“Ekonomi vaatlerinde popülist 
söylemler kullanan Reisi 5-6 mily-
on istihdam yaratacağını, dar gelirli 
vatandaşların nakdi sübvansiyon-
larını aylık 12.5 dolardan 37.5 dolara 
çıkaracağını ve Mahmud Ahmedi-
nejad döneminde başlatılan TOKİ 
benzeri Mesken-i Mihr projelerinin 
tamamlanıp vatandaşa teslim edi-
leceğini vaat etmektedir.”

Reisi seçim kampanyalarında özellikle ekonomi 
alanındaki vaatleriyle ön plana çıkmaktadır. Reisi’nin 
bu stratejisinde uzun zamandır ülke gündeminden 
düşmeyen işsizlik sorunu ve yolsuzluk iddiaları önemli 
etkenlerdir. Ekonomi vaatlerinde popülist söylemler kul-
lanan Reisi 5-6 milyon istihdam yaratacağını, dar gelirli 
vatandaşların nakdi sübvansiyonlarını aylık 12.5 dolar-
dan 37.5 dolara çıkaracağını ve Mahmud Ahmedinejad 
döneminde başlatılan TOKİ benzeri Mesken-i Mihr pro-
jelerinin tamamlanıp vatandaşa teslim edileceğini vaat 
etmektedir. Dar gelirli kesimler ve muhafazakâr çevreler 
arasında karşılık bulan bu vaatlerin ülkenin ekonomi pa-
rametreleri dikkate alındığında nasıl hayata geçirileceği 
rakiplerinin Reisi’ye sorduğu önemli bir sorudur. 

Reisi’nin iç ve dış politikaya ilişkin görüşleri ise Ha-
menei ve DMO çizgisiyle paralel olduğundan seçilmesi 
durumunda İran’ın daha sert politikalar takip edeceği 
söylenebilir. İç politikada basın ve sosyal medya üze-
rinde baskının artması muhtemel olduğu gibi devletin 
insanların yaşamına tekrar daha fazla müdahil olması 

da sürpriz olmayacaktır. Bu tarz politikaların İran top-
lumundaki kutuplaşmayı derinleştirme ihtimali bulun-
maktadır. Devlet müdahalesinin dikkat çekici örnekle-
rinden bir tanesi geçtiğimiz aylarda yaşanmıştır. Reisi’nin 
kayınpederi ve Hamenei’nin Horasan-i Rezevi eyaleti 
temsilcisi Ayetullah Alamü’l Hüda eyalette konser veril-
mesini tamamen yasaklamıştır. Damadı da kendisi ile bu 
konuda hemfikirdir. Dolayısıyla cumhurbaşkanı olması 
durumunda Reisi’nin bu tutumunda değişikliğe gide-
ceğini düşünmek son derece güçtür. Dış politikada ise 
hem küresel hem bölgesel alanda ilişkilerin tekrar geril-
mesi muhtemeldir. Zira ABD Başkanı Trump’ın bölgesel 
müttefikleri ile birlikte İran’a yönelik baskı uygulamaya 
hazırlandığı bir süreçte İran’dan gelecek tepki, Nükleer 
Anlaşmanın akıbeti dâhil olmak üzere Suriye, Yemen, 
Irak ve Lübnan’da gerginliklerin tırmanmasına neden 
olacaktır.

İbrahim Reisi 19 Mayıs seçim kampan-
yasında “iş ve onur” sloganını kullanmaktadır.

“Asker ve polis teşkilatının içinden 
geliyor olması nedeniyle Kalibaf sert 
bir mizaca sahiptir. Diğer yandan, on 
iki yıldır Tahran Belediyesinin Başkan-
lığını yapmanın Kalibaf’a önemli bir 
idari deneyim kazandırdığı kesindir. 
Fakat buna rağmen Kalibaf’ın siyaset 
tarzında ve üslubunda bir yumuşama 
gözlemlenmemektedir.”
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İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Adaylar

Hayatı ve Resmi Görevleri 
56 yaşında ve Meşhed doğumlu olan Muham-

med Bakır Kalibaf lisans ve yüksek lisans eğitimini 
Tahran Üniversitesi Jeopolitik Bölümünde tamam-
lamıştır. DMO Hava Kuvvetlerinde çeşitli görevlerde 
bulunan Kalibaf; 1997 yılında Hamenei tarafından 
bu kuvvetlerin komutanı olarak atanmıştır. 2000 yı-
lında yine Hamenei tarafından İran Emniyeti Genel 
Müdürü olarak atanan Kalibaf 7, 2005 yılında girdiği 
cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmiştir. Seçimle-
rin ardından Tahran Belediye Başkanlığına getirilen 
Kalibaf, 2013 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
tekrar şansını denemiş ve başarısız olmuştur. 

Kalibaf, Reisi’yi de desteklediğini belirttiğimiz 
İslam Devrimi Güçleri Halk Cephesi tarafından 
aday gösterilmiştir. Birçok gözlemci tarafından Re-
isi’nin yedeği olarak görülen Kalibaf şimdiye kadar 
yürüttüğü seçim kampanyası ve adayların toplu 
olarak katıldığı üç seçim münazarasında sergilediği 
performansı ile muhafazakâr seçmenlerin takdirini 
kazanmıştır. 

Kalibaf’ın en yakın çalışma arkadaşları arasın-
da kendisi gibi DMO ve Emniyet Teşkilatı kökenli 
isimler yer almaktadır. Bu, Kalibaf’ın siyasete bir as-
ker ruhuyla yaklaştığı değerlendirmelerine neden 
olmaktadır. Nitekim Kalibaf 2009 yılında gerçek-
leştirilen tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
ardından meydana gelen olayların bastırılmasında 
elinde jopla sokaklara indiğini bizzat kendisi itiraf 
etmiştir. 

7 http://ghalibaf.ir/page/biography (Erişim: 11 Mayıs 2017)

Siyasi Perspektifi
Asker ve polis teşkilatının içinden geliyor olma-

sı nedeniyle Kalibaf sert bir mizaca sahiptir. Diğer 
yandan, on iki yıldır Tahran Belediyesinin Başkan-
lığını yapmanın Kalibaf’a önemli bir idari deneyim 
kazandırdığı kesindir. Fakat buna rağmen Kalibaf’ın 
siyaset tarzında ve üslubunda bir yumuşama göz-
lemlenmemektedir. Hamenei, DMO, Emniyet Teşki-
latı ve Yargı Organı ile olan yakınlığıyla tanınan Ka-
libaf’ın bu seçimlerde daha çok seçim mühendisliği 
kapsamında Reisi’ye destek amacıyla aday olduğu 
belirli çevrelerce bilinmekteydi. Örneğin İslam Dev-
rimi Direniş Cephesi kendi adayını açıklamaya ha-
zırlanırken Reisi’nin adaylığını açıklamasıyla bundan 
vazgeçerek kendisin destekleyeceğini açıklamıştır. 
İDDC dışında muhafazakar kesiminden başka grup-
lar da Kalibaf’a oy vermeye yanaşmamaktaydı. Mu-
hafazakar parti ve grupların Reisi’nin ismi üzerin-
de ittifak sağlamaları sonucu Kalibaf seçimlere bir 
kaç gün kala Reisi’nin lehine adaylıktan çekildiğini 
açıklamıştır. 

Vaatlari

“Kalibaf’ın vaatlerine bakıldığında 
büyük oranda Reisi’nin vaatleriye pa-
ralellik gösterdiği anlaşılmaktadır.”

Ekonomik sorunların ülkenin en önemli günde-
mi olması gerektiğini vurgulayan Kalibaf; popülist 
söylemler geliştirerek dört yılda 5 milyon istihdam 
sağlayarak işsizliği ortadan kaldıracağını, dar gelirli 
vatandaşlara verilen sübvansiyonları önemli ölçüde 
artıracağını, işsizlere ayda yaklaşık 70 dolar maaş 
vereceğini, Direniş Ekonomisi Doktrinini hayata 
geçireceğini ve üretimi destekleyip ithalatı en aza 
indireceğini vaat etmektedir. Reisi gibi Kalibaf’ın 
da bu ekonomik vaatler için nasıl kaynak bulaca-
ğını belirtmemesi rakiplerinin eleştirilerine neden 
olmaktadır. Kalibaf’ın vaatlerine bakıldığında bü-
yük oranda Reisi’nin vaatleriye paralellik gösterdiği 
anlaşılmaktadır. 

Muhammed Bakır Kalibaf
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Hayatı ve Kariyeri
59 yaşında ve Hürmüzgan doğumlu olan İshak 

Cihangiri, ilk ve orta öğrenimini Sircan şehrinde ta-
mamladıktan sonra Kerman Üniversitesi’nde fizik 
tahsil etmiş ve Tahran’da bulunan ülkenin en pres-
tijli üniversitelerinden Sanat-ı Şerif Üniversitesi’nde 
Sanayi Mühendisliği alanında yüksek lisans derece-
si yapmıştır.8

Resmi Görevleri 

1980’da “Yapım ve Onarım Cihadının” Ciroft şube 
müdürlüğünü yapan Cihangiri bu görevinin ardından ge-
tirildiği Tarım Bakanlığının Kerman şubesinde 1985 yılı or-
talarına kadar çalışmıştır. Cihangiri aynı yıl Ciroft şehrinden 
milletvekili seçilmiştir. Rafsancani döneminde 1993 yılında 
getirildiği İsfahan Valiliği Cihangiri’nin kariyerinin önemli 
resmi görevlerinden bir tanesidir. Takip eden yıllarda yük-
selişi devam eden Cihangiri, Muhammed Hatemi’nin 
1997’de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kabinede 
Sanayi ve Maden Bakanı olarak görev yapmıştır. 19 Mayıs 
seçimlerinin reformist adaylarından birisi olan Cihangiri, 
2013 yılından beri Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Birinci Yar-
dımcısı olarak görev yapmaktadır.9 

Siyasi Perspektifi
Cihangiri Kargozaran-i Sazendigi partisinin ku-

8 http://tn.ai/106684 (Erişim 12 Mayıs 2017)
9 https://goo.gl/bQjWUp (Erişim 12 Mayıs 2017)

rucularındandır. Bu parti teknokratlardan oluşan 
ve devrim sonrası kurulan ilk modern sağ partidir. 
Partinin temel amacı Rafsancani’nin izlediği prag-
matist politikaları kurumsallaştırmaktır. Cihangiri, 
halen partinin Merkez Konseyinde yer almaktadır. 
Parti, aldığı kritik kararla 2009 seçimlerinde refor-
mist lider Mir Hüseyin Musevi’yi destekleyerek siya-
seten reformcu bir çizgiye kaymıştır. 

Cihangiri açıklamalarında her ne kadar refor-
mistler adına aday olduğunu vurgulasa da daha çok 
Ruhani’nin Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafın-
dan veto edilmesi riskine karşı reformcu-ılımlı koa-
lisyonunun yedek adayı olarak seçimlere girmiştir. 
Nitekim Cihangiri ekonomide, iç ve dış politikada 
Ruhani ile aynı söylemleri takip etmektedir. 

Ruhani-Cihangiri ikilisini destekleyen Ilımlı-Refor-
mcu koalisyonun “Ümit Fraksiyonu” olarak bilinen 
oluşumu oldukça geniş bir siyasi yelpazeyi temsil et-
mektedir. Bu yapı içerisinde bir taraftan Reformcu 
Siyaset Yüksek Konseyi çatısı altında birleşen partiler, 
gruplar ve ittifaklar diğer tarafta ise ılımlı muhafa-
zakârlardan oluşan partiler, gruplar ve ittifaklar bu-
lunmaktadır. Söz konusu fraksiyon İran Katılım Parti-
si, İran İtimat Partisi, İslami İş Partisi gibi daha birçok 
reformcu parti ve grubun yanı sıra İtidal ve Kalkınma 
Partisi ve İtidal Cephesi gibi parti ve çatı kuruluşlar-
dan oluşan ılımlı siyasi çizgiye sahip bileşenlerin bir 
araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu oluşumun temel 
amacı “demokratikleşmeyi (reformcuların amacını) 
az değil, azar azar (ılımlıların yöntemiyle) sağlamak-
tır”. Reformist-ılımlı cenah için bu yaklaşım hem iç 
hem de dış politikada temel stratejidir.

Cihangiri, beklendiği gibi seçime birkaç gün kala 
Ruhani’nin yerine adaylıktan çekildiğini açıklamıştır. 

İshak Cihangiri

“Cihangiri Kargozaran-i Sazendigi 
partisinin kurucularındandır. Bu par-
ti teknokratlardan oluşan ve devrim 
sonrası kurulan ilk modern sağ par-
tidir. Partinin temel amacı Rafsan-
cani’nin izlediği pragmatist politikal-
arı kurumsallaştırmaktır.”

“Bu oluşumun temel amacı 
“demokratikleşmeyi (reformcuların 
amacını) az değil, azar azar (ılım-
lıların yöntemiyle) sağlamaktır”. Re-
formist-ılımlı cenah için bu yaklaşım 
hem iç hem de dış politikada temel 
stratejidir.”
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Hayatı ve Kariyeri

İsfahan doğumlu 71 yaşındaki Seyyid Mustafa 

Haşimitaba Emir Kebir Üniversitesi’nden tekstil 

alanında yüksek lisans derecesi almıştır.  

Resmi Görevleri 

Haşimitaba, Muhammed Cevad Bahoner ve Mir 

Hüseyin Musevi hükümetlerinde Sanayi ve Maden 

Bakanlığı, Rafsancani ve Hatemi hükümetlerinde 

Beden Eğitimi Teşkilatı Başkanlığı ve Milli Olimpiyat 

Komitesi Başkanlığı yapmıştır. 10

Siyasi Perspektifi

Reformist düşünceleri ile tanınan Haşimitaba, 

Kargozaran-i Sazendigi partisinin kurucu 

üyelerindendir. 2001 yılında da cumhurbaşkanlığına 

aday olan Haşimitaba on aday arasında sonuncu 

olmuştur. 19 Mayıs seçimlerine herhangi bir 

parti ya da grubun desteği olmaksızın bağımsız 

giren Haşimitaba’nın seçimleri kazanma şansı 

bulunmamaktadır. Haşimitaba yaptığı açıklamada 

seçim sürecinden çekilmeyeceğini ama oyunu 

Ruhani’ye vereceğini ve oy verme konusunda 

kendisine danışanlara da Ruhani’ye oy vermeleri 

yönünde teşvik edeceğini belirtmiştir.  

10 https://goo.gl/tqnrH9  (Erişim 12 Mayıs 2017) 

“Bölgesel krizler konusunda net 
görüş beyan etmeyen Haşimitaba; 
Suriye, Irak ve Yemen’in kalkınması 
ve gelişmesi için İran’ın kültürel 
destek verebileceği gibi bu ülkelere 
müsteşarlık hizmetlerinin sağlanabi-
leceğini dile getirmektedir.”

Nükleer Anlaşma konusunda İran’ın haksızlığa 

uğradığını düşünen Haşimitaba, karşılıklı 

saygı çerçevesinde bütün ülkelerle iş birliği 

yapılabileceğini ve iyi ilişkiler geliştirilebileceğini 

savunmaktadır. Bölgesel krizler konusunda net 

görüş beyan etmeyen Haşimitaba; Suriye, Irak 

ve Yemen’in kalkınması ve gelişmesi için İran’ın 

kültürel destek verebileceği gibi bu ülkelere 

müsteşarlık hizmetlerinin sağlanabileceğini dile 

getirmektedir.

Vaatleri:

Haşimitaba’nın en dikkat çeken ekonomik vaadi 

nakdi sübvansiyonların herkese eşit dağıtılmasına 

son vererek; ihtiyaca odaklı adil bir paylaşım sistemi 

kurmak için gerekli fonu ilgili yardım kuruluşlarına 

tahsis edeceğini açıklamasıdır. Haşimitaba’nın di-

ğer vaatleri arasında tarımı geliştirmek, istihdamda 

adaleti sağlamak, insanları ev sahibi yapmak ve en-

gellilere destek olmak gibi konular yer almaktadır.

Haşimitaba seçim kampanyasında “İran’ı 

Korumak” sloganını kullanmaktadır. 

Seyyid Mustafa Haşimitaba
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Hayatı ve Kariyeri

69 yaşında ve Tahranlı olan Mustafa Mir Selim, 

yüksek eğitimini Fransa’da bulunan Universite de 

Poiters’de 1971 yılında tamamlayarak, 1972 yılın-

da Paris’teki “Petrol ve Motor Yüksek Okulu’nda” 

ihtisas yapmıştır.11  

Resmi Görevleri 

1979-1981 döneminde İçişleri Bakanı Yardım-

cılığı yapan Mir Selim, Ali Hamenei’nin cumhur-

başkanlığı döneminde 1981-1989 yılları arasında 

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Cum-

hurbaşkanı Danışmanlığı görevlerinde bulunmuş, 

Rafsancani döneminde 1989’dan 1993’e kadar da 

cumhurbaşkanının araştırmalardan sorumlu yar-

dımcılığını yapmıştır. Mir Selim ayrıca, 1993-97 yıl-

ları arasında Rafsancani’nin ikinci dönem cumhur-

başkanlığında Kültür ve İrşat Bakanı olarak görev 

yapmıştır.12 19 Mayıs seçimlerinin İslami Koalisyon 

Partisinin adayı Mir Selim; 1996 yılından beri Dü-

zenin Yararını Teşhis Konseyi üyeliğini ve 2009’dan 

beri İslami Koalisyon Partisinin Merkez Konsey Baş-

kanlığını yürütmektedir.

11 http://mirsalim.com/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D-
B%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/ (Erişim 13 Mayıs 2017)
12 A.g.e 

Siyasi Perspektifi

Muhafazakâr bir figür olan Mir Selim, İslam 

Cumhuriyeti Partisi Propaganda Sorumluluğu gö-

revini yürütmüş ve bu partinin MKYK üyeliğini yap-

mıştır. Mir Selim’in İslami Koalisyon Partisi, Tahran 

geleneksel sermayesini temsil eden Tahran Pazarı 

ile geçmişten beri yakın bir ilişkiye sahiptir. Sivil ve 

muhafazakâr bir çizgiye sahip olan parti ilk defa di-

ğer muhafazakârlarla ittifak kurmadan kendi ada-

yı ile seçime girmektedir. Mir Selim’in yolsuzluklar 

konusunda hükümeti eleştirdiği kadar, kendisi gibi 

muhafazakâr cenahtan gelen Kalibaf’ı da Tahran 

Belediyesinde yaşanan yolsuzluklardan ötürü sert 

bir şekilde eleştirmesi dikkat çekici bir durumdur. 

Seçimlerde pek şansı olmayan Mir Selim ve partisi, 

Reisi lehine son anda çekilebileceklerinin sinyalini 

vermişlerdir.

Vaatleri

Nakdi sübvansiyonların dağıtımında doğru bir 

yol izlenmediğini, varoşlarda yaşayanları ucuz fiyat-

larla konut sahibi yapılabileceğini, Direniş Ekono-

misi Doktrinini uygulanacağını, üretimin ve ihraca-

tın destekleneceğini vaat eden Mir Selim’in ulaşım 

konusuna değinen tek aday olarak demiryolları ve 

metro hatlarının geliştirileceğini vaat etmesi dikkat 

çekici bir noktadır. Seçimlerde bir şansı olmayan 

Mir Selim ve partisini seçimlerin ikinci tura kalması 

ve muhafazakâr adaylardan 

Seyyid Mustafa Mir Selim

“Sivil ve muhafazakâr bir çizgiye sa-
hip olan parti ilk defa diğer muha-
fazakârlarla ittifak kurmadan kendi 
adayı ile seçime girmektedir. Seçim-
lerde pek şansı olmayan Mir Selim ve 
partisi, Reisi lehine son anda çekile-
bileceklerinin sinyalini vermişlerdir.”
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Sonuç:

2017 cumhurbaşkanlığı seçimleri İran halkının 

iç politikada; demokratikleşme, siyasal açılımlar, 

basın ve düşünce özgürlüğü ile daha baskıcı ve 

tutucu olan; dış politikada ise uluslararası kamu-

oyuyla normalleşme sürecine girmeyi savunan sos-

yo-politik dinamikler ile küresel sistemle çatışmacı 

söylemlerin sürdürülmesini savunan statükocu di-

namikler arasında bir tercihte bulunmasıyla şekil-

lenecektir. Bu bakımdan Ruhani-Cihangiri-Haşimi-

taba birinci yaklaşımın ve Reisi-Kalibaf-Selimi ise 

ikinci yaklaşımın temsilcileridir. 

Ruhani’nin ileri sürdüğü tezlerin toplumsal mu-

hatapları devrim sonrası oluşmuş orta sınıf ve üstü, 

gençlik, azınlıklar iken, Reisi’nin ileri sürdüğü tez-

lerin muhatapları daha çok dar gelirli, geleneksel 

yaşamdan kopmak istemeyen veya modern yaşa-

mı tehdit olarak gören kesimler ile eğitim seviyesi 

daha düşük, küçük şehirlerde ve kırsalda yaşayan 

kesimlerdir. Devrim sonrası tesis edilen düzenin; 

din ve gelenek üzerine inşa edildiği gerçeği dikkate 

alınırsa rejimin de modernleşme ve demokratikleş-

meden yana olmadığı ortadadır. Bu yüzden rejimin 

bekası için Reisi’nin kazanması oldukça önem arz 

etmektedir. 

Doğrusu sadece rejimin bekası değil, bugüne 

kadar ortaya çıkmış oligarşinin güç ve serveti elin-

de tutmak için yoğun bir çaba sarf ettiği ve en ba-

şından seçim mühendisliği yaptığı görülmektedir. 

Televizyonlarda yayınlanan canlı münazaralarda 

muhafazakâr adaylardan Kalibaf her ne kadar ilk 

kamuoyu araştırmalarına göre diğer muhafazakâr 

aday Reisi’nin önünde gözükse de süreç ilerledik-

çe Reisi’nin istikrarlı bir şekilde oylarını arttırdığı 

görülmektedir. Bu süreç, Hamenei, DMO ve Yargı 

Organı üçlüsünün arzu ettiği bir süreçtir. Seçimin 

birinci aşamasında Reisi’yi olabildiğince kamuoyu-

na sunmak ve ikinci aşamada da Ruhani’nin karşı-

sına çıkararak sonuca gitmektir. Nitekim Kalibaf’ın 

yarıştan çekilmesiyle bu amacın büyük oranda hasıl 

olduğu görülmektedir. 

Seçimlerin ikinci tura kalması, Reisi’nin şansı-

nın psikolojik olarak artması anlamına gelir. İkinci 

tur Reisi için şansı arttıracağı gibi, seçim güvenliği 

konusunda ciddi kuşkular yaratacağından ülke için 

kaotik bir durumun ortaya çıkmasına sebep olabilir. 

Zira Reformistler 2009 seçimlerini kazandıklarına 

ve sonuçlarla oynandığına inanmaktadır. Seçimin 

ikinci tura sarkması, Reformistlerin bu yöndeki kuş-

kularının ciddi anlamda artmasına neden olacağın-

dan 2009 seçimlerinden sonra yaşanan gösteri ve 

protestolar yeniden cereyan edebilir. 

Reformistler 2005 seçimlerinden sonra sistem-

den tasfiye edilmeye başlanmış ve süreç neticesin-

de rejimin temel kurumlarında önemli güç kaybı-

na uğramışlardır. Reisi’nin kazanması durumunda, 

2013’ten bu yana tekrar sistmemin temel kurumla-

rına yerleşmeye çalışan reformistler bugüne kadar 

elde ettikleri kazanımları da kaybedebilirler. Mües-

ses nizamın amacı, reformistlerin kendileri için or-

taya çıkardığı tehdidi tamamen ortadan kaldırmak-

tır. Bu yüzden seçimi kazanabilmek için her türlü 

seçim mühendisliğini deneyeceklerdir.  

“Doğrusu sadece rejimin bekası 
değil, bugüne kadar ortaya çıkmış 
oligarşinin güç ve serveti elinde tut-
mak için yoğun bir çaba sarf ettiği 
ve en başından seçim mühendisliği 
yaptığı görülmektedir.”

“Reisi’nin kazanması durumunda, 
2013’ten bu yana tekrar sistmemin 
temel kurumlarına yerleşmeye 
çalışan reformistler bugüne kadar 
elde ettikleri kazanımları da kaybe-
debilirler. Müesses nizamın amacı, 
reformistlerin kendileri için ortaya 
çıkardığı tehdidi tamamen ortadan 
kaldırmaktır..”
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Şimdiye kadar farklı çevrelerce düzenlenen an-

ketlere bakılırsa seçimlerin ikinci tura sarkması ih-

timal dâhilindedir. Ruhani’nin seçilmeyi birinci tur-

da garantileyebilmesi için azınlıkların oyunu elde 

etmesinin yanı sıra, küskün reformist seçmenleri 

de sandığa gitmeye ikna etmesi gerekmektedir. 

Zira oy vermeyi önemli bir sivil ve dini görev olarak 

gören muhafazakâr seçmenler Devrim Rehberi’nin 

çağrısına uyarak oyunu kullanmakta ve doğal ola-

rak istisnalar dışında muhafazakâr adayları tercih 

etmektedirler. On ikinci dönem cumhurbaşkanlığı 

seçimleri bu çok bilinmeyenli denklemin çözümüne 

imkan sağlamanın yanında yeni çözümsüz denk-

lemlerin fitilini ateşleyecektir. 



18 www.iramcenter.org

İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Aday Başvuruları





20 www.iramcenter.org

İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Adaylar

İRAN 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMLERİ VE 
ADAYLAR
Mehmet KOÇ

Analiz

Bölgesel Krizde Mezheplerin Rolü Şiilik ve Sele�liğin Arasında Ortadoğu

İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle 
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve 
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. 

Oğuzlar Mh. 1397. Sk. No: 14   06520 Çankaya / Balgat - Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 284 55 02 - 03   Faks: +90 312 284 55 04 
e-mail: info@iramcenter.org   www.iramcenter.org

"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezi'ne (İRAM) aittir" Mayıs 2017


