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Ruhani Döneminde İran - ABD İlişkileri

Özet
İran'da 2013 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem iç hem dış siyasette ılımlılaşma, ihtiyat ve itidali savunan 

Hasan Ruhani kazandı. İran’ın Batı ve komşuları ile yapıcı etkileşim içinde olması gerektiğini savunan Hasan Ruhani’nin 
seçim zaferi yeni dönemde ülkenin giderek derinleşen iktisadi ve dış politika krizlerine çözüm bulunacağına dair umut ve 
beklentileri canlandırdı. Nükleer krizin diplomatik müzakereler ile çözümlenmesi ve İran’a uygulanan ağır yaptırımların kal-
dırılması Ruhani’nin dış politika gündeminin öncelikli meselesiydi. 2015’te İran ve P5+1 ülkeleri arasında varılan tarihi uzlaşı 
neticesinde imzalanan nükleer anlaşma ile İran-ABD ilişkilerinin son dönemdeki en girift krizi de diplomasi ile çözüm bu-
luyordu. Bu makalenin amacı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde İran-ABD ilişkileri açısından bir milat sayılabilecek 
nükleer anlaşma sonrasında ilişkilerin seyrini İran siyasetinde doğan beklentiler ve sonrasında yaşanan süreç üzerinden tahlil 
etmektir.  Nükleer anlaşma ilişkilerin normalleşmesi adına olumlu bir zemin yaratsa da, ikili ilişkilerdeki derin güvensizlik, 
nükleer programa ilişkin çok taraflı yaptırımların kalkmasına rağmen, ABD’nin doksanlı yıllardan beri uyguladığı tek taraflı 
yaptırımların İran’ın küresel sisteme entegrasyonunda yarattığı zorluklar ve nükleer mesele dışında çözümsüz kalan ikili ve 
bölgesel sorunlar nedeniyle ilişkilerde normalleşmenin gerçekleşemediği görülmektedir. Gelinen son noktada 2013-2017 
yılları arasında yaşanan kısa süreli ümitvar süreç Donald Trump’ın başkanlığı ile yerini hızlı bir şekilde yeniden ilişkilerin ge-
leneksel unsuru olan kriz ve restleşmeye bırakmıştır.

Abstract
Hassan Rouhani advocating moderation and caution in both domestic and foreign policy won the presidential elec-

tions held in 2013 in Iran. The victory of Hassan Rouhani, who advocates Iran should be in a constructive communication 
with both its neighbors and the West, revived the hopes and expectations regarding solutions to the country’s deepening 
economic and foreign policy crises in the new period. Resolution of the nuclear crisis through diplomatic negotiations and 
removal of heavy sanctions imposed on Iran were the top issues of the Rouhani’s foreign policy agenda. With the nuclear 
deal signed in consequence of the historic consensus reached between Iran and the P5+1 countries -namely, the UN Secu-
rity Council’s five permanent members- the most intricate crisis of the Iran-US relations in the recent period too was solved 
with diplomacy. The aim of this article is to analyze course of the relations in the President Hassan Rouhani period upon the 
expectations rising in the Iranian politics after the nuclear deal that can be regarded as a milestone in terms of Iran-US rela-
tions and upon the following process. Although the nuclear deal has created a positive backdrop in favor of normalization 
of the relations, because of the deep distrust despite the removal of multilateral sanctions regarding the nuclear deals, the 
difficulties unilateral sanctions imposed by the United States since the nineties have created for the integration of Iran into 
the global system and bilateral and regional problems that remain unresolved outside the nuclear issue, the normalizations 
in the relations have not been seen. At this point reached, the hopeful process between 2013-2017 quickly again has given 
way to showdown and crisis that has been the traditional element of the relations. 

خالصه
حسن روحانی با وعدۀ اعتدال گرایی؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، وارد رقابتهای انتخاباتی سال 92 شد و توانست به مقام 
ریاست جمهوری برسد. با توجه به بحرانهای روزافزون کشور در حوزۀ اقتصاد و سیاست خارجی در آن دوران، انتخاب روحانی که معتقد به ضرورت 
ایجاد تعامل سازنده با غرب و كشورهای همسایه بود، سبب شد تا امید و انتظاری نسبت به رفع این بحرانها طی دوران جدید ایجاد گردد. از این لحاظ، 
حل پروندۀ هسته ای از طریق مذاكرات دیپلماتیک و رفع تحریمهای شدید اقتصادی علیه ایران، اولویت اول روحانی در سیاست خارجی بود. در پی 
توافق و سازش میان ایران و گروه ١+٥ در سال           كه منجر به امضای توافقنامۀ هسته ای شد، پیچیده ترین بحران به وجود آمده در روابط ایران 

و آمریكا در دوران اخیر هم از طریق دیپلماتیک حل و فصل گردید. 

هدف از این نوشتار بررسی سیر روابط ایران و آمریكا پس از توافق هسته ای -كه به نوعی می توان آن را آغاز فصل جدیدی در این روابط 
دانست- بر اساس انتظارات ایجاد شده در پی آن است. اگرچه توافق هسته ای بستری مناسب را برای بهبود روابط ایران و آمریكا فراهم آورد، اما وجود 
برخی مشكالت مانع از تحقق این امر گشت. یكی از این موارد وجود بی اعتمادی عمیق میان دو کشور می باشد. مورد دیگر این است كه با وجود رفع 
تحریمهای چندجانبهٴ مرتبط با برنامۀ هسته ای ایران، ایاالت متحده با استفاده از تحریمهای یكجانبۀ خود كه از دهۀ 9٠ میالدی نسبت به ایران اعمال 
كرده، مانع بازگشت این کشور به جامعۀ بین الملل شده است. از این موارد دیگر، مشكالت منطقه ای و دوجانبه ای است كه جدای از مسألۀ هسته ای، 
حل نشده باقی مانده اند. در مرحلۀ کنونی، روند كوتاه مدت و امیدبخشی كه بین سالهای                      تجربه شده بود، با روی كار آمدن ترامپ دوباره 

و به سرعت جای خود را به عنصر سنتی روابط میان ایران و آمریكا، یعنی تقابل و بحران داده است.
2٠١٧-2٠١٣

2٠١٥
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Giriş
İran’da 2013 yılında yapılan seçimler, seçim kampanyası boyunca ılımlılaşma, ihtiyat ve itidalin altını 

çizen ve seçildiği takdirde ülkesinin Batı ve komşuları ile ilişkilerinde yapıcı etkileşim arayışı içinde olaca-
ğını vurgulayan Hasan Ruhani’nin zaferi ile sonuçlandı. Sekiz yıl süren Mahmud Ahmedinejad dönemi 
sona ererken, ekonomi ve dış siyasette mühim meseleler çözüm beklemekteydi. Ruhani’nin dış politika 
gündeminin en önemli maddesi kuşkusuz nükleer krizin diplomatik müzakereler ile çözüme kavuşturulması 
ve İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasıydı. İran ve P5+1 ülkelerinin yoğun diplomatik mesai ve ça-
balarının neticesinde Temmuz 2015’te nükleer anlaşma olarak anılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (Joint 
Comprehensive Plan of Action-JCPOA) imzalandı. Nükleer anlaşma, nükleer krizin olası bir askeri müda-
hale yerine, diplomatik yöntemlerle çözülmesi itibariyle hem İran hem de Ortadoğu’yu yeni bir savaş ve 
yıkımdan korumuş oldu.

İran-ABD ilişkileri özelinde düşünüldüğünde anlaşma 1979’dan bu yana kriz ve gerilimlerle seyreden 
ilişkiler açısından da tarihi bir kavşaktı. Anlaşma ile ilişkilerin son dönemdeki en girift krizi, çok taraflı 
diplomasi ve iki ülke arasında önceden tahayyül edilemeyecek denli sık, doğrudan ve üst düzey temas ile 
çözüme kavuşmuştu. Nükleer krizin diplomasi yoluyla çözülmesi, İran’da ılımlı ve pragmatik siyasetçiler 
nezdinde doksanlı yıllardan beri ABD ile ilişkilerde normalleşme ve işbirliğine evrilecek bir değişimin 
beklentisini pekiştirdi. Anlaşma ile İran ve ABD aralarındaki derin güvensizlik ve düşmanlığı, işbirliği ve dip-
lomatik uyuma dönüştürme şansı yakalamıştı. Ancak 14 Temmuz 2015’te imzalanan ve 16 Ocak 2016’dan 
bu yana bir seneyi aşkın süredir uygulamada olan anlaşma teknik açıdan neredeyse sorunsuz işlese de, iki 
ülke arasındaki güven bunalımını çözemedi. Süreç içinde her iki taraf da birbirini anlaşmanın özüne sadık 
hareket etmemekle suçladı. Anlaşmanın bölgedeki krizlerin çözümünde daha geniş bir işbirliği zemini yara-
tacağı beklentisi de geçtiğimiz bir sene zarfında gerçekleşmedi. ABD’de Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı 
seçilmesi ile hem nükleer anlaşmanın, hem de İran-ABD ilişkilerinin geleceğine dair kaygı ve endişeler arttı. 

Bu makalenin amacı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde İran-ABD ilişkilerinin seyrini nükleer 
anlaşma ile doğan beklentiler ve sonrasında yaşanan tecrübe üzerinden tahlil etmektir. Makale öncelikle 
Hasan Ruhani’nin dış politika vizyonunda ılımlılaşma ve yapıcı angajman bağlamında İran’ın yeni dönemde 
nükleer meseleye ve ABD ile ilişkilere bakışını değerlendirecek, daha sonra nükleer anlaşmaya giden sürecin 
kritik dönemeçlerini inceleyerek, anlaşma sonrası İran iç siyasetinde ABD ile ilişkilerin geleceğine dair ayrış-
maları ümitvar ve kuşkucu yaklaşımlar üzerinden tahlil edecektir. Makalenin son bölümü ise ilişkiler açısın-
dan bir milat sayılabilecek nükleer anlaşmanın umut ve beklentileri neden karşılayamadığını tartışacaktır. 

Bu bağlamda nükleer anlaşmanın ilişkilerdeki derin ve çok katmanlı krizleri kısa sürede çözmesini 
beklemenin gerçekçi olmadığını, dahası nükleer anlaşmanın kapsamı itibariyle böyle bir amaç taşımadığını 
savunan makale, yine de varılan uzlaşıdan her iki tarafın da daha fazlasını beklediğini tespit etmektedir. 
Ancak nükleer anlaşma, ilişkilerin normalleşmesi adına olumlu bir zemin yaratsa da, ikili ilişkilerdeki derin 
güvensizlik, nükleer programa ilişkin çok taraflı yaptırımların kalkmasına rağmen, ABD’nin doksanlı yıl-
lardan beri uyguladığı tek taraflı yaptırımların İran’ın küresel sisteme yeniden entegrasyonunda yarattığı 
zorluklar ve  nükleer mesele dışında çözümsüz kalan ikili ve bölgesel sorunlar nedeniyle ilişkilerde normal-
leşme ya da yumuşama gerçekleşememiştir. Gelinen son noktada İran-ABD ilişkilerinde 2013-2017 yılları 
arasında yaşanan kısa süreli ümitvar süreç Donald Trump’ın başkanlığı ile yerini hızlı bir şekilde yeniden 
ilişkilerin geleneksel unsuru olan kriz ve restleşmeye bırakmıştır.
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2013 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İran’da 

ekonomi, siyaset, dış politika ve devlet-toplum 
ilişkilerinin kriz ve meydan okumalarla sarsıldığı bir 
dönemde gerçekleşti. Ekonomi nükleer programı 
nedeniyle İran’a uygulanan ağır yaptırımların yükü 
altındaydı. Uluslararası finans piyasalarından tecrit 
edilen ekonomi, petrol ihracına getirilen kısıtlama-
lar nedeniyle 2012-2013 mali yılında yüzde 5.8 da-
ralmış, resmi işsizlik rakamları yüzde yirmi beşi bul-
muştu.1 Uluslararası Enerji Kurumu’na göre İran’ın 
2012’nin başında günlük 2.3 milyon varil olan pet-
rol ihracı, AB’nin uyguladığı petrol ambargosu ne-
deniyle sene sonunda nerdeyse yarı yarıya düşmüş 
ve günlük bir milyon varile kadar gerilemişti.2 2012 
itibariyle ülke ekonomisinde önemli paya sahip 
otomotiv sanayisinde üretim yüzde otuz altılık bir 
düşüş yaşarken3, yaptırımlar nedeniyle gıda kıtlığı 
ve ilaç temininde de ciddi sıkıntılar baş göstermiş-
ti. Öyle ki 2012 yılının sonunda piyasada gerekli 
ilaçların bulunmaması nedeniyle Irak’a uygulanan 
yaptırımları hatırlatan çocuk ölümleri yaşanmıştı.4 

2013 seçimleri devlet-toplum ilişkileri açısın-
dan da önemli bir kavşaktı. 2009 yılında Mahmud 
Ahmedinejad’ın yeniden seçilmesi ile sonuçlanan 
seçimlere hile karıştığı şüphesi ile protestolara ve 
sokak gösterilerine katılan halk rejimin sert müda-
halesi ile karşılaşmıştı. Devrimden bu yana devlet 
toplum ilişkilerindeki en büyük kriz olarak anılan 
olaylar aynı zamanda siyasi seçkinler arasındaki 
kavga ve anlaşmazlıkları da gözler önüne sermiş-
ti.5 Seçimlerin tekrarlanması ve sistemin anayasada 
belirtilen cumhuriyetçi değerlere sadık işlemesini 
talep eden Yeşil Hareket’in bastırılarak önderleri-
nin ev hapsine atılması, reformcu parti ve siyasetçi-
lerin sistemden dışlanması ile sonuçlanan bu süreç 
daha sonraları Dini Lider ve Cumhurbaşkanı Ah-
medinejad arasında muhafazakâr blok içinde bir 
kavgaya evrilmişti. 2013 seçimleri bu krizden son-
ra yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimi olacaktı.

Öte yandan ülkedeki siyasi kriz nükleer krizin 
çözümü için 2009-2010’da yakalanan diplomasi 
şansını da zora sokmuştu. Ağırlaştırılan yaptırımlar 
ile İran, kendisini adeta “ekonomik savaş”ın içinde 
hissederken, askeri seçeneğin de masada olduğu 

1 Bkz.  “Iran’s economy struggles under the weight of international san-
ctions”, World Politics Journal, 5 Ocak 2015, http://worldpoliticsjournal.
com/world/middle-east/9140 (Son erişim tarihi: 10 Ocak 2017). 
2 Kevan Harris, “Iran’s Economy Faces Grim 2013”, The Iran Primer, 3 
Ocak 2013. 
3  Ehsan Mehrabi, “Report from Tehran: How sanctions hurt the lives 
of ordinary Iranians,” Inside Iran, 26 Temmuz 2012.  
4 Gleen Greenwald, “Iran sanctions now causing food insecurity, mass 
suffering”, The Guardian, 7 Ekim 2012.
5 Bkz. Ali M. Ansari, Crisis of Authority: Iran’s 2009 Presidential Election 
, (London: Chatham House, 2010). 

kriz devam etmekteydi. 2011 yılında başlayan 
Arap ayaklanmalarının Suriye’ye sıçraması ile İran 
bölgedeki biricik müttefikini korumak için krize gi-
derek artan bir şekilde müdahil olacak, Suriye buh-
ranı İran’daki seçkinler için rejimin kendi bekası ile 
eşdeğer, varoluşsal bir kriz olarak görülecekti.6 

Bu koşullar altında seçime giden İran’da halkın 
seçimlere ilgisini kamçılayan eski Cumhurbaşkanı 
Haşemi Rafsancani’nin adaylığının Anayasayı Ko-
ruyucular Konseyi tarafından veto edilmesi oldu.7 
Sekiz adayın yarıştığı seçimleri ilk turda kazanan 
Hasan Ruhani’nin sistem içinde güçlü ancak halk 
nezdinde popüler olmayan rakipleri vardı. Bunlar 
dönemin nükleer müzakere heyetinin başkanı ve 
iddialara göre Dini Lider’in gözde adayı Said Ce-
lili, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Kalibaf 
ve Dini Lider’in danışmanı Ali Ekber Velayeti idi. 
Kampanyasına başladığında Ruhani de çok güçlü 
bir aday değildi, ancak seçimler yaklaşırken katıl-
dığı televizyon programlarında sergilediği ılımlı ve 
ümitvar tavrı ile seçmen desteğini arttırmaktaydı. 
Ruhani zamanla 2009 seçimleri sonrasında yaşa-
nan kriz ve baskılar neticesinde siyasete mesafeli 
duran reformcu seçmenin ilgisini ve güvenini ka-
zanmayı başardı. Bu başarısında eski Cumhur-
başkanları Rafsancani ve Muhammed Hatemi’nin 
desteğinin rolü büyüktü. Özellikle Muhammed 
Hatemi’nin reformcu aday Muhammad Arif’i ya-
rıştan çekilmeye ikna etmesi, reformcu seçmenin 
oylarının Ruhani’de toplanmasını sağlayacaktı.8 
Ruhani oyların yüzde elli birine yakınını alarak se-
çimlerin ilk turunda İran İslam Cumhuriyeti’nin 11. 
Cumhurbaşkanı seçildi.

Hasan Ruhani, İran siyasetinde 1990’larda güç 
kazanan, 1980’lerdeki yıkıcı savaştan ve başarı-
sızlığa uğrayan devrim ihracı siyasetinden dersler 
çıkaran, ülke ekonomisinin yeniden inşası için akıl-
cı ve itidalli bir dış siyaseti benimseyen pragmatik 
ekolden gelmekteydi. Ruhani rejimin “içinden” 
6 Gülriz Şen, “Ruhani Döneminde İran’ın ‘Suriye Savaşı’ ve Diplomatik 
Çözüm Arayışları”, Ortadoğu Analiz, Cilt 6, Sayı 63, Temmuz-Ağustos 
2014, ss. 66-69. 
7 Ali Ansari, “Iran’s Eleventh Presidential Election Revisited: The Politics 
of Managing Change”, LSE Middle East Centre Paper Series, Volume 
2017, Kasım 2016, ss. 1-29.
8 Ibid.; Reza Sayah, “Rouhani: The Man to revive Iran’s reform move-
ment?”, CNN, 7 Haziran 2013; 

Hasan Ruhani, İran siyasetinde 
1990’larda güç kazanan, 1980’lerdeki 
yıkıcı savaştan ve başarısızlığa 
uğrayan devrim ihracı siyasetinden 
dersler çıkaran, ülke ekonomisinin 
yeniden inşası için akılcı ve itidalli bir 
dış siyaseti benimseyen pragmatik 
ekolden gelmekteydi.
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bir figürdü. Cumhurbaşkanı Hatemi’nin reformcu 
hükümeti döneminde Yüksek Milli Güvenlik Kon-
seyi’nin Sekreterliğini üstlenmişti. 2003-2005 yıl-
ları arasında İran’ın Avrupa Troykası ile yürüttüğü 
nükleer müzakere heyetinin başındaydı. Mahmud 
Ahmedinejad’ın göreve başlar başlamaz giriştiği 
bürokratik temizliğin hedefinde olan heyet üyele-
ri Batı’nın talepleri karşısında “zayıf kalmak, ye-
nilgiyi çabuk kabullenmek ve yeterince devrimci 
olmamak» ile itham edilecekti.9 Ruhani, aynı za-
manda merhum Cumhurbaşkanı Haşemi Rafsan-
cani’nin başkanlık ettiği Düzenin Yararını Teşhis 
Konseyi’ne bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin 
başkanlığını da yürütmekteydi. Kendi ifadesi ile 
merkezde bir figür olan Ruhani, ılımlı bir siyaset-
çiydi, ılımlı yeni-muhafazakârlara ve reformculara 
yakındı, ancak hayatının hiç bir döneminde radikal 
olmamıştı.10 Ruhani’ye göre ülkesinin içinde bulun-
duğu siyasi ve iktisadi durum hamasete dayanan 
radikal siyasetin iflasını kanıtlamaktaydı. 

Ruhani’nin seçim kampanyasında nükleer krizin 
diplomatik yollarla çözümü, yaptırımların kalkması 
ve İran halkının ekonomik refaha kavuşması vur-
gusu hâkimdi. Nükleer program ve ülke ekonomisi 
arasındaki ilişki konusunda tavrı netti. Sanayinin 
üretime devam etmesi ve çalışması, en az nükleer 
santrifüjlerin çalışması kadar önemliydi.11 İran ikisi 
arasında denge gözetmeliydi. Ekonomiyi daha faz-
la yıpratacak politikalarda ısrar etmek anlamlı de-
ğildi. İran’ın topraklarında uranyum zenginleştirme 
hakkına vurgu yapan Ruhani, aynı zamanda ulus-
lararası toplumun İran hakkındaki kaygı ve kuş-
kularını giderecek şeffaf bir yaklaşımın da gerekli 
olduğunu vurguluyordu. Ruhani’ye göre nükleer 
krizin çözümü İran’da ulusal bir mutabakatın sağ-
lanması, uluslararası düzeyde ise çözüm iradesinin 
oluşması ile mümkündü. Ruhani ve ekibine göre 
anlaşma karşılıklı güven ve şeffaflık üzerine inşa 
edilebilirdi.12 
9 Kasra Naji, Ahmadinejad: The Secret History of Iran’s Radical Leader, 
(London: I. B. Tauris, 2008), s. 227.
10 Iran Review, “Iran’s 11th Presidential Election (No. 12): Viewpoints of 
Hasan Rouhani”, 29 Mayıs 2013. 
11 BBC, “Iran Election: Hassan Rouhani in his own words”, 15 Haziran 2013. 
12 Ibid.; Al Jazeera, “Rouhani vows to “build trust” with West”, 17 

Nükleer krizin çözümü kuşkusuz İran’ın ABD 
ile uzlaşıya varmasını gerektiriyordu. Seçim kam-
panyası sırasında kendisine ABD ile ilişkiler sorul-
duğunda, iki ülke arasındaki sorunları “iyileşmesi 
zor, eski bir yara” olarak nitelendirse de, Hatemi 
döneminden izler taşıyan bir söylem ile iyi niyet 
ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerin yeniden 
tesisinin imkânsız olmadığını vurgulamıştı. Ruha-
ni’ye göre her iki tarafta da düşmanlığın ve nefretin 
sürmesinden yana kesimler vardı, fakat bu istikrar-
sız ilişkide yeni bir sayfa açmak, iki ülke arasındaki 
düşmanlığı ve güven bunalımını aşmak için yeni bir 
yön ve güzergâh çizmek gerekliydi.13 

Hasan Ruhani döneminin dış politikadaki düs-
turu dünya ile yapıcı etkileşim içinde olmaktı. Ge-
rek Ruhani, gerekse İran’ın Birleşmiş Milletler’de 
uzun yıllar görev yapmış tecrübeli diplomatı ve yeni 
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın yeni dönemde 
Batı ve komşu ülkeler ile ilişkilerinde yapıcı angaj-
man (constructive engagement) arayışı içinde ola-
cağını vurguladı.14 Ruhani, The Washington Post 
için kaleme aldığı makalesinde yapıcı angajmanı, 
devletlerin muhataplarına karşılıklı saygı ve eşitlik 
çerçevesinde muamele etmeleri ve ortak kaygıları 
giderip, ortak amaçları gerçekleştirmek için birlik-
te çalışmaları olarak tanımlıyordu.15 Yapıcı ilişkiler 
ancak devletlerin birbirlerinin haklarına saygı gös-
termeleri ile tesis edilebilirdi. Böylelikle devletlera-
rası ilişkilerde Soğuk Savaş’ın vadesi dolmuş, sıfır 
toplamlı oyunlarının ötesine geçilebilir, kazan-ka-
zan sonuçları elde edilebilirdi.16 

Bu politikanın özünde yeni hükümetin Ahme-
dinejad döneminin radikal söylem ve çıkışlarından 
keskin hatlarla ayıran ılımlılaşma arayışı vardı. 
Zarif’e göre ılımlılaşma ”dış politika hedeflerini 
makul ve akılcı yöntemler ve uygun bir söylem 
ile izleyebilmek, ülkenin farklı ihtiyaçları arasında 
denge kurabilmek” demekti.17 Bu siyasetin ilke ve 
değerlerden vazgeçmek anlamına gelmediğinin al-
tını çizen Zarif, sadece korkakların ve güçsüzlerin 
radikalizmi benimsediğini, İran’ın ise kendi gücü-
ne ve kabiliyetlerine duyduğu güven ile günümüz 
dünyasının daha fazla ihtiyaç duyduğu ılımlılaşma 
zemininde siyaset yürüteceğini belirtiyordu.18 

Ruhani İran’ın yeni yaklaşımını takdim eder-
ken bu siyasetin krizlerin daha kötüye gitmesini 
önlemekten ziyade, mevcut krizleri çözmek için 
kullanılması gerektiğinin altını çiziyordu. İran yeni 
dönemde karşılıklı fayda ve anlayış temelinde nük-

Haziran 2013.
13 BBC, “Iran Election: Hassan Rouhani in his own words”. 
14 Bkz. Mohammad Javad Zarif, “ What Iran Really Wants: Iranian Fo-
reign Policy in the Rouhani Era”, Foreign Affairs, Mayıs/Haziran 2014. 
15  Hassan Rouhani, “President of Iran Hassan Rouhani: Time to enga-
ge”, The Washington Post, 19 Eylül 2013. 
16  Ibid.  
17 Payvand, ‘Interview with Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif: “It’s US Turn to Show Political Resolve”’, 19 Ağustos 2013.
18 Ibid.  
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kavuşması vurgusu hâkimdi. 
Nükleer program ve ülke ekonomisi 
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netti. Sanayinin üretime devam 
etmesi ve çalışması, en az nükleer 
santrifüjlerin çalışması kadar 
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leer meseleyi, ABD ile ilişkileri ve Suriye’deki krizi 
tartışmaya hazırdı. New York’a yapacağı ilk Birleş-
miş Milletler ziyareti öncesinde Ruhani’nin mesajı 
açıktı. Kendisi İran halkından dünya ile yapıcı ilişki-
ler kurmak ve ülkesini yıpratan uluslararası krizleri 
çözmek için oy almıştı, Batı’dan da aynı siyasi irade 
ile hareket etmesini bekliyordu.19

Kördüğümden Çözüme: 
Ruhani Döneminde 
Nükleer Müzakereler 
Ruhani hükümeti göreve gelir gelmez nükleer 

mesele ile ilgili yoğun mesaisine başladı. 2002 yı-
lında rejim muhalifi Halkın Mücahitleri örgütünün 
Arak ve Natanz’daki nükleer tesis ve faaliyetlere 
dair bilgileri sızdırmasıyla patlak veren nükleer kriz, 
on yılı aşkın süredir İran’da iç siyaset, ekonomi 
ve dış politikanın en temel meselelerinden biri 
haline gelmişti. İran 2003-2005 yılları arasında 
Hasan Ruhani’nin başkanlık ettiği heyet tarafından 
yürütülen müzakerelerde 2004’te Paris Anlaşması 
imzalamış, anlaşma uyarınca nükleer programını 
“geçici süreliğine ve gönüllü olarak durdurma-
yı” ve nükleer programını kapsamlı ve ani teftiş-
lere açan Ek Protokolü imzalamayı kabul etmişti. 
Ancak 2004’te seçilen yeni Meclis bu protokolü 
onaylamayacaktı. ABD’nin müzakerelere kar-
şı kuşkulu tavrı ve Avrupa ülkelerinin tek başına 
İran’ın beklentilerini karşılayamayacağı düşüncesi, 
İran’da nükleer müzakerelerin sonuç getireceğine 
dair inancı azaltıyordu. 2005 ve 2006 yıllarında 
ABD’nin görüşme davetini uranyum zenginleştirme 
faaliyetlerinin durdurulması ön koşul olarak sunul-
duğu için reddeden İran, nükleer programın dur-
durulmasına karşılık ABD’nin İran’ın Dünya Ticaret 
Örgütü üyeliğine şerhini kaldırması ve Tahran’ın 
yedek uçak parçası alabilmesi teklifini de yeterince 
cazip bulmamıştı. Ocak 2006’da Natanz’da sant-
rifüjlerin yeniden çalışmasıyla, İran iki seneyi aşkın 
süredir askıya aldığı nükleer faaliyetlerine yeniden 
başlamış oldu. Sonrasında nükleer dosya Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’ne gönderilecek ve İran 
2006’dan 2016 yılına dek bir dizi Birleşmiş Milletler 
yaptırımına maruz kalacaktı. Nükleer müzakereler-
deki tıkanıklık 2011 ve 2012’de gerçekleşen müza-
kerelerde de aşılamayacaktı.20 

Ruhani döneminde nükleer müzakerelerin 
seyrini geçmişten ayıran önemli iktisadi ve siya-
si şartlar oluşmuştu. İktisadi olarak İran’ın finans 
ve petrol sektörlerini hedef alan sert yaptırımların 
ülke ekonomisine daha fazla zarar vermeden kal-
dırılması aciliyet arz ediyordu. İran 2006’dan bu 
yana kendisine uygulanan uluslararası ve tek taraflı 
yaptırımlar ile yüksek petrol fiyatlarının yardımıyla 
19 Hassan Rouhani, “President of Iran Hassan Rouhani: Time to engage”. 
20 Detaylı tartışma için bkz. Gülriz Şen, Devrimden Günümüze İran’ın ABD 
Politikası: Tarihsel Sosyolojik Bir Analiz, (Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2016). 

bir müddet ekonomisinde ciddi sorun yaşamadan 
baş edebilmişti. Ancak Obama yönetiminin nükleer 
müzakerelerde sonuç alınamaması nedeniyle 
2010 yılında devreye soktuğu çok taraflı Birleşmiş 
Milletler yaptırımları ile bu adımları takip eden 
ABD, AB ve Kanada’nın tek taraflı ağırlaştırılmış 
yeni yaptırımları, İran ekonomisinin can damarı 
olan petrol ihracatını hedef alıyor, Merkez Banka-
sı’na uygulanan yaptırımlar ile İran küresel finans 
sisteminden tecrit ediliyordu. 

Ruhani döneminde nükleer diplomasiyi etkili 
ve başarılı kılan en önemli siyasi gelişme ise İran 
dış politikasının yönünü tayin etmede nihai karar 
mercii olan Dini Lider Ali Hamaney’in müzakerelere 
verdiği kritik destekti. Hamaney, Hasan Ruhani 
New York’ta Birleşmiş Milletler’deki temaslarına 
başlamadan önce Devrim Muhafızları Komutanla-
rı’na yaptığı konuşmasında “kahramanca esnek-
lik” (narmesh gahramanane) kavramını kullanarak, 
hem iç hem de dış politikada zaruri durumlarda 
esnekliğin gerektiğini ve kendisinin de uluslararası 
ilişkilerde kimi zaman olumlu ve gerekli olan bu es-
nek etkileşime karşı olmadığını ifade etti.21 Hama-
ney konuşmasında açıkça nükleer müzakerelerden 
bahsetmese de, müzakerelerin yeniden başlayaca-
ğı dönemde verdiği bu mesaj Ruhani Hükümeti’ne 
destek olarak görülmüştü. 

Müzakereler sürerken Dini Lider’in müzakere 
heyetine desteği daha açık bir hal aldı. Hamaney 
diplomatik çabaların yoğunlaştığı 2015 yılında yap-
tığı bir konuşmasında müzakereleri yürüten heyete 
güvenin tam olduğunu yineliyor, ancak diplomatla-
rı karşı tarafın “yalanlarına, yanıltmalarına ve söz-
lerini terk etme ihtimallerine” karşı uyarıyordu.22 
ABD ile müzakerelerde hiç bir zaman iyimser olma-
dığını ifade eden Hamaney, nükleer müzakereleri 
21 Bkz. The Iran Primer, “Khamenei on Diplomacy : ‘Heroic Flexibility’”, 
17 Eylül 2013;  Arash Karimi, “Ayatollah Khamenei’s ‘Heroic Flexibility’”, 
Al-Monitor, 19 Eylül 2013. 
22 “Leader’s Speech in Meeting with Panegyrists”, 9 Nisan  2015, http:// 
english.khamenei.ir/news/2045/Leader-s-Speech-in-Meeting-with-Pane-
gyrists (Son erişim tarihi: 7 Ocak 2017).

Ancak Obama yönetiminin nükleer 
müzakerelerde sonuç alınamaması 
nedeniyle 2010 yılında devreye 
soktuğu çok taraflı Birleşmiş Milletler 
yaptırımları ile bu adımları takip 
eden ABD, AB ve Kanada’nın tek 
taraflı ağırlaştırılmış yeni yaptırımları, 
İran ekonomisinin can damarı olan 
petrol ihracatını hedef alıyor, Merkez 
Bankası’na uygulanan yaptırımlar ile 
İran küresel finans sisteminden tecrit 
ediliyordu. 
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İran’ın çıkarlarına hizmet ettiğini düşündüğü için 
onayladığını ifade ediyordu. Hamaney’in yaklaşı-
mının en temel unsuru müzakerelerin İran’ın kırmı-
zıçizgileri çerçevesinde yürütülmesiydi.23 Dini Lider, 
Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ifade ettiği gibi taraf-
ların karşılıklı taviz verip, birlikte kazançlı çıkacak-
ları adil bir anlaşmayı destekleyeceğini söyledi.24 
Ancak anlaşmada ısrarcı değildi. İran’ın çıkarlarına 
ters düşecek, onurunu zedeleyecek kötü bir anlaş-
maya varılmasındansa, hiç bir anlaşma olmamasını 
yeğlerdi.25 

Hamaney’in kırmızı çizgiler dâhilinde nükleer 
müzakereleri onaylaması, yeni muhafazakâr 
cenahtan gelebilecek eleştirileri baskılamış oldu. 
Böylelikle Ruhani’nin seçimler sırasında çözümün 
en önemli unsurlarından biri olarak gördüğü milli 
mutabakat, Dini Lider’in müzakere heyetine ta-
nıdığı geniş manevra ile sağlanmış oluyordu. Bu 
dönemi bürokratik anlamda farklı kılan ise mü-
zakerelerin Yüksek Milli Güvenlik Konseyi’nin so-
rumluluğundan alınarak İran Dışişleri Bakanlığı’nın 
yetkisine verilmesi oldu. 

Krizin çözümünde İran içindeki gelişmeler ka-
dar, müzakerelere katılan devletlerin tavır ve politi-
kaları da önem arz ediyordu. Bu bağlamda ABD’de 
Obama yönetiminin diplomatik çözüm arayışı da 
anlaşmaya giden süreçte büyük rol oynadı.26 Geo-
rge W. Bush döneminin aksine Obama döneminde 
ABD, İran’ın kırmızı çizgi olarak belirlediği ve vaz-
geçilmez ulusal hakkı olarak gördüğü kendi top-
raklarında uranyum zenginleştirme ve barışçıl nük-
leer programını sürdürme talebini kabul ediyordu, 
ancak bu programın sınırlı bir çerçevede ve sıkı bir 
denetim altında işlemesini talep ediyordu. Mahmud 

23 Fars News Agency, “Narmash gahramanane az che zamani motarrah 
shod?”, 27 Shahrivar 1395 (18 Eylül 2015).
24 Mehrdad Balali ve Shadia Nasralla, “Iran’s Khamenei hints ready to 
accept fair nuclear deal as talks proceed.” Reuters, 8 Şubat 2015. 
25 Bkz. “Leader’s Speech in Meeting with Panegyrists”. 
26 Detaylı bir değerlendirme için bkz. Trita Parsi, A Single Roll of the 
Dice: Obama’s Diplomacy with Iran , (New Haven: Yale University Press, 
2012).

Ahmedinejad döneminde sonuçsuz kalan diplomasi 
arayışı için ABD, İran’da 2013 seçimleri sonrası çalı-
şacağı yeni Cumhurbaşkanını bekliyordu. Hasan Ru-
hani göreve başladığında, ABD Başkanı Obama’nın 
kendisini kutlayan mektubu ve Ruhani’nin teşekkü-
rü yeni dönemde en acil mesele olan nükleer krizin 
çözümü için karşılıklı irade sergileneceğinin ilk işareti 
oldu. İki ülke arasında otuz seneyi aşkın diplomatik 
gerilimde sembolik öneme sahip bir ilk de yaşana-
cak, Ruhani ve Obama, Eylül 2013’te telefon görüş-
mesi gerçekleştirecekti. Süreç içinde ortaya çıkacak 
bir başka gelişme ise Ruhani’nin seçilmesinden iki 
sene önce 2011’de ABD’nin talebi üzerine İran ve 
ABD arasında Umman’da nükleer krizin çözümü 
için gerçekleştirilen gizli görüşmelerdi. Bu gizli kanal 
üzerinden iki ülke diplomatları Mart 2013’te de gö-
rüşmüşlerdi.27 

İran ve P5+1 ülkelerinin «ciddi ve ileriye dönük» 
diplomatik çabaları ilk neticesini 2013 Kasım’ında 
uzlaşılan Cenevre Anlaşması ile verdi. Anlaşma 
2015’te Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na giden 
süreçte ilk kritik dönemeçti. Altı ay geçerli olacak 
bu anlaşmanın hedefi, nihai ve kalıcı anlaşmanın 
zemini için güven ve işbirliği tesis etmekti. Nükleer 
Anlaşmaya giden yolda bir sonraki kritik dönemeç 
ise 2 Nisan 2015’te duyurulan Çerçeve Anlaşması 
oldu. On sekiz ay süren yoğun müzakerelerin ar-
dından ortaya çıkan çerçeve metni tarihi bir uzlaşı 
ve nihai anlaşma için somut bir taslak sunmaktay-
dı. Taraflardan gelen açıklamalar temel paramet-
reler üzerinden çözüm için mutabakata varıldığını 
teyit ediyordu.28 Çerçeve anlaşması ile İran’ın han-
gi tesiste, hangi oranda uranyum zenginleştirmeyi 
sürdüreceği, kullanabileceği santrifüj sayısı, elinde 
bulundurabileceği azami zenginleştirilmiş uranyum 
stoku miktarı, Fordo’daki tesisin akıbeti, Arak’ta-
ki ağır su tesisi ile ilgili faaliyetleri, kurulacak şeffaf 
ve sıkı denetim mekanizmasının ilkeleri gibi kritik 
konularda mutabakat sağlanmış oldu. Uzlaşma 
neticesinde İran’ın NPT anlaşmasından ayrılması 
durumunda atom bombası inşa etmesi için gereken 
asgari sürenin bir seneye uzatılması amaçlanıyordu. 
Bu adımların altı ay gibi kısa bir sürede eksiksizce 
gerçekleştirilmesi durumunda İran’a uygulanan 
uluslararası yaptırımlar kaldırılacak, ülkenin 
küresel ekonomik sistem ile entegrasyonunun önü 
açılacaktı. 14 Temmuz 2015’te imzalanan Ortak 
Kapsamlı Eylem Planı, bu çerçevede oluşturuldu. 

Anlaşma ile İran on sene boyunca santrifüjlerini 
üçte iki oranında, on beş sene boyunca uranyum 

27 Laura Rozen, “Inside the secret US-Iran diplomacy that sealed nuke 
deal”, Al-Monitor, 11 Ağustos 2015.
28 Laura Rozen, “Iran, P5+1 reach ‘historic’ framework deal”, Al-Moni-
tor, 2 Nisan 2015; Julian Borger ve Paul Lewis, “Iran nuclear deal: nego-
tiators announce ‘framework’ agreement”, The Guardian, 3 Nisan 2015. 
Çerçeve Anlaşması’nın tam metni için bkz: The White House Office of the 
Press Secretary, “Parameters for a Joint Comprehensive Plan of Action 
Regarding the Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program”, 2 Nisan 2015. 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/04/02/pa-
rameters-joint-comprehensive-plan-action-regarding-islamic-republic-ir 
(Son erişim tarihi: 15 Ocak 2017). 
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stokunu yüzde doksan yedi oranında azaltacak, 
sadece yüzde 3.67 oranında uranyum zenginleşti-
rebilecek, plutonyum üretimini yüzde doksan ora-
nında düşürerek yeni reaktörler kuramayacaktı. 
Anlaşma uyarınca yirmi sene boyunca tüm santri-
füj üretimi yakından izlenecek, aynı şekilde uran-
yum madenleri yirmi beş sene boyunca denetle-
necek, nükleer teknoloji ile ilgili yatırımları onaya 
tabi olacaktı. İran’ın nükleer tesislerine yönelik 
denetim ve kontroller ise daimiydi. Bunun dışında 
anlaşma ile İran’a yönelik Birleşmiş Milletler silah 
ambargosu beş sene, balistik füze programına 
yönelik kısıtlamalar ise sekiz sene daha sürecekti.29 
Anlaşma 20 Temmuz 2015’te Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nde oybirliği ile kabul edildi. 
Cumhurbaşkanı Ruhani, İran adına “hukuki, tek-
nik ve siyasi bir zafer” olarak nitelendirdiği anlaş-
ma ile artık hiçbir gücün İran’ı tehdit olarak göre-
meyeceğini savunuyordu.30 

Anlaşma Sonrası İran’da 
ABD ile İlişkilere Dair Beklentiler
Nükleer anlaşma sonrasında İran’da ABD ile 

ilişkilerin geleceğine dair iki temel beklenti ve yak-
laşımın olduğu iddia edilebilir. Bunlardan ilki an-
laşmanın, iki ülkenin çıkarlarının örtüştüğü nokta-
larda daha fazla işbirliği için zemin teşkil edeceği 
yönündeydi. Bu beklentiyi taşıyanlar zamanla ikili 
ilişkilerde yumuşama ve normalleşmenin gerçek-
leşeceğini umuyorlardı. Cumhurbaşkanı Ruhani, 
İran dış politikanın doksanlı yıllarda benimsediği 
bu pragmatik yönelimin bir parçasıydı. Öncülleri-
ne 1990-1991 Körfez Krizi ve 2001’de Afganis-
tan’da Taliban’a karşı Kuzey İttifakı’nın desteklen-
mesinde rastlanan İran-ABD işbirliğinin nükleer 
anlaşma sonrasında bölgesel krizlerde de sürdü-
rülebileceği umudu hâkimdi. İran’da ikinci yakla-
şım ise anlaşma sonrası yeni dönemde ABD ile her 
türlü işbirliği ve yakınlaşmaya karşı çıkıyordu. Bu 
tutumun özünde ABD’ye duyulan güvensizlik ve 
Amerikan karşıtlığının İran’da devrim sonrası ku-

29 Bkz. UN Security Council Resolution 2231, 20 Temmuz 
2015. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
RES/2231(2015) (Son erişim tarihi 10 Ocak 2017). 
30 Al Jazeera, “Rouhani says nuclear deal ‘political victory’ for Iran”, 
15 Temmuz 2015. 

rulan ideolojik, siyasi ve iktisadi düzendeki önemi 
yatıyordu.31 İran’da muhafazakâr ve yeni muhafa-
zakâr kesimin çoğunluğunda bu görüş hâkimdi. 
İlişkilerin seyrinde elbette en önemli belirleyici Dini 
Lider Hamaney’in tayin edeceği yöndü. Müzakere-
ler sürerken Dini Lider’in Ruhani’ye verdiği destek 
içerideki muhalif sesleri bastırmıştı. Fakat anlaşma 
sonrasında Cumhurbaşkanı Ruhani’nin olumlu ve 
ümitvar açıklamalarının aksine Ayetullah Hama-
ney, ABD ile müzakerelerin yalnızca nükleer prog-
ram ile sınırlı tutulmasında ısrarcıydı. 

Hasan Ruhani, Eylül 2015’te nükleer anlaşma 
sonrası katıldığı ilk Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rul toplantısında anlaşmanın daha kapsamlı bir 
etkileşim için temel oluşturacağını ifade etti. Ru-
hani’ye göre anlaşma nihai durak değil, mütea-
kip başarıların habercisiydi. İran geçmişi, savaşı ve 
yaptırımları unutmayacak ancak geçmişte de ya-
şamayacaktı. Ülkesi yüzünü barışa ve kalkınmaya 
çevirmişti.32 Ruhani ziyareti çerçevesinde ABD’de 
iş dünyası ile yaptığı toplantıda iki ülke ilişkileri-
nin mesafe kaydetmesinin bir yolunun da iktisadi 
işbirliği olduğunun altı çizerken, ABD’li sermaye-
darları yaptırımların kalkmasının ardından oluşan 
yeni siyasi ve iktisadi koşullardan istifade etmeleri 
için İran’a yatırım ve teknoloji transferi yapmaya 
davet ediyordu. ABD’li şirketlerin İran’a yatırım 
yapması için herhangi bir mani yoktu.33 Ruhani, 
diplomatik ilişkilerin geleceği hakkında da olum-
lu demeçler vermekteydi.  Bir İtalyan gazetesine 
verdiği mülakatta, Ruhani günün birinde iki ülke-
nin Washington ve Tahran’daki büyükelçilikleri-
nin yeniden açılacağını söyledi. Ancak bu durum 
ABD’nin İran’a yönelik siyaset ve yaklaşımını de-
ğiştirmesine bağlıydı. Eğer ABD mevcut siyasetini 
değiştirip, son otuz yedi senedir yaptığı yanlışları 
31 Gülriz Şen, Devrimden Günümüze İran’ın ABD Politikası: Tarihsel 
Sosyolojik Bir Analiz.
32“President Rouhani addressing United Nations General Assembly”, 
22 Eylül 2016, http:// http://president.ir/en/95419 (Son erişim tarihi: 11 
Ocak 2017);  Rick Gladstone, “Iranian’s UN Speech Appears to Favor 
Engagement”, The New York Times, 27 Eylül 2015. 
33 BBC Persian, “Yaki az rahhaye kastene faseleye Iran va Amrika ham-
kariye eqtesadi ast.”, 4 Mehr 1394 (26 Eylül 2015) 
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düzeltir ve İran halkından özür dilerse ilişkilerde iyi-
leşme mümkün olabilirdi.34 

Her ne kadar müzakereler, yalnızca İran’ın nük-
leer programı ile ilgili olup, bölgesel meselelere dair 
görüşme ve pazarlıkları içermese de,  anlaşmaya 
giden süreçte hem İran hem de ABD’den işbirli-
ğine yönelik mesajlar gelmekteydi. IŞİD’in 2014 
yılında Musul’u ele geçirmesinin ardından İran ve 
ABD, Irak’ta merkezi hükümeti desteklemek, ülke-
nin toprak bütünlüğünü korumak ve şiddetin bir 
an evvel bitmesini sağlamak noktasında birlikte 
çalışabileceklerinin sinyallerini vermişti. Dönemin 
Dışişleri Bakanı John Kerry ABD’nin yapıcı işbirliği-
ne açık olduğunu ifade ederken, Ruhani hükümeti 
de ABD’nin Irak’ta IŞİD’e karşı mücadele etmeye 
başlaması halinde, İran’ın ABD ile işbirliğini değer-
lendirebileceğini ifade etmişti. Bu noktada ABD’li 
yetkililer İran ile olası işbirliğinin asla askeri bir it-
tifak niteliği taşımayacağının, kısıtlı ve diplomatik 
kalacağının altını çiziyordu. İran açısından da temel 
beklenti, ABD’nin bölgeyi istikrarsızlaştıracak ham-
lelerden uzak durmasıydı. İran’da ılımlı siyasetçiler 
ABD’nin hava desteği vermesine olumlu bakıyor-
du, ancak şahin kesim iki ülke arasında işbirliğini 
gerçekçi bulmuyordu, zira onlara göre IŞİD’i yara-
tan temel unsur ABD idi.35 

Hasan Ruhani nükleer görüşmelerin devam et-
tiği 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’n-
da yaptığı konuşmasında, Ortadoğu’nun hassas ve 
kırılgan bir dönemden geçerken, bölgede aşırıcılık 
ve terörizmle savaşta yapıcı ve olumlu bir rol üstlen-
mek isteyen İran’a uygulanan yaptırımların sürme-
sinin stratejik bir hata olduğunu belirtmişti. Yaptı-
rımlar uzun vadeli işbirliğinin önünü tıkamaktaydı. 
Cezai yaptırımlar değil, diplomasi, işbirliği ve gü-
ven kazanmalıydı.36 Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de 
anlaşma öncesi nükleer müzakerelerde kat edilen 
mesafeyi ve çözüm kararlılığını vurgulayan maka-
lesinde İran’ın yapıcı angajman arayışının nükleer 
mesele ile sınırlı kalmayacağını, ülkesinin bütüncül 
dış politikasının bölgede ve uluslararası düzlemde 
terörizm, şiddet ve aşırıcılıkla mücadelede diyalog 
arayışı içinde olacağını duyuruyordu. Ortak çıkarlar 
ve güvenlik arayışı, Yemen ve Suriye krizlerinin bir 
an evvel çözümlenmesi için bir çıkış noktası olabi-
lirdi.37 Nükleer meselenin diplomatik çözümü ile 
birlikte İran’da pragmatik ve refomcu siyasetçile-
rin beklentisi bölgede IŞİD ve el Kaide gibi güçlere 
34 BBC Persian, “Rouhani: Sefarathaye Iran va Amrika roozi baz mi sha-
vand. Amma raftarha mohim ast.”, 21 Aban 1394 (12 Kasım 2015).
35 Jason Rezaian ve Anne Gearan, “Iran, US signal openness to coope-
ration on Iraq”, The Washington Post, 16 Haziran 2014. 
36  President Rouhani’s speech at the 69th Session of the UN General 
Assembly, “The oppressive sanctions go on in continuation of a strate-
gic mistake against Iran”, 25 Eylül 2014; http://president.ir/en/81329 
(Son erişim tarihi: 2 Ocak 2017)
37 Mohammad Javad Zarif, “Mohammad Javad Zarif: A Message From 
Iran”, The New York Times, 20 Nisan 2015. 

karşı ortak bir mücadele zemininde buluşmak ve 
İran’ın bu mücadelede meşru ve güçlü bir partner 
olarak kabul edilmesini sağlamaktı. 

Dönemin ABD Başkanı Obama da anlaşma son-
rası yaptığı ilk basın toplantısında temkinli ancak 
işbirliğine kapı aralayan ifadeler kullanmıştı. İran 
ve ABD arasında İran’ın balistik füze programı, in-
san hakları ihlalleri, terörizme desteği başlıkların-
da özetlenebilecek hususlarda sorunlar sürse de, 
Barack Obama anlaşma neticesinde ABD’nin böl-
gede daha farklı siyaset izlemesi için İran ile daha 
çok konuşabilme umudu taşıdığını ifade etti. Bu 
temaslar sayesinde İran’ın bölgede “daha az agre-
sif, daha az düşmancıl ve işbirliğine daha açık dav-
ranması” ümit ediliyordu. Obama aynı toplantıda 
İran’ın Suriye’deki oyunculardan biri olduğunu ve 
Suriye’de çözümün Rusya, İran, Türkiye ve Körfez 
ülkelerinin katkısı olmadan gerçekleşmeyeceğini 
ifade etti. ABD ve İran arasında IŞİD ile mücadelede 
resmi bir anlaşma olmasa dahi, Amerika İran’ın 
Irak’taki meşru varlığını anlıyordu.38 Obama Suriye, 
Irak ve Yemen’deki gelişmeler için İran ile daha çok 
temasta olacaktı.

Nükleer anlaşmanın ardından Dini Lider’den 
gelen ilk demeç ise İran-ABD ilişkilerine dair can-
lanan olumlu beklentileri ve iyimserliği dengeledi. 
Hamaney, nükleer müzakerelerin bir kuraldan zi-
yade istisna olduğunu belirtip, İran’ın ABD ile iki-
li, bölgesel ya da uluslararası konularda müzakere 
etmeyeceğini bildirdi. Dini Lider’e göre ABD’nin 
bölgedeki siyaseti ile Tahran’ın politikası birbirine 
yüz seksen derece zıttı. Anlaşma İran’ın ABD’ye ve 
bölgeye yönelik siyasetini değiştirmeyecek, İran’ın 
Filistin, Yemen, Suriye, Irak, Bahreyn ve Lübnan 
halklarına verdiği destek sürecekti.39 Dini Lider, 
ABD’nin anlaşmayı kullanarak İran’a nüfuz etme 

38 The White House Office of the Press Secretary, “Press Conference 
by the President”, 15 Temmuz 2015, https://obamawhitehouse.archives.
gov/thepressoffice/2015/07/15/pressconferencepresident (Erişim tarihi: 
24 Ocak 2017) 
39 Bozorgmehr Sharafedin Nouri ve Babak Dehghanpisheh, “Nuclear 
deal will not change Iran’s relations with U.S.: supreme leader”, Reuters, 
18 Temmuz 2015. 

Nükleer anlaşmanın ardından Dini 
Lider’den gelen ilk demeç ise İran-
ABD ilişkilerine dair canlanan olumlu 
beklentileri ve iyimserliği dengeledi. 
Hamaney, nükleer müzakerelerin bir 
kuraldan ziyade istisna olduğunu 
belirtip, İran’ın ABD ile ikili, bölgesel 
ya da uluslararası konularda 
müzakere etmeyeceğini bildirdi.



12 www.iramcenter.org

Ruhani Döneminde İran - ABD İlişkileri

çabalarına müsaade etmeyeceğini de ekledi.40 Ali 
Hamaney’in duruşunda İran’ın ABD siyasetinde ge-
lenekselleşmiş “düşmana güvenemeyiz” söylemi 
öne çıkıyordu. Zamanla bu söylem daha sert bir 
hal aldı. Ayetullah Humeyni’nin yirmi yedinci ölüm 
yıldönümünde yaptığı konuşmada Dini Lider, Tah-
ran’ın birincil düşmanı ABD’ye ve yanı sıra İngiltere 
ve İsrail’e güvenmesinin büyük bir hata olacağını, 
ABD ile işbirliğinin İran’ın bağımsızlığına gölge dü-
şüreceğini savundu. ABD ile ortak düşman IŞİD’e 
karşı bir koalisyon olmayacaktı.41 

Nükleer Anlaşma Tecrübesi ve 
İlişkilerde Normalleşme ve 
Karşılaşmanın Geleceği 
İran-ABD ilişkileri bakımından sonuçları ne 

olursa olsun nükleer anlaşma bölgesel ve küresel 
bir krizi diplomasi ile çözmesi nedeniyle önemliydi. 
İlişkiler açısından değerlendirildiğinde ise anlaşma 
olumlu beklentileri canlandırmış olsa da geçen süre 
zarfında yarattığı beklentiler gerçekleşmedi. Maka-
lenin bu kısmında anlaşmanın umut ve beklentileri 
neden karşılayamadığı tartışılacaktır.

Nükleer anlaşma 1979’dan bu yana kriz ve geri-
limlerle örülü İran-ABD ilişkileri için kritik ve ümitvar 
bir kavşak olsa dahi, anlaşmanın ardından ilişkiler-
deki çok katmanlı sorunların bir anda çözülmesini 
beklemek anlamlı değildi. İran-ABD ilişkilerinde, 
kökenleri İran için 1953’te Musaddık yönetimine 
yapılan darbeye, ABD içinse 1979 Rehine Krizi’ne 
giden derin bir güvensizlik mevcuttu. Bu güven 
bunalımının aşılması için somut, tutarlı ve kurumsal 
adımların atılması gerekmekteydi. Amerikan ve İran 
karşıtlığı ise her iki devletin siyaset ve söyleminde 
fazlasıyla kurumsallaşmıştı.
40 Bkz. BBC Persian, “Rouhani: Sefarathaye Iran va Amrika roozi baz 
mi shavand. Amma raftarha mohim ast.”; Radio Zamaneh, “ Supreme 
Leader accuses U.S. of using nuclear deal to influence Iran”, 18 Ağus-
tos 2015. 
41 Middle East Eye Net, “Iran won’t coordinate with US on Syria: 
Khamenei”, 3 Temmuz 2016. 

Esasen niteliği ve kapsamı itibari ile nükleer an-
laşmanın hedefi, iki ülke ilişkilerini normalleştirmek 
değildi. Müzakereler boyunca Dini Lider Hamaney, 
ABD ve diğer büyük ülkeler ile görüşmelerin yal-
nızca nükleer mesele için yürütüldüğünü, bölgesel 
meselelerin müzakere dışı olduğunu ve daha da 
önemlisi İran’ın ulusal güvenliğine ve savunmasına 
dair konuların müzakere edilemez olduğunun altı-
nı çizmiştir.42 Dönemin ABD Başkanı Barack Obama 
da anlaşmaya rağmen, Amerika’nın İran ile pek çok 
konuda anlaşmazlığının devam ettiğini vurgulamış, 
anlaşmanın başarısını yargılarken bakılması gere-
kenin anlaşmanın İran’ı dönüştürmesi, onun Arap 
komşularına karşı saldırgan davranışlarını bitirmesi 
veyahut bölgedeki mezhep savaşlarına çözüm ge-
tirmesi olmadığını savunmuştur. Obama’ya göre 
anlaşmanın hedefi sadece ve sadece önümüzdeki 
on sene boyunca İran’ın nükleer silah sahibi olma-
sına engel olmaktı ve bu noktada ne ABD, ne de 
İsrail ya da bölgedeki Arap müttefikler için daha 
iyi bir alternatif mevcuttu.43 Obama’nın altını çiz-
diği başka bir husus ise İran ile varılan anlaşmanın, 
ABD’nin aynı dönemde Küba ile artan temasların-
dan farklı olduğuydu. ABD’nin hedefi Küba ile dip-
lomatik ilişkilerin tesisi iken, İran ile böyle bir gayesi 
yoktu. O nedenle temaslar sınırlı olacaktı.44 

Ancak her ne kadar anlaşma nükleer mesele-
yi diğer ikili ve bölgesel meselelerden ayırsa da, 
İran ve ABD dışında AB ülkeleri, Rusya ve Çin’i de 
kapsayan çok aktörlü ve güvenlik, kimlik, popü-
lizm gibi unsurları da içeren çok katmanlı bir krizi 
diplomasi ile çözmesi, İran-ABD ilişkilerindeki di-
ğer sorunların da çözümlenebileceği beklentisini 
yaratmıştır. İran siyasetinde bu ihtimali “tecrübe” 
tartışmaları okumak üzerinden mümkündür. Dini 
Lider’in daha önce de tartışılan, ABD ile ilişkilerin 
normalleşmesine muhalif tutumuna rağmen, Ali 
Hamaney müzakereler devam ederken, bu sürecin 
İran için tecrübe olacağını ve ülkesinin bu tecrübe 
ile karşı tarafla başka konularda müzakere edilip 
edilemeyeceğine karar vereceğini belirtmişti.45 Bu 
vurgu ile Dini Lider’in ümitvarlar ve kuşkucular ara-
sındaki hat üzerinde kuşkuculara daha yakın dur-
sa bile yine de işbirliği zeminine kapıyı tam olarak 
kapatmadığı görülmektedir. Bu bağlamda anlaşma 
sonrası yeni dönemde ilişkileri normalleştirmek 
noktasında Ruhani hükümetinin elini güçlendire-
cek en somut mecranın ekonomide yaptırımlardan 
yatırımlara geçiş sürecindeki tecrübe olacağı görül-
42 Bkz. “Leader’s Speech in Meeting with Panegyrists”. 
43 Thomas L. Friedman, “Obama Makes His Case on Iran Nuclear Deal”, 
The New York Times,  14 Temmuz 2015. 
44  Bkz. The White House Office of the Press Secretary, “Press Confe-
rence by the President”.
45 Ali Hamaney’in açıklamaları için bkz. «Leader’s Speech in Meeting 
with Panegyrists”.
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mektedir. Bir sonraki bölüm anlaşma sonrasında bu 
tecrübenin nasıl şekillendiğini tahlil edecektir. 

İran-ABD İlişkilerinde 
Yeni Dönem, Yeni Tecrübe? 

Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran’ın nükleer 
faaliyetlerini anlaşma hükümlerine göre sınırlan-
dırması ve karşılığında nükleer programa yönelik 
yaptırımların kaldırılması noktasında sorunsuzca 
uygulandı. Anlaşmanın uygulamaya geçtiği Ocak 
2016’dan bu yana UAEK, İran’ın Ortak Kapsamlı 
Eylem Planı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine 
getirdiğini altı kez teyit etti.46 Bazı teknik ihlaller ya-
şansa da UAEK’nin hızlı denetimi ve İran’ın telafisi 
ile bu hatalar giderildi. İran’ın anlaşma hükümlerine 
uygun hareket ettiği AB başta olmak üzere diğer 
taraflarca da dile getirilip takdir edildi.47 

Yaptırımların kalkmasının ardından İran’ın en 
temel beklentisi ekonomisinin rahatlaması ve enerji 
sektörünün ihtiyaç duyduğu yatırımları çekebilmek-
ti. Ekonomide iyileşme ve normalleşme Cumhur-
başkanı Ruhani’nin seçmenine verdiği en önemli 
sözdü ve 2017 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri yaklaşırken hükümet en kısa sürede dış 
politikada kazandığı başarının ekonomideki olumlu 
yansımalarını görme umudundaydı. Ruhani’nin 
siyasi rakipleri de anlaşmanın olumlu sonuçlarını 
görmek için uzun süre beklemek niyetinde değildi. 
Bu nedenle iç siyasetin anlaşmanın orta ve uzun 
vadede getireceği iyileşmeyi beklemek için pek 
sabrı yoktu. 

İlk altı ay zarfında ekonomide olumlu yansıma-
lar hissedilmeye başladı. Ocak-Temmuz 2016 ara-
sında İran’ın petrol ihracatı iki katına çıktı. Belirtilen 
dönem içinde İran 3.5 milyar dolarlık doğrudan 
yabancı yatırım çekerken, yaptırımlar nedeniyle 
dondurulmuş mali varlıklarından otuz milyar dola-
ra yakın meblağa erişim elde etti. Yeniden SWIFT’e 
girmesi ile küresel finans sistemine entegrasyon 
yolunda önemli bir engel aşıldı ve bu süre içinde 
46 Bkz. International Crisis Group, “Implementing the Iran Nuclear 
Deal: A Status Report”, Middle East Report No: 173 16 Ocak 2017, s.3, 
dipnot 7. 
47 Ibid., Press TV, “Iran Complying With JCPOA: EU Foreign Policy 
Chief”, 23 Eylül 2016; Press TV, “ UN confirms Iran’s compliance with 
nuclear deal”, 19 Ocak 2017. 

Tahran dört yüzden fazla yabancı banka ile ilişkile-
rini tesis etti.48 IMF’den bir heyetin İran’a gerçek-
leştirdiği ziyarette İran’da gayrisafi yurt içi hasıla 
ile petrol üretim ve ihracının hızlıca yaptırımlardan 
önceki seviyeyi yakaladığının, bunun dışında tarım, 
otomotiv, ticaret ve ulaşım hizmetlerinde artan fa-
aliyetlerin petrol-dışı ekonomiyi kuvvetlendirdiğinin 
altı çiziliyordu.49

Ancak anlaşmanın İran açısından en önemli 
vaadi olan İran’ın küresel sisteme yeniden enteg-
rasyonu sürecinde bazı sorunlar ortaya çıktı. Bu 
süreçte büyük uluslararası bankalar ve finans kuru-
luşları İran ile işbirliği yapmakta tereddüt ediyordu. 
Yabancı bankaların İran ile işlemlerini ABD doları ile 
yürütmeleri ABD’nin İran’a yönelik tek taraflı yaptı-
rımlarının devamı nedeniyle bankalar için risk teşkil 
ediyordu. Amerikan yaptırımlarına maruz kalma 
korkusu nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri İran’a ya-
tırım yapma konusunda çekimserdi.50 

Yaptırımların kalkmasından sonra yaşanan bu 
sorunlar İran ve ABD arasında azalması umulan 
gerilimi daha da derinleştirdi. İran hedeflediği ser-
maye ve yaptırımların ülkeye ulaşamamasından 
ABD’yi sorumlu tutuyor, ABD’yi anlaşmanın özüne 
riayet etmemekle suçluyordu. Bu tepkiler 2016’da 
Ruhani’nin ve Zarif’in ABD temaslarına da yansıdı. 
Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmasında ABD’yi son dönemde ser-
gilediği sorunlu tavrı bir kenara bırakarak nükleer 
anlaşmadaki yükümlülüklerine uymaya çağırdı.51 
Ruhani’nin konuşma metninde önceki konuşma-
larında rastlanan iyimser tavrından çok eleştiri yer 
alıyordu. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Council 
on Foreign Relations düşünce kuruluşunda verdiği 
mülakatta, İran’a karşı süren ABD yaptırımları-
nın Paribas, HSBC gibi büyük firma ve bankaların 
İran’a yatırım planlarını sekteye uğrattığını ifade 
ediyordu.52 Zarif’e göre anlaşmanın uygulamaya 
48 Bkz. Seyyed Hossein Mousavian, “How to kick-start Iran-US regional 
cooperation”, Al-Monitor, 3 Ağustos 2016. 
49 The Iran Primer, “IMF: Economy Rebounding”, 5 Ekim 2016. 
50 Seyyed Hossein Mousavian, “How to kick-start Iran-US regional co-
operation”. 
51 “President Rouhani addressing United Nations General Assembly”, 
22 Eylül 2016, http://president.ir/en/95419 (Son erişim tarihi: 20 Ocak 
2017). 
52 Bkz. Mohammad Javad Zarif, “A Conservation with Javad Zarif”, 

İlk altı ay zarfında ekonomide olumlu 
yansımalar hissedilmeye başladı. 
Ocak-Temmuz 2016 arasında İran’ın 
petrol ihracatı iki katına çıktı. Belirtilen 
dönem içinde İran 3.5 milyar dolarlık 
doğrudan yabancı yatırım çekerken, 
yaptırımlar nedeniyle dondurulmuş 
mali varlıklarından otuz milyar dolara 
yakın meblağa erişim elde etti. 

Yabancı bankaların İran ile işlemlerini 
ABD doları ile yürütmeleri ABD’nin 
İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlarının 
devamı nedeniyle bankalar için 
risk teşkil ediyordu. Amerikan 
yaptırımlarına maruz kalma korkusu 
nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri 
İran’a yatırım yapma konusunda 
çekimserdi.
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konulmasının üzerinden sekiz ay gibi bir süre geç-
mesine rağmen halen daha büyük Avrupa banka-
larının İran ile iş yapmaması ülkesi için bir sorun 
teşkil ediyordu. Konuşmasında ABD’yi İran’ın Avru-
pa ile ekonomik ilişkilerini engellememesi için ikaz 
ediyordu.53 İran içinde de ABD’ye eleştiriler sertleş-
mekteydi. Bir yetkiliye göre ABD, Avrupa’yı İran’a 
yatırım yapmaması için terörize ediyordu.54 Hama-
ney de açıklamalarında pek çok Batılı heyetin ticari 
ilişkileri derinleştirmek maksadıyla İran’ı ziyaret 
ettiğini belirtirken, İran’ın henüz bu ziyaretlerden 
ve ticari anlaşmalardan yeterince fayda görmediğini 
ekliyordu. Sonuç alınamadıkça, anlaşmalara imza 
atmanın çok anlamlı olmadığını belirtse de, Dini 
Lider Batı’nın İran’a artan ilgisinden memnundu. 
İran, ABD ve İsrail dışında tüm dünya ile iyi ilişkilere 
sahip olmalıydı.55 

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Kerry finansal 
sorunların giderilmesi için İran Dışişleri Bakanı Zarif 
ile üst düzey temaslarda bulunup, devrim sonra-
sı dönemde ilişkilerde eşine pek rastlanmayacak 
şekilde Avrupalı finans kuruluşlarını İran’a yatırım 
yapmaları konusunda teşvik ediyordu. Geçtiğimiz 
yılın Ekim ayında ABD Hazine Bakanlığı yayınladığı 
yeni yönerge ile ABD’li olmayan bankaların İran ile 
Amerikan doları üzerinden işlem yapabileceklerine 
açıklık getiriyordu.56 

Anlaşma sonrasında iki ülke arasında bilhas-
sa İran’ın dondurulmuş varlıkları sorun olmaya 
devam etti. ABD kanunlarının getirdiği sınırlama-
lar nedeniyle İran yabancı bankalarda dondurul-
muş yüz milyar dolara yakın varlığının yalnızca bir 
bölümüne erişim elde ederken57, anlaşma sonrası 
dönemde ABD Yüksek Mahkemesi’nin bu varlığın 
iki milyar dolarlık kısmının 1983’te Beyrut’ta Ame-
rikan Deniz Piyade barakalarına düzenlenen terör 
saldırılarında hayatını kaybedenlerin aile ve yakın-
larına verilmesi yönündeki kararına karşı İran Ulus-
lararası Adalet Divanı’na başvurarak ABD’ye dava 
açtı.58 Aynı dönemde İran-ABD vatandaşlarının 
İran’da tutuklanarak hapse atılması, İran nükleer 
programında çalışan bir bilim adamının ABD’ye 
casusluk suçlaması ile idam edilmesi de ilişkilerde 
giderilemeyen güvensizliğin göstergesiydi. 

Nükleer anlaşma sonrasında jeopolitik bağlam 
ve karşılaşmalar değerlendirildiğinde, Irak’ta ortak 

Council on Foreign Relations, 23 Eylül 2016.
53 Ibid.
54 Press TV, “US terrorizing Europe into avoiding Iran”, 30 Ağustos 
2016. 
55 The Iran Primer, “Khamenei: Iran Yet to See Benefits from Foreign 
Delegations”, 10 Mart 2016. 
56 Rfe/RL, “ U.S. Treasury Seeks To Reassure Banks Wary Of Dealing 
With Iran”, 11 Ekim 2016. 
57 Jonathan Broder, “ Why the Iranian Nuclear Deal Is at Risk of Unra-
veling”, Newsweek , 20 Mayıs 2016. 
58 Reuters, “Iran files complaint with ICJ to recover $2 billion frozen in 
U.S.”, 15 Haziran 2016.  

çıkarlarda birleşen ancak resmi ve açık bir niteliğe 
bürünmeyen örtülü bir işbirliği mevcuttu.59 İran, 
anlaşma sonrasında Suriye’de Cenevre görüşme-
lerinin bir parçası haline geldi ve sahadaki varlı-
ğı diplomatik anlamda da tanınmış oldu. Ancak 
Suriye konusunda İran-ABD işbirliğinden ziyade, 
ABD’nin sahayı büyük ölçüde Rusya’ya terk etti-
ği stratejik denklemde İran ve Rusya’nın Esad re-
jimini korumak ve yaşatmak için sergilediği ortak 
tavır ön plandaydı. İran-ABD ilişkilerinin karşılaş-
ma sahalarından biri olan Fars Körfezi’nde gerilim 
artarken60, Yemen’de durulmayan iç savaş İran ve 
ABD’yi Aden Körfezi’nde karşı karşıya getiriyor-
du.61 Obama dönemi sona ermeden İran’ın balistik 
füze denemeleri de İran-ABD ilişkilerinde mevcut 
sorunların derinleşebileceğine işaret ediyordu. Ni-
tekim Donald Trump dönemi başlar başlamaz yeni 
yönetim İran’ın balistik füze testlerine karşı yeni 
yaptırımları devreye soktu. 

Barack Obama görevini Donald Trump’a dev-
retmeden evvel ilişkiler açısından iki kritik gelişme 
daha yaşandı. Bunlardan ilki, Amerikan Kongre-
si’nin 2006’da kabul ettiği ve süresi dolan İran Yap-
tırımlar Yasasını on yıl daha uzatması, ikincisi ise 
Barack Obama’nın ABD’de İran için olağanüstü hal 
durumunu bir yıl süre ile yenilemesi oldu. Obama 
Kongre’ye gönderdiği mektupta nükleer anlaşma-
daki işbirliğinden bağımsız olarak, İran hüküme-
tinin bazı eylem ve politikalarının ABD’nin ulusal 
güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine “sıra-
dışı ve olağanüstü” bir tehdit teşkil ettiğini bildiri-
yordu.62 Obama’ya göre İran nükleer anlaşmanın 
maddelerine uygun hareket etse dahi Hizbullah’a 
59 Konu ile ilgili bkz. Josh Rogin ve Eli Lake, “Iran’s Forces and US Share a 
Base in Iraq”, Bloomberg, 22 Haziran 2015; The Guardian, “CIA director 
suggests Iraq functions as interlocutor in US-Iran fight against Isis”, 13 
Mart 2015. 
60 Bkz. Scott Peterson, “Persian Gulf incidents spike, sending message 
from Iran hardliners”, The Christian Science Monitor, 19 Eylül 2016. 
61 Paul McLeary, “Iran Sends Ships to Yemeni Coast in Wake of U.S. 
Strikes”, Foreign Policy, 13 Ekim 2016. 
62 Press TV, “ Obama extends national emergency on Iran”, 14 Ocak 2017. 

Obama’ya göre İran nükleer 
anlaşmanın maddelerine uygun 
hareket etse dahi Hizbullah’a 
desteği, füze çalışmaları ve diğer 
saldırgan davranışları nedeniyle 
esasen anlaşmanın ruhuna aykırı 
hareket ediyordu. Bu açıklamalar 
aslında ABD’nin de bu anlaşmadan 
nükleer sorunu çözmenin ötesinde 
daha büyük beklentileri olduğunu 
gösteriyordu. Ancak nükleer anlaşma 
geçen kısa süre zarfında ne ikili ne 
de bölgesel krizleri çözebilmişti.
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desteği, füze çalışmaları ve diğer saldırgan davra-
nışları nedeniyle esasen anlaşmanın ruhuna aykırı 
hareket ediyordu.63 Bu açıklamalar aslında ABD’nin 
de bu anlaşmadan nükleer sorunu çözmenin 
ötesinde daha büyük beklentileri olduğunu gös-
teriyordu. Ancak nükleer anlaşma geçen kısa süre 
zarfında ne ikili ne de bölgesel krizleri çözebilmişti.

Donald Trump Döneminde
İran-ABD İlişkilerinin Geleceği: 
Geçmişe Dönüş?
ABD’de Kasım 2016’da yapılan Başkanlık se-

çimlerini Donald Trump’ın kazanması İran-ABD 
ilişkilerinin geleceğine dair kaygı ve endişeleri de-
rinleştirdi. Seçimlere giden süreç boyunca ABD’nin 
İran siyaseti hem Demokrat Parti adayı Hillary Ro-
dham Clinton’ın, hem de Cumhuriyet Parti’nin 
adayı Donald Trump’ın gündemindeydi. Clinton 
ve Trump’ın İran’a yönelik söylem ve vaatlerinde-
ki en temel fark nükleer anlaşmaya bakış açıların-
daydı. Hillary Clinton, Obama yönetiminin mirası 
olan nükleer anlaşmaya sahip çıkacağını duyurur-
ken, Donald Trump ise seçildiği takdirde adeta bir 
“felaket” ve “müzakere edilmiş en kötü anlaşma” 
olarak nitelendirdiği Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı 
“yırtıp atmayı” tahahhüt etti.64 Clinton nükleer an-
laşmaya sahip çıksa da, öte yandan seçildiği takdir-
de balistik füze programı ve rejimin insan hakları 
ihlalleri nedeniyle İran’a yönelik baskı ve yaptırım-
ların artacağını ifade ediyordu. Esasen yeni dönem-
de hangi aday seçilirse seçilsin, Obama yönetimine 
kıyasla ABD’nin İran’a yönelik siyasetinin sertleşe-
ceği beklentisi hâkimdi.

Tahran da yaklaşan seçimleri yakından takip 
ediyordu. Seçimlere kısa bir süre kala Cumhur-
başkanı Ruhani, Amerikan seçimlerinin şer ve eh-
ven-i şer arasında bir tercih olacağını belirtmişti.65 
İran basınında seçimler ve adaylarla ilgili çıkan 
yorumlarda Clinton için «savaş kraliçesi» yorumları 
yapılırken, muhafazakâr ve yeni-muhafazakâr seç-
kinlerin “tüccar” Trump’ı tercih ettiği anlaşılıyordu. 
Ruhani hükümetinin tercihi ise ehven-i şerin kazan-
ması ve İran’ın diplomatik ve iktisadi kazanımlarına 
zarar vermeyecek bir yönetimin işbaşına gelmesiydi.  

Donald Trump’ın seçimleri kazanmasının ar-
dından İran’dan gelen ilk tepkiler yeni dönemde 
nükleer anlaşmanın geleceğine yönelik kaygıları 
yansıtır nitelikteydi. Açıklamalarda ABD’nin her ko-
şulda diğer küresel güçlerle birlikte imza attığı ve 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce de kabul 
63  Julian Hattem, “Obama: Iran not following ‘spirit’ of deal”, The Hill, 
1 Nisan 2016. 
64  Bkz. The Iran Primer, “U.S. Presidential Candidates on Iran”, 27 
Eylül 2016. 
65  Reuters, “Iran’s president says U.S. election offers only bad or 
worse choice”, 23 Ocak 2016. 

edilmiş nükleer anlaşmaya sadık kalması gerekti-
ği vurgulanıyordu. Hem Cumhurbaşkanı Ruhani, 
hem de Dini Lider seçim sonuçlarının İran açısından 
fark yaratmayacağını belirtmişti. Ruhani’ye göre ül-
kesi sonuçlardan bağımsız olarak yapıcı angajman 
ve işbirliği arayışını sürdürecekti. Dini Lider Hama-
ney’e göre de kaygılanmak yersizdi. İran her duru-
ma karşı hazırlıklıydı ve aslına bakılırsa değişen bir 
şey yoktu, çünkü ABD İran milletinin düşmanı idi.66 
Kim seçilirse seçilsin bu düşmanlık değişmeyecekti.

Donald Trump’ın göreve başlamasının üzerinden 
kısa bir süre geçmesine rağmen, İran-ABD ilişkilerin-
deki gerilimin derinleştiği görülmektedir. Ancak bu 
gerilim beklentilerin aksine şimdilik Trump’ın popü-
list söyleminde öne çıkan nükleer anlaşmanın iptali 
ya da gözden geçirilmesi üzerinden değil, İran’ın 
konvansiyonel gücü için vazgeçilmez gördüğü balistik 
füze denemeleri ve ABD’nin İran’ın da dahil olduğu 
yedi Müslüman ülkeye uygulamaya başladığı göç-
men yasağı kararnamesi üzerinden tırmanmaktadır.67 

Nükleer anlaşma konusunda Cumhurbaşkanı Ru-
hani başta olmak üzere pek çok İranlı yetkili anlaş-
manın yeniden müzakere edilebileceği söylentilerini 
kesin bir dille reddederken, bu öneriyi “anlamsız” ve 
kabul edilemez bulduklarını bildirmişti.68 AB, Rusya ve 
Çin de şu ana dek yaptıkları açıklamalarla nükleer an-
laşmayı desteklediklerini belirterek, Başkan Trump’ın 
anlaşmayı bozması halinde bunun ABD’yi diploma-
tik anlamda yalnız bırakacağını gösterdi. Geçen kısa 
süre zarfında Trump’ın State of the Union gibi önemli 
konuşmalarında bu hususu vurgulamaktan kaçınma-
sı, Savunma Bakanı Mattis’in ABD’nin verdiği sözleri 
tutacağı tahahhüdü anlaşma ile kaygıları az da olsa 
yatıştırmış oldu.69

66  Changiz M. Varzi, “Iran weighs in on new US foreign policy post 
election”, Al-Monitor, 9 Kasım 2016. 
67  Başkan Trump’ın tepki çeken kararnamesinde yasağa tabi tutulan 
ülkeler Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen’dir. Tepkiler 
üzerine gözden geçirilen versiyonunda Irak yasak kapsamının dışına 
alınmıştır. 
68  Reuters, “ Iran says it will not renegotiate nuclear deal”, 15 Ocak 
2017; Rohollah Faghihi, “Rouhani: Nuclear deal renegotiation ‘mea-
ningless’”, Al-Monitor, 17 Ocak 2017. 
69  Bkz. Politico, “Mattis breaks with Trump on Iran, Russia”, 12 Ocak 
2017. 

Ruhani’ye göre ülkesi sonuçlardan 
bağımsız olarak yapıcı angajman 
ve işbirliği arayışını sürdürecekti. 
Dini Lider Hamaney’e göre de 
kaygılanmak yersizdi. İran her 
duruma karşı hazırlıklıydı ve aslına 
bakılırsa değişen bir şey yoktu, çünkü 
ABD İran milletinin düşmanı idi. 
Kim seçilirse seçilsin bu düşmanlık 
değişmeyecekti.
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Ancak İran’ın ABD ile ilişkilerindeki esas ge-
rilim İran’ın balistik füze denemeleri sonrasında 
o günlerde Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı 
olan Mike Flynn’in İran’ı “resmi olarak uyardığı-
nı” söyleyen demeci ve Şubat 2017’nin başında 
ABD’nin bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan 
ve Çin’de olmak üzere on iki kurum ile on üç kişiye 
İran’ın balistik füze programına yardım ettikleri için 
ekonomik yaptırım uygulama kararı ile yükseldi.70 
ABD’nin İran’a yönelik siyasetinin içkin unsuru olan 
yaptırımlar artarak sürerken, Trump dönemi ile İran 
için “her seçeneğin masada olduğu” söylemi yeni-
den tedavüle girmiş oldu. Trump kendisinin İran’a 
Obama gibi yumuşak davranmayacağını hatırlatıp, 
İran’ı bir numaralı terörist devlet olarak itham edi-
yordu.71 ABD, İran’ın balistik füze testleri ile Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ve nükle-
er anlaşmayı ihlal ettiğini savunurken, İran balistik 
füze programının nükleer anlaşma ve diplomatik 
müzakere kapsamı dışında olduğunu yineliyor, ar-
tan yaptırımlara karşı askeri tatbikatlar ve yeni füze 
denemeleri ile ABD’yi test ediyordu.72 

Donald Trump’ın İran vatandaşlarını da 
kapsayan ve büyük tepki çeken göçmen yasağı 
Dini Lider’in ve Ruhani Hükümeti’nin de eleştiri-
lerinin hedefindeydi. Dışişleri Bakanı Zarif, Müslü-
manlara karşı getirilen bu tür yasakların ancak aşı-
rılıkçı aktörlerin ve destekçilerinin işine yaracağını 
belirtirken,  Ali Hamaney, Trump’a ABD’nin gerçek 
yüzünü gösterdiği için teşekkür ediyordu.73 Donald 
Trump’ın başkanlığı ile başlayan yeni dönemde 
İran’da muhafazakâr ve yeni-muhafazakâr cenah 
iç siyasette Amerikan karşıtlığını güçlendirmek için 
yeni bir zemin yakalamış oluyordu. 

70  Sputnik, “ABD’den İran’a yeni yaptırım”, 3 Şubat 2017. 
71 Reuters, “Trump tweets ‘Iran is playing with fire’, says won’t be as 
kind as Obama”, 3 Şubat 2017. 
72 Will Worley, “ Iran threatens to fire ‘roaring missiles’ at ‘enemies’ 
after Donald Trump Twitter spat”, The Independent, 4 Şubat 2017. 
73 Al Jazeera, “Ayatollah Khamenei: Donald Trump shows real face of 
US”, 7 Şubat 2017; Bethan McKernan, “Isis hails Donald Trump’s Muslim 
immigration restrictions as a ‘blessed ban’”, The Independent, 30 Ocak 
2017. 

Sonuç
• Nükleer anlaşma İran-ABD ilişkileri açısından 

önemli bir kavşaktı ve ilişkilerin seyrine dair büyük 
beklenti ve korkuları beraberinde getirdi. Anlaşma 
sonrasında İran siyasetinde bu geleneksel düşman-
lığı dönüştürmek isteyenlerle sürdürmek isteyenler 
iki karşıt hat halinde nükleer anlaşma tecrübesini 
yakından takip edecekti.

• Bu süreçte Cumhurbaşkanı Ruhani ve ekibi, 
İran ve ABD arasında ekonomik ve stratejik işbirli-
ği zeminini genişletmeyi hedeflerken, zaman için-
de Dini Lider’i ABD ile işbirliğinin İran’ın çıkarına 
olduğuna ikna edip, Hamaney’in ABD’ye kuşku ile 
yaklaşan siyasetini esnetebileceğini umuyordu. Ru-
hani’ye göre nükleer anlaşma, hükümlerine sadık 
kalındığı ve işbirliği ruhu içinde uygulandığı takdir-
de iki ülke arasındaki gerilimi azaltacak ve yeni bir 
dönemin zeminini hazırlayacaktı.

• Ancak süreç içinde yaşanan mali ve siyasi so-
runlar ile iki ülke arasında hem eski -Fars Körfezi- 
hem de yeni sahalarda -Yemen- süren gerilim, Dini 
Lider’e ABD’ye güvenmemek konusunda haklı çık-
tığını düşündürüyor, kendisinin ikna edilebileceği 
zemini ortadan kaldırıyordu. Ali Hamaney, Obama 
yönetimi sona ermeden evvel yaptığı bir açıklama-
da ABD ile bölgesel konularda müzakere etmeyi 
“ölümcül zehir” olarak nitelendirip, ABD’nin sözle-
rine asla güvenilemeyeceğini söylerken, hükümeti 
kast ederek “bazılarının” yıllardır tekrar ettiği bu 
uyarıları kabul etmekte zorluk çektiğini ekliyordu.74 

• Cumhurbaşkanı Ruhani’nin söyleminin de 
gerek yaşanan tecrübe gerekse yaklaşan seçimler 
nedeniyle Dini Lider’e yakınsadığı görülmektedir. 
Ruhani bir konuşmasında nükleer anlaşmanın Dini 
Lider’in de belirttiği gibi bir test olduğunu ancak 
ABD’nin yükümlülüklerini tam manasıyla yerine 
getirmediğini ve diğer sahalarda işbirliği imkânı-
nı değerlendiremediğini söylemektedir. Ruhani’ye 
göre ABD anlaşmayı tam olarak uygulamış olsaydı, 
İran ABD’ye güvenebilir, başka konularda da bir-
likte çalışabilirdi.75 Bu bağlamda anlaşma sonrası 
ABD ile yaşanan finansal sorunlar, süregiden yap-
tırımlar ve tam manasıyla karşılanmayan yatırım 
beklentileri, Ruhani hükümetinin ABD’ye yönelik 
normalleşme politikasını sürdürmek için ihtiyaç 
duyduğu manevra alanını fazlasıyla kısıtladı. El-
bette uzun yıllardır hem yaptırımlar hem de kötü 
yönetim nedeniyle yapısal sorunlarından kurtula-
mayan İran ekonomisinin bir sene içinde kendisini 
toparlamasının çok gerçekçi bir beklenti olmadığını 

74 BBC Persian, “Rahbar-e Iran: Mozakera ba Amrika der bare-i mon-
teqa semi mohallak ast.”  11 Mordad 1395 (1 Ağustos 2016).
75 Ruhani’nin açıklamaları için bkz. The Iran Primer, “Rouhani on Eco-
nomy, Nuclear Deal and Environment”, 4 Ağustos 2016. 

ABD’nin İran’a yönelik siyasetinin 
içkin unsuru olan yaptırımlar artarak 
sürerken, Trump dönemi ile İran için 
“her seçeneğin masada olduğu” 
söylemi yeniden tedavüle girmiş 
oldu. Trump kendisinin İran’a Obama 
gibi yumuşak davranmayacağını 
hatırlatıp, İran’ı bir numaralı terörist 
devlet olarak itham ediyordu.
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da yeniden belirtmek gerekir. Fakat yine de ABD 
yaptırımlarının oluşturduğu patika bağımlılığının 
İran’ın küresel sisteme yeniden entegrasyonu için 
yarattığı sorunlar ilişkilerdeki olumlu beklentileri 
sekteye uğratmaktaydı. 

• İran-ABD ilişkileri devrimden günümüze 
tarihsel bir perspektife oturtulduğunda ABD 
Başkanı Obama ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin 
birlikte çalıştığı 2013-2017 yıllarının iki ülke ilişki-
leri açısından görece ılımlı ve umutlu bir dönem 
olduğu söylenebilir. Fakat Donald Trump’ın göreve 
başlaması ile ilişkilerin seyri bu kısa süreli ümitvar 
dönemden çıkıp, geleneksel karşıtlık ve karşılaşma 
zeminine yaklaşmış görünmektedir. Trump’ın aday-
lık sürecinde nükleer anlaşma için kullandığı olum-
suz ifadeler, seçildiği takdirde anlaşmayı “yırtıp 
atacağı” beyanı, çok taraflı anlaşmanın geleceği 
konusunda kaygı ve endişeye yol açmıştır. Son tar-
tışmalarda anlaşmanın yeniden müzakere edilebi-
leceği söylentileri İran tarafından kesin bir dille red-
dedilmiştir. Görünüşe bakılırsa Trump döneminde 
İran dış politikasının en önemli hedeflerinden biri 
JCPOA’yı ve kazanımlarını korumak; AB, Rusya ve 
Çin’i ABD’nin İran karşıtı siyasetine karşı yanında 
tutmak olacaktır. 

•  Trump yönetiminin nükleer anlaşmayı sürdürse 
dahi, İran’ın balistik füze programı konusunda 
geleneksel yaptırım siyasetini derinleştireceği, 
bölgede İran’a karşı İsrail ve Suudi Arabistan gibi 
müttefikleri ile hareket edeceği ve yönetimdeki 
seçkinlerin İran-karşıtı görüşlerinin ABD siyasetinde 
yeniden İran’da rejim değişikliği tartışmalarını alev-
lendireceği öngörülebilir. 

•  Bütün bu gelişmeler İran iç siyasetinde Hasan 
Ruhani gibi normalleşme ve yumuşama arayışında-
ki siyasetçileri zor durumda bırakacak, ABD düş-
manlığını benimseyen kemikleşmiş siyasi cenahın 
yanı sıra, toplum nezdinde ABD karşıtlığını arttı-
racaktır. Donald Trump’ın Cumhurbaşkanlığında 
derinleşeceği görülen gerilim ve karşılaşma İran 
siyasetinde şahinleri güçlendirirken, iki ülke ilişkile-
rinde artacak gerilimin bölge siyaseti açısından da 
istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır. 
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