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ÖZET

Ali Ekber Haşimi Rafsancani, İran İslam Cumhuriyet’inin 1989-1993 ve 1993-1997 dönemlerinde İran Cum-
hurbaşkanlığı görevini yürütmüştür.  Irak ile 1980’li yıllarda yapılan savaşın yarattığı tahribatın onarılması için 
büyük ölçekli bir imar hamlesi programını devreye sokmuştur. Liberal ekonomik politikalar ve bu minvalde bir-
takım reformlar yapmıştır.  Rafsancani döneminde uygulanan imar programının finansmanında sağlıksız bir 
yöntem olan kısa vadeli yabancı borç kullanılmıştır. Dış borçların çevrilmesinde 1992’den itibaren sorunlar ya-
şanmış ve bu 1993 yılında ciddi bir ekonomik krize neden olmuştur.  Cumhurbaşkanlığı döneminde yolsuzluk-
ların artması ve gelir dağılımının kötüye gitmesi gibi nedenlerle halkın desteğini kaybetmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Rafsancani, ekonomi politikası, İran ekonomisi

ABSTRACT

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani served as President of Islamic Republic of Iran for two consecutive terms, 
1989-1993 and 1993-1997.  During his presidency, Rafsanjani launched a large-scale reconstruction program 
to repair the physical damage inflicted by the war with Iraq during 1980s.  His government strived for imple-
mentation of some reforms and economic policies in tune   with spirits of liberal ideas and also with market 
economy.  The reconstructing program carried out in Rafsanjani era was financed through the use of short term 
foreign debt which is regarded as the most unsafe instrument.   Excessive amount of short term foreign debt 
caused difficulties in debt servicing after 1992 which in turn led to a   financial crisis in 1993. Due to spread of 
corruption, worsening of income distribution and also adverse consequences of financial crisis to the large 
segments of population, Rafsanjani lost his popular support about the end of his second term.

Keywords: Rafsanjani, economic policies, Iran economy
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1. GİRİŞ 
25 Ağustos 1934’de doğan ve İran 

siyasetinin en önemli figürlerinden birisi olan 
Ali Ekber Haşimi Rafsancani 8 Ocak 2017’de 
geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını 
kaybetti.  Haşimi Rafsancani, İran İslam 
Cumhuriyeti’nin 1989-1993 ve 1993-1997 
dönemlerinde art arda seçilerek 2 dönem 
İran Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür.  
İslam Devriminin başlangıcından itibaren İran 
siyasetinin en önemli aktörlerinden birisi olan 
Haşimi Rafsancani, İslam Devrimi sonrasındaki 
tüm siyasal süreçlerin içerisinde yer almış ve 
kritik kararlara doğrudan ya da dolaylı olarak 
etki etmiştir.  Rafsancani, İran siyasetinde 
ılımlı kanadın en önde gelen isimlerindendir. 
Ekonomi disiplini bağlamında Rafsancani’nin 
piyasa ekonomisi ile uyumlu politikalar 
izlediğini söylemek mümkündür.   

1979 İslam Devrimi sonrasındaki süreçte 
gerek İran’da, gerek Ortadoğu’da ve gerekse 
de dünyada çok önemli gelişmeler olmuştur 
ve Rafsancani’nin Cumhurbaşkanlığı dönemi 
tüm bu gelişmelerden etkilenmiştir. Devrimin 
hemen akabinde ülkeden birçok insanın 
başka (özellikle Batılı) ülkelere göç ötmesi bu 
bağlamda önemlidir. Nitekim bu dönemde 
göç eden insanların büyük bir kısmının İran’ın 
iyi yetişmiş bireylerinden (insan sermayesi) ya 
da parasal sermaye sahibi kesiminden olması 
ülkenin üretim dinamiklerini olumsuz yönde 
etkilemiştir.1 1980’li yılların başlarında yaşanan 
rehine krizi ve krizi takip eden dönemde 
ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar diğer bir 
önemli gelişmedir. İlk zamanlarda yaptırımlar 
her ne kadar sınırlı olsa da ABD’nin İran’a 
uyguladığı ambargolar giderek ağırlaşmıştır. 
Üçüncü önemli gelişme 1980 Eylülünde patlak 
veren ve 1988 yılına kadar süren İran-Irak 
Savaşıdır. Bu savaş nedeniyle ülkenin altyapısı, 
üretim sistemi ve insan sermayesi ciddi yara 

1 Birincil dalga insan göçünün bugün dahi ikincil düzey etkileri İran’da 
hissedilmektedir. Günümüzde İran’da iyi eğitimli gençlerin Batılı ül-
kelere gitmeye çabaladıkları gözlemlenmektedir. Patika Bağımlılığı 
ya da “Path Dependency” teorisi ekseninde bugün gözlemlenen 
“beyin göçü” olgusunun  kökleri 1979 sonrasında meydana gelen 
birincil dalga göçe dayanmaktadır.   

almıştır. Sovyetlerin 1991 yılında yıkılması 
önemli diğer bir gelişmedir. 1990 yılında 
Irak’ın Kuveyt’i işgali ve daha sonrasında 
bölgede ABD’nin siyasi varlığının artması yine 
son derece önemli diğer bir siyasi olaydır.  

Haşimi Rafsancani’nin Cumhurbaşkanlığı 
döneminde uyguladığı bazı politikalar ve 
reformlar ülke içinde farklı kesimlerin ciddi 
direnci ile karşılaşmıştır. İran devlet sistemindeki 
iki başlılık, Meclis ile Cumhurbaşkanı arasındaki 
kopukluk ve sistem içerisinde var olan ve 
sistemi koruma ile görevlendirilmiş çok sayıda 
formel ve enformel mekanizmanın varlığı 
sistemin sık sık tıkanmasına neden olmuştur.  

 Rafsancani iktidarında ekonomi ve siyaset 
alanında birçok sorun ortaya çıkmıştır. Her 
ne kadar bu sorunların bazıları yukarıda 
zikrettiğimiz sistemsel mekanizmaların 
direnişine ve yurtdışında cereyan eden bazı 
gelişmelere tahvil edilse dahi Rafsancani 
dönemini tamamıyla masum göstermek 
yanlış bir tutumdur. Batı basınında Haşimi 
Rafsancani bir yönü ile reformcu kabul 
edilmekle birlikte diğer yönü ile acımasız, 
zalim ve katıksız bir İslam Devrimi savaşçısı 
olarak tanımlanmaktadır.2 Nitekim gerek 
İran’ın kendi içinde ve gerekse de yabancı 
ülkelerde Rafsancani’ye yönelik ciddi eleştiriler 
yapılagelmiştir.

Çalışmanın takip eden kısmında Irak 
Savaşı sonrasında İran ekonomisinin içinde 
bulunduğu durum ele alınacaktır. Üçüncü 
bölümde 1980’li yılların sonlarında ülke 
ekonomisinde gözlemlenen yapısal sorunlar 
değerlendirilecektir. Bu bölümde ayrıca 
seçilmişlerin manevra alanının kısıtlanmasına 
neden olan sistemik sorunlar hakkında kısa 
bilgi verilecektir. Çalışmanın 4. bölümünde 
Rafsancani döneminde uygulanan ekonomi 
politikaları ve bu politikaların sonuçları 
üzerinde durulacaktır. 

2 Bakınız: https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/
wp/2017/01/09/irans-rafsanjani-a-legacy-of-terrorism-and-repres-
sion-behind-a-facade-of-moderation/?utm_term=.6a521d0ead6f  
[Erişim Tarihi: 10 Ocak 2017]. 



www.iramcenter.org

Rafsancani’nin Cumhurbaşkanlığı Döneminde İran Ekonomisi

2. Savaş Sonrası Dönem
İran-Irak Savaşı sırasında İran ekonomisi 

bakımından son derece önemli olan 
Hürremşehr Limanı, Abadan Rafinerisi ve 
birçok endüstriyel tesis kullanılamaz hale 
gelmiştir, İran’ın sivil ve askeri insan kaybı 
750 bin ila 1 milyon civarındadır.3 Savaşın İran 
ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyetinin 
1 trilyon dolar civarında olduğu tahmin 
edilmektedir (Amuzegar, 1997: 287-294). 

1980-1988 arası dönemde (savaş yılları), 
İran ekonomisi yıllık bazda ortalama %2,5 
düzeyinde daralma göstermiştir. Eğer 1979 
yılında İran “milli geliri” ve “kişi başına düşen 
milli geliri” 100 olarak kabul edilecek olursa; 
savaş sona erdiğinde “milli gelir” reel anlamda 
70 birime “kişi başına düşen milli gelir” ise 
yaklaşık 55 birime gerilemiştir. Ülke savaş 
öncesi reel milli gelir düzeyini ancak 1997 
yılında yakalayabilmiştir. 

Devrimin hemen sonrasında çok çocuğa 
sahip olmak özendirilmiştir. Bu nedenle 
1980 sonrasında İran nüfusu hızla artmaya 
başlamıştır. Savaş esnasındaki ciddi insan 
kayıplarına rağmen doğurganlıkta gözlenen 
artış, İran nüfusunun savaş yıllarında bile 
hızla artmasına neden olmuştur. İran nüfusu; 
1979 yılında 37,2 milyon iken 1989 yılında 
54,7 milyona ulaşmıştır. Dolayısıyla 10 yıllık 
süreçte, savaşa rağmen İran nüfusu yaklaşık 
olarak %50 artmıştır. Nüfus artış hızı 1990’lı 
yılların ortalarına kadar %3 civarında kalmaya 
devam etmiş ve ülke nüfusu 1997 yılında 62,4 
milyona ulaşmıştır.4 Bu hızlı artış daha sonra 
bazı sosyoekonomik sorunların doğmasına 
neden olmuştur.5  

Savaş yıllarında işsizlik artmıştır. Resmi 
istatistikler savaş yıllarında işsizlik oranında 

3  https://www.theguardian.com/world/2010/sep/23/iran-i-
raq-war-anniversary [Erişim Tarihi: 11Ocak 2017]. 

4  Nüfus artış hızı 1990’lı yılların ortalarından 2000’li yılların ortalarına 
kadar %2 düzeyindedir ve daha sonra %1,5’e gerilemiştir. 

5  1980’li yıllar ABD’de İkinci Dünya Savaşı Sonrası dönemde gözlem-
lenen “bebek patlaması” dönemine benzetilebilir. ABD ekonomisi 
1960’lı yıllara gelindiğinde “bebek patlaması” döneminde doğan-
lara istihdam sağlamada sıkıntı çekmezken İran’da 1980’li yıllarda 
doğanların eğitim ve istihdam sorunu tam anlamıyla çözülememiştir.    

önemli bir değişme olmadığını söylemektedir. 
Resmi verilere göre bu dönemde işsizlik oranı 
%12-14 arasındadır. Ancak savaş dönemine 
ilişkin yapılan çalışmalar işsizlik oranın %25-
30 düzeyine ulaştığını iddia etmektedir 
(Amuzager, 1997). Savaş yıllarında enflasyon 
%20-35 bandında seyretmiş ve savaş boyunca 
tüketici fiyat endeksi yaklaşık %600 artış 
göstermiştir. Ücretlerdeki artış ise bunun çok 
gerisinde kalmıştır. Ücret artışları aynı dönemde 
kabaca %120 civarındadır (Ehteshami, 
1995:93). Savaşın başlangıcında ortalama 
ücret seviyesi 100 kabul edilirse; reel olarak 
1989 yılında ücret seviyesi yaklaşık olarak 40’a 
gerilemiştir. Savaşın sonlarına doğru temel 
tüketici mallarının temini dahi zorlaşmış ve 
karaborsa yaygınlaşmıştır (Gheissari ve Nasr, 
2006:103). 

3. Yapısal ve Sistemik Sorunlar
1988 yılında İran-Irak Savaşı sona ermiştir. 

Ülke, savaşın yol açtığı tahribatın yanında diğer 
birçok yapısal sorunla karşı karşıyadır. Yapısal 
sorunların bazıları ülkede kurumsal yapının 
yetersizliğinden, bazıları ise ülkenin kendine 
özgü dinamiklerinden kaynaklanmaktadır. 
Kurumsal İktisat Teorisi'ne göre bir ülkede 
kurumsal sistem ekonomik hayatın gelişimini 
ne kadar güçleştiriyorsa (işlem maliyetleri 
yüksekse) o ülkede kalkınma çabalarının 
sonuçları arzu edilen düzeyde olmayacaktır. 
Kurumsal ve yapısal sorunların çözümlenmesi 
ve dolayısıyla işlem maliyetlerinin azaltılması 
için radikal reformlar gerekmektedir. Tarihsel 
süreçte bazı ülkelerde siyasi kararlılık ve 

3
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sabırla uygulanan reformlar sayesinde bu 
ülkeler başarılı bir kalkınma performansı 
sergilemişlerdir (örneğin: ABD, Japonya, 
Güney Kore). Dolayısıyla kurumsal 6 ve yapısal7 

sorunlar aslında “üst-yapı” sorunlarıdır. Bu 
sorunların üstesinden gelmek için istikrarlı ve 
sabırla uygulanan reformlar gerekmektedir. 

 Irak Savaşı'nın hemen sonrası için, 
İran’da var olan sorunları (ekonomi disiplini 
perspektifinden) iki ana kategoride ele 
alabiliriz. Bunlardan ilki yukarıda bahsettiğimiz 
“üst yapı” (ya da kurumsal-yapısal) sorunlarıdır. 
İkincisi ise devlet sistemi ile ilgili “sistemik” 
sorunlardır. Bu ikili ayrım sorunların analizini 
kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır ve aslında 
“üst yapı” sorunları ile “sistemik” sorunlar 
birbirleri ile etkileşim içindedir.  

Savaş sonrası İran ekonomisini istikrarlı 
bir kalkınma rotasına sokmak ve dolayısıyla 
sorunları çözmek için iki alternatif yol vardı: 
(1) devlet önderliğinde ve izolasyona dayalı 
(savaş döneminde olduğu gibi) politikalar 
izlemek ya da (2) piyasa ekonomisi ile uyumlu 
ve dış dünyaya daha açık bir ekonomik 
yol haritası hazırlamak ve uygulamak. 
Rafsancani’nin izlemek istediği yöntem ikinci 
alternatiftir. Ancak iki numaralı alternatif 
reformlar gerektirmektedir. Reformların 
yapılması bağlamında: İran devletinin Devrim 
sonrasındaki hassasiyetlerinden dolayı sistem 
içerisinde ciddi direnç merkezleri mevcuttur. 
Ülkede korumacı reflekslerden beslenen çok 
sayıda formel ve enformel mekanizmanın 
varlığı reform yapmayı güçleştirmektedir. Bu 
korumacı ve sert mekanizma “sistemik sorun” 
olarak tanımlanabilir. Sistemik sorunun ana 
bileşenleri şu şekilde sıralanabilir: (1) İran 

6 Kurumsal sistem bir ülkedeki kuralların tamamıdır. Bu kuralların adil, 
hızlı ve objektif şekilde uygulanması işlem maliyetlerini azaltır. Ku-
rumsal sistem ile ilgili sorunlara somut örnekler verilebilir. Örneğin: 
işyeri ile ilgili aşırı bürokrasi (işyeri açma-kapama, elektrik açma-ka-
patma, vergi idaresi vb.), finans sisteminin iyi çalışmaması (kredi 
başvurusu, kredi alma güçlüğü, ihracat ve ithalat ile ilgili finansal 
işlemlerinin güçlüğü vb.), rüşvet, yolsuzluk, kamu idaresinde başıbo-
zukluk, hukuk sisteminin iyi çalışmaması, mahkeme kararlarının geç 
alması ve hâkimlerin yanlı karar vermesi.  

7  Yapısal sorunlara örnek: Petrol gelirine bağımlılık, ara malı ve ser-
maye malı bulma zorluğu, hızlı nüfus artışı, işsizlik, yoksulluk, beşeri 
sermayenin iyi olmaması, gelir dağılımı bozukluğu. 

devlet sistemindeki çok başlılık, (2) meclis 
çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı arasında 
bazı zamanlarda gözlemlenen uyumsuzluk 
ve (3) çok sayıda veto gücüne haiz aktör/
mekanizmanın bulunması. Yukarıda zikredilen 
“üst yapı” sorunlarını çözmek için reformlar 
gerekmektedir. Ancak reform yapmak isteyen 
seçilmişlerin “sistemik sorunlar” nedeniyle 
sınırlı bir manevra alanı vardır. Bu kısır döngü 
bugün dahi etkisini sürdürmektedir.   

4. Rafsancani Dönemi Politikaları   
1988-1989 arası dönemde İran’ın 

geleceğinin şekillenmesine etki edecek üç 
önemli olay meydana gelmiştir: (1) 1988 
yılının Ağustos ayında yapılan Barış Anlaşması 
ile İran-Irak savaşının sona ermesi; (2) Dini 
Liderin hayatını kaybetmesi (Haziran 1989) 
ve (3) Ağustos 1989’da Rafsancani’nin 
Cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması. 

Savaşın sona ermesi ilk önemli gelişmedir. 
Savaşın ne denli tahripkâr sonuçlar 
doğurduğunu İran birincil elden tecrübe 
etmiştir. Savaşın sonlarına doğru bu tahribatın 
giderek daha belirgin hale gelmesi ve ayrıca 
ABD’nin İran aleyhine savaşa müdahil olması 
neticesinde İran açısından barış kaçınılmaz 
olmuştur. Ülkedeki yönetici elitler savaşın 
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yarattığı tahribatı da düşünerek bu puslu 
dönemde çatışma yerine uzlaşmayı tercih 
etmişler ve bu uzlaşmacı dönemin orkestra 
şefliğinin Rafsancani tarafından yapılmasını 
kabul etmişlerdir. Bu örtülü onayın sonucunda 
Rafsancani, 1989 seçimlerinden büyük bir 
başarı ile çıkmıştır.

Savaşın son döneminde Rafsancani gerek 
İran ordusunda komutan ve gerekse de 
Meclis Başkanı görevlerini ifa etmektedir. 
İran’da başta Dini Lider Humeyni olmak üzere 
Devrim Muhafızları savaşın sonlandırılmasına 
sıcak bakmamışlar ve Irak’ın cezalandırılması 
gerektiğini düşünmüşlerdir. Savaşın sonlarına 
doğru ABD’nin enerji güvenliğini öne sürerek 
İran’ı açıkça hedef alan saldırıları, İran için 
savaşın sürdürülemeyeceği anlamına gelmiştir. 
ABD’nin sergilediği taraflı tutumun da etkisi 
ile Rafsancani başta Dini Lider olmak üzere 
Devrim Muhafızları ve ülke içindeki diğer 
önemli aktörleri ikna etmeyi başarmış ve 
böylece İran barış masasına oturmuştur. 

Savaş döneminde siyasi bir güç haline 
gelmeye başlayan Devrim Muhafızlarını barış 
anlaşmasına ikna etmek kolay olmamıştır. 
Devrim Muhafızlarını barış hususunda ikna 
etmek için bu gruba Rafsancani tarafından 
ekonomik bazı imtiyazlar vaat edilmiştir 
(O’Hern, 2012: 121-122). Devrim Muhafızları 
tarafından kurulan inşaat şirketi (Hatem 
El-Enbia8) savaş sonrası dönemde verilen 
ihalelilerin hemen hemen tamamını almıştır. 
Devrim Muhafızları kontrolündeki işletme/
şirket sayısı ve bu işletme/şirketlerin ekonomi 
içerisindeki payı giderek büyümüştür. Bugün 
İran ekonomisinde neredeyse her alanda 
bu işletmelerin ağırlığı söz konusudur. Batılı 
kaynakların Haşimi Rafsancani’yi eleştirilerinde 
kullandıkları temel argümanlardan bir tanesi, 
Devrim Muhafızlarının ekonomik güç haline 
gelmesinde kapının Rafsancani tarafından 
aralanmasıdır.9  

8 Şirketin Farsça ismi قرارگاهسازندگیخاتماالنبیاolup şirketin resmi web 
sitesi: http://www.khatam.com/  . 

9 Uluslararası toplum İran’ın yayılmacı politikaları ve terör ile ilişkisin-
den rahatsızlık duymaktadır. İran’ın bu minvalde izlediği politika-
ların altında Devrim Muhafızları yer almaktadır. Bu yüzden Devrim 
Muhafızları ve Muhafızlarla ilişkili birçok şirket ABD’nin yasaklılar 
listesinde yer almaktadır.    

Siyasi olarak 1980’li yıllarda, devletin çeşitli 
kademelerinde ve Mecliste egemen olan 
İslami-Sol/devletçi aktörlerin etkisi ile devletin 
ekonomi içerisindeki payı oldukça büyümüştür. 
Savaş döneminde iktidarda bulunan İslami-
Sol düşünce ekonomik bağımsızlığı öncelikler 
sıralamasında birinci sıraya koymuş ve bu 
yüzden; devletçi ve izolasyonist bir yol izlemiştir. 
Diğer birçok gelişmekte olan ülkede olduğu 
gibi İran’da da devletin ekonomi içerisinde 
payının büyümesi; yolsuzluk, verimsizlik ve 
kaynakların siyasi amaçlara tahsisi gibi birçok 
soruna yol açmıştır. 

Rafsancani’nin izlemeyi arzu ettiği liberal 
politikalar İran siyasetinde söz sahibi olan 
birçok grubun kolay bir şekilde hazmedeceği 
türden değildir. Haşimi Rafsancani İslam 
Devriminin ideallerine inanan bir siyasetçidir. 
Ancak yöntem olarak izolasyona dayalı ve 
devleti önceleyen ekonomi politikalarının 
uzun dönemde sürdürülemez olduğunu 
düşünmektedir. Haşimi Rafsancani İslam 
Devriminin ideallerine halel getirmeden 
liberalleşme ve dışa açılma alanında bazı 
adımlar atılması gerektiğine inanmaktadır. 
Haşimi Rafsancani basına verdiği birçok 
demecinde bu düşüncesini ifade etmiştir. 
Örneğin bir demecinde, ” Kalkınmak isteyen 
ülkelerin teknolojik gelişmelere açık olması 
gerekmektedir ve bu yüzden özellikle ileri 
teknolojiyi İran’a getirmesi muhtemel alanlarda 
yabancı sermayenin girişi desteklenmelidir” 
demiştir (Peseran, 2011:73).    

Rafsancani gerek kendi vatandaşlarına 
ve gerekse de uluslararası aktörlere savaş 
sonrasında İran’ın dış dünya ile daha yapıcı 
bir düzlemde ilişki kurmak istediğine yönelik 
sinyaller göndermiştir. Ayrıca seçim sürecinde 
piyasa ekonomisi ile uyumlu ekonomi 
politikaları uygulayacağını belirtmiştir. Nitekim 
1989-1993 yılları arasında Birinci Rafsancani 
hükümeti bazı reformları/politikaları 
hayata geçirmek için adımlar atmıştır. Bu 
reformlardan/politikalardan bazıları: (I) devlete 
ait büyük sanayi ve maden işletmelerinin 
özelleştirilmesi, (II) Tahran Borsasının yeniden 

5
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açılması, (III) çoklu kur sisteminin kaldırılarak 
tekli serbest kur rejimine geçilmesi, (IV) 
serbest ticaret bölgelerinin kurulması, (V) 
savunma harcamalarının kısılması ve ordunun 
küçültülmesi ve (VI) doğrudan yabancı 
yatırımların teşvik edilmesi (Madanipour, 
2003: 142).  

4.1 Ekonomi Politikaları ve Finansal 
Açmazlar    

Rafsancani seçim sürecinde ekonomik 
kalkınmanın birinci önceliği olduğunu 
ve özgürlükleri geliştireceğini belirtmiştir 
(Abrahamian, 2008: 241). Savaşın tahrip 
ettiği şehirler, yollar ve üretim tesisleri 
düşünüldüğünde ülke her alanda yeniden 
imara muhtaçtır. Savaş sonrası yıkım nedeniyle 
devlet tarafından ele alınacak hemen hemen 
her projenin kalkınmaya yardım edeceği ve 
dolayısıyla bu projelerin sosyal ve ekonomik 
getirisinin yüksek olacağı ortadadır. İran 
bağlamında proje seçiminden ziyade projelerin 
nasıl finanse edileceği ülke ekonomisinin 
geleceğini etkilemiştir.  

Savaş sonrasında ülkenin altyapısının 
tamir edilmesi ve daha da önemlisi ülkenin 
sürdürülebilir bir kalkınma yörüngesine 
taşınması sağlıklı finansal kaynaklar 
gerektirmektedir. Rafsancani hükümeti bir 
yandan gelirleri arttırmaya çalışırken diğer 
taraftansa bazı harcama kalemlerinde 
kısıntıya gitmiştir.  Rafsancani’nin ilk yıllarında 
yürütülen büyük imar faaliyetleri nedeniyle 
ülke ekonomisinde hızlı bir toparlanma ve 
yüksek büyüme performansı gözlemlenmiştir.  

Bu projelerin finansmanının sağlıklı araçlarla 
yapılmamış olması nedeniyle 1992 yılının 
sonlarından itibaren rüzgâr tersine esmeye 
başlamıştır. 

 İran’ın ekonomik performansı ciddi bir 
şekilde petrol gelirlerine bağlıdır. Ayrıca 
petrol gelirlerinin toplam ihracat ve kamu 
gelirleri içerisindeki payı İran bakımından son 
derece büyük yekûn teşkil etmektedir.  Basra 
Körfezinde yer alan limanların ve bazı petrol 
sahalarının savaş sırasında tahrip edilmesi 
nedeniyle İran’ın petrol ihracat gelirleri 
savaş döneminde azalmıştır. Savaş sırasında 
İran’ın petrol üretimi 2 ila 2,5 milyon varil/
gün düzeyine gerilemiştir. Savaş yıllarında 
ham petrol varil fiyatı 30-40 dolar civarında 
seyretmiştir. Savaş döneminde İran’ın ortalama 
petrol ihracat geliri yıllık ortalaması 12 milyar 
dolar düzeyindedir. 

Savaş sonrası dönemde İran’ın petrol 
üretimi artmıştır, 1993 yılında petrol üretimi 3,9 
milyon varil/gün düzeyine yükselmiştir. Ancak 
Irak Savaşı sonrasında dünya petrol arzında 
(özellikle S. Arabistan’ın üretimi arttırması ile) 
artış olmuş ve bu yüzden ham petrol varil fiyatı 
10 doların altına düşmüştür. Düşük fiyatlar 
1990’lı yılların tamamında etkili olmuştur: 
1990’ın tamamında ham petrol fiyatları varil 
başına ortalama 10-20 dolar seviyesinde 
seyretmiştir. Rafsancani’nin Cumhurbaşkanlığı 
döneminde, petrol üretiminde ve ihraç 
edilen petrol miktarında artış olsa da petrol 
gelirlerindeki artış son derece sınırlı bir 
düzeyde gerçekleşmiştir. Bu dönemde yıllık 
bazda petrol ihracat geliri ortalaması 15-16 
milyar dolar civarındadır. Petrol ihracatı iki 
katına çıkmasına rağmen ihracat gelirindeki 
artış son derece sınırlı olmuştur. 

Rafsancani hükümetinin uygulamaya 
koyduğu ekonomi politikalarının arzu edilen 
sonuçları doğurmamasında petrol gelirlerinin 
düşük seyretmesi kritik bir rol oynamıştır. 
Durumu biraz daha aydınlığa kavuşturmak için 
Hatemi ve Ahmedinejad dönemi petrol gelirleri 
ile karşılaştırmak faydalı olacaktır. Hatemi’nin 
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Cumhurbaşkanlığı döneminde (1997-2005) 
petrol ihracat geliri ortalaması 25 milyar 
dolar olarak gerçekleşmişken Ahmedinejad 
döneminde (2005-2013) petrol ihracat 
gelirlerinin yıllık ortalaması 75 milyar dolar 
düzeyindedir. Bu rakamlar bize petrol gelirleri 
bakımından Rafsancani’nin nispeten sınırlı bir 
kaynağa sahip olduğunu göstermektedir.

Haşimi Rafsancani döneminde finansal 
alanda yaşanan sorunları çözmek için 
atılan diğer bir adım, bazı kamu harcama 
kalemlerinin azaltılmasıdır. Bu bağlamda 
atılan önemli adımlardan bir tanesi savunma 
harcamalarındaki kısıtlamadır. 1990 yılında 
İran’ın savunmaya harcadığı kaynak 9,9 milyar 
dolarken bu rakam 1991 yılında 6,6 milyar 
dolara ve 1992 yılında 4,2 milyar dolara 
çekilmiştir. 10  

Finansal kaynak oluşturma bağlamında 
atılan diğer bir önemli adım özelleştirmedir. 
Devrim sonrasında birçok üretim tesisi 
millileştirilmiş ve kamulaştırılmıştır. Kamu 
tarafından işletilen birçok şirketin verimsizliği, 
özelleştirme çabalarına belirli düzeyde 
meşruiyet sağlamıştır. Ancak özelleştirme 
çabaları devletçi sistemi savunan aktörlerin 
sert direnci nedeniyle sınırlı bir alanda ve 
yanlış yöntemlerle yapılabilmiştir. Yapılan 
özelleştirmelerde satışa çıkarılan kamu 
şirketlerinin hisseleri yine kamu bankalarınca 
satın alınmıştır (Rubin, 2015: 199). Böylece 
özelleştirme ile arzu edilen gelir elde 
edilememiştir.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu fonların temini 
için Rafsancani cesur bir adım daha atmak 
istemiştir. Bu adım, yabancı yatırımcıların 
İran’a çekilmesidir. Rafsancani hükümeti 
yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için 
reform tasarısını gündeme almak istese de sert 
muhalefetle karşılaşılmıştır. Bunun yanında 
ABD ile iyi ilişkiler kurmak amacıyla Rafsancani 
hükümeti tarafından atılan birçok adım 
ABD’de karşılık bulmamıştır. Bunun aksine 

10 Ortadoğu’da diğer iki önemli aktör olan İsrail ve S. Arabistan’ın 
aynı dönemde savunma harcamaları bunun çok üzerindedir. İsra-
il’in 1992 yılında savunmaya harcadığı kaynak 9 milyar dolar iken 
S. Arabistan bu alana 40 milyar dolar kaynak ayırmıştır. 

ABD 1990’lı yılların ortalarından itibaren gerek 
başkanlık kararlarıyla gerekse de Kongre 
tarafından 1995 yılında onaylanan yasa (İran 
ve Libya Yaptırım Yasası) ile İran’a uyguladığı 
yaptırımlar genişletilmiştir. 

ABD ve Koalisyon güçlerinin Kuveyt’i 
kurtarma operasyonunda ve daha sonra 
ABD’nin Irak’ı işgalinde ve ayrıca Lübnan’daki 
rehine krizinin çözümünde Haşimi Rafsancani 
oldukça yapıcı bir tutum sergilemiştir. 
Haşimi’nin bu çabaları ABD’de beklenen 
yumuşamayı yaratmadığı gibi aksine ABD’nin 
İran’a uyguladığı müeyyideleri arttırıcı bir yöne 
meyletmesi İran’ın ılımlı kanadında ve pek 
tabii ki Haşimi Rafsancani’de hayal kırıklığı 
oluşturmuştur. ABD’nin bu olumsuz tavrı 
yabancı yatırımcıların İran’a gitme konusundaki 
tutumunu daha da kötüleştirmiştir. 
Dolayısıyla Rafsancani döneminde doğrudan 
yabancı yatırım rakamlarında ciddi bir artış 
sağlanamamıştır. 1991-1997 arası 7 yıllık 
dönemde ülkeye giren doğrudan yabancı 
yatırım miktarı 1 milyar dolardan daha azdır.

Petrol fiyatlarının varil başına 10 doların 
altına düşmesi, özelleştirmeden beklenen 
gelirin elde edilememesi ve doğrudan yabancı 
yatırımların ülkeye gelmemesi nedeniyle 
İran’ın elinde son bir opsiyon olarak dış 
borçlanma kalmıştır. Dış borçlanma iktisadi 
açıdan çok tehlikeli bir enstrümandır. 1980’li 
yılların başlarında Güney Amerika’daki birçok 
ülke dış borç servisini yerine getiremediği için 
iflasın eşiğine gelmiştir. Dış borç servisini yerine 
getiremeyen bu ülkelerde ciddi siyasi ve sosyal 
olaylar olmuştur.   

Aşağıdaki grafikte (Grafik-1) İran’ın 
1980-2015 yılları arasında dış borç stoku 
gösterilmektedir. Savaş döneminde 
borçlanmada herhangi bir artış olmazken, 
Rafsancani döneminde (1989-1997) dış 
borçlanmada ciddi bir artış olmuştur. Bu 
gelişmenin daha endişe veren yönü dış 
borçların %70’den fazlasının kısa vadeli 
oluşudur. Kısa vadeli borçların “çevrilmesi” 
son derece güçtür.   
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Grafik-1: İran Toplam Dış Borç Stoku  (Milyar ABD $)

Kaynak: Dünya Bankası Kalkınma İstatistikleri

Borç stokunda meydana gelen artış ve 
1993 yılından itibaren dış borç servisinde 
yaşanan sıkıntılar İran’da ekonomik krize 
neden olmuştur. Bu sorunları aşmak için 
alınan ekonomik kararlar ülke ekonomisinin 
daha karamsar bir girdabın içine girmesi ile 
sonuçlanmıştır. Nitekim 1993 yılından itibaren 
dış borç servisini kolaylaştırmak için ithalat 
kısıtlamasına yönelik tedbirler alınmıştır. Bunun 
yanında Merkez Bankası sabit kur rejiminden 
serbest kur rejimine geçmiştir. Kur sisteminde 
meydana gelen bu değişim Rafsancani’nin 
siyasi olarak puan kaybetmesinde önemli bir 
dönüm noktasıdır.11 

İran’da kur rejiminin serbest piyasa sistemine 
geçilmesi birçok kesimin canını acıtmıştır. Sabit 
kur rejimi zamanında büyük miktarda kâr elde 
eden ticaret burjuvazisi serbest kur rejimine 
geçilmesi ile sarsılmıştır. Serbest döviz kur 
rejimi ayrıca ithal ara malı kullanan sektörleri 
de olumsuz yönde etkilemiştir. Üretimi ya da 
ticareti ciddi oranda ithal mala ya da ithal 
ara mala dayanan (ve döviz ihtiyacını Merkez 
Bankası'nın ucuz kurundan yapmaya alışmış) 
kesimler bu bağlamda en çok zarar görenlerdir. 
Serbest döviz kuru rejimi ve bunun sonucunda 

11 1993 Nisan ayında Merkez Bankasının dalgalı kur politikasına geçme-
den önce uyguladığı yöntem sabit kur rejimi sistemidir. Bu sistemde iki 
adet kur belirleme mekanizması aynı anda çalışır. Bu kurlardan bir ta-
nesi Merkez Bankasınca belirlenen resmi kur ve diğeri ise serbest piyasa 
koşullarınca belirlenen piyasa kurudur.  Serbest piyasa kuru İran Merkez 
Bankasının belirlediği resmi kurun çok üzerindedir.  1991 yılının Ocak 
ayında resmi kur 1$=70 riyal iken serbest piyasada kur 1$=700 riyal 
seviyesindedir. 1992 yılının sonlarında resmi kur yaklaşık aynı düzeyde 
iken piyasa kuru 1$=1500 riyal düzeyine yükselmiştir. Merkez Banka-
sının düşük resmi kurundan faydalanmak için bazı şartlar aranmıştır.   
İran bağlamında düşük resmi kurdan işlem yapan işadamları (özellikle 
de ticaret burjuvazisi) uzunca bir süre bu durumdan ciddi kazanç elde 
etmiştir. Merkez Bankasının serbest döviz kuru rejimine geçmesi İran 
genelinde kurun tamamı ile serbest piyasa koşullarınca belirlenmesi an-
lamına gelmektedir. Böylece ucuz resmi kur rejimi kapanmıştır. 

riyalin büyük oranda değer kaybı enflasyon 
dinamiklerinin de tetiklenmesine neden olmuş 
ve 1994 sonrasında İran’da enflasyon hızla 
yükselişe geçmiştir.

Dış borçların çevrilmesinde yaşanan sorunları 
aşmak için uygulanmaya başlanan politikalar 
ve serbest döviz kuru rejimine geçilmesi 
geniş bir kesimi sıkıntıya sokmasının yanında 
ülkenin makroekonomik göstergelerinin de 
bozulmasına neden olmuştur.  İran ekonomisi 
1993 ve 1994 yıllarında resesyona girmiştir. 
Rafsancani’nin ilk yıllarında ortaya çıkan 
başarılı büyüme performansı 1993 yılından 
itibaren kötüleşmiştir (Bakınız Grafik-2).  

Grafik-2: 1989-2013 Dönemi Ekonomik Büyüme (%)

Kaynak: Dünya Bankası Kalkınma İstatistikleri

 Savaş sonrasında; yatırımların devreye 
sokulması, iç talebin canlanması ve savaş 
sonrası terhis olan askerlerin üretim süreçlerine 
katılması gibi nedenlerle İran ekonomisi hızla 
toparlanmıştır. Rafsancani’nin 1989-1997 
arası iktidarının genelinde milli gelir artış 
ortalaması %4,7 düzeyindedir. 1997-2005 
arası Hatemi döneminde bu oran %4,3 iken 
2005-2013 arası Ahmedinejad döneminde 
%2,7 olarak gerçekleşmiştir  (bknz:Grafik-2). 
Rafsancani’nin kendisinden sonra iktidara 
gelen Hatemi ve Ahmedinejad’a göre daha 
iyi performans göstermesi aslında kısaca 
savaş yıllarının tahribatının yarattığı bir tür 
sıçramadan ya da teknik olarak “baz dönemi 
etkisinden” kaynaklanmaktadır. Oysaki 
Rafsancani’nin kamu açıklarını finanse etmek 
için kısa vadeli dış borç kullanımı 1993 sonrası 
döneminde ciddi sorunlara yol açmıştır. 
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Nitekim 1989-1993 arası birinci dönemde yıllık 
büyüme ortalaması %6,9 iken Rafsancani’nin 
1993-1997 arası ikinci dönemde bu ortalama 
sadece %1,4 olarak gerçekleşmiştir. 

4.2 Diğer Sorunlar

Savaş süresince (1981-1988) iktidar 
koltuğunda oturan Musavi Hükümeti'nin 
izlediği devletçi ve korumacı politikalar ve 
savaşın neden olduğu diğer olumsuzluklar İran 
ticaret burjuvazisinin refahını olumsuz yönde 
etkilemiştir. Başta ticaret burjuvazisi (Bazaar) 
olmak üzere Rafsancani’nin söylemleri halk 
nezdinde ciddi bir karşılık bulmuştur.  

Devrim sonrası dönemde Musavi Hükümeti 
devletçi ve İslami-Sol eksenli politikalar 
izlemiştir. Bu ana rota ayrıca devletçi ve 
ekonomik bağımsızlığı önceleyen ögeleri 
yoğun bir şekilde ihtiva etmektedir. Irak ile 
yapılan savaş ve ayrıca Devrimin henüz çok yeni 
olması, izlenen politikalara ciddi bir meşruiyet 
kazandırmıştır. Ülke içindeki birçok kesim için 
savaşın sona ermesi ile ekonomik refah öncelik 
sıralamasında güvenlik politikalarının önüne 
geçmiştir. Seçim öncesinde Rafsancani’nin 
yaptığı konuşmalarda; piyasa ekonomisi 
ile küresel ekonomiye uyum hakkındaki 
sözleri geniş bir kitlenin desteğini almıştır. 
Destekleyenler arasında;  ticaret burjuvazisi 
(Bazaar), devlet içerisindeki teknokratlar, 
yatırımcılar, profesyonel meslek sahipleri, 
esnaf ve sanatkârlar, üniversite camiası ve dini 
kitlenin bir kısmı sıralanabilir (Pesaran, 2011: 
102). 

Rafsancani döneminde ticaret burjuvazisi 
siyasi kararları etkileme hususunda çok güçlü 
bir yer edinmiş ve uygulanmaya konulan birçok 
politika bu grubun çıkarlarına hizmet etmeye 
başlamıştır. İzlenen politikaların endüstrileşme 
(endüstriyel üretimin teşvik edilmesi) 
bağlamında zayıflığı, bu sektörde faaliyet 
gösteren şirketlerin özellikle 1993 sonrasında 
durumunun kötüleşmesine neden olmuştur. 
Ticaret burjuvazisine sağlanan açık destek 
ve endüstrileşememe ülke ekonomisinin 
kötüleşmesine zemin hazırlamıştır. 

Rafsancani döneminde yolsuzlukların 
artması diğer bir olumsuzluktur. Kamu 
kurumlarına yapılan üst düzey atamalarda 
genelde akraba ve yakın dostların tercih 
edilmesi ve kamu ihalelerinde yapılan 
yolsuzluklar Rafsancani dönemi ile ilgili negatif 
çağrışım yapan diğer önemli olgulardır.12  
Rafsancani döneminde gelir adaleti ve 
sosyal dengeler gözetilmemiş ve geniş halk 
kitlelerinin refahtan aldıkları pay azalmıştır. 
Dolayısıyla sosyal adaletin kötüleşmesi, 
işsizlik sorunun çözülememesi, enflasyonun 
artması, gelir dağılımının bozulması gibi 
sosyoekonomik sorunların yanında yolsuzluk 
ve adam kayırmacılığının artması Rafsancani 
dönemi ile ilgili diğer olumsuz gelişmelerdir.

12  https://goo.gl/E8j4tm [Erişim Tarihi: 11 Ocak 2017].  
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Sonuç

Savaş sırasında izlenen güvenlikçi ve 
devletçi politikaların ülke ekonomisinde 
yarattığı sıkıntıların aşılması amacıyla piyasa 
ekonomisi merkezli politikalar vaat eden 
Rafsancani’ye ülkeyi yönetme yetkisi halk 
tarafından 1989 ve 1993 seçimlerinde 
verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı döneminde 
Haşimi Rafsancani bazı alanlarda başarılı, bazı 
alanlarda başarısız olmuştur. 

Piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde 
çalışabilmesi, ülkede hukuki ve kurumsal 
altyapının yerli yerince oturmasına ve ayrıca 
yapısal sorunların etkin bir şekilde çözülmesine 
bağlıdır. Kurumsal sistem ve ekonominin yapısı 
ile ilgili sorunların çözümlenmesi için bütüncül 
bir bakış açısı ile formüle edilen reformlar 
gerekmektedir. Bu reformlar bütüncül ve 
çok iyi senkronize olmuş bir sistem tahayyülü 
düşünülerek kurgulanması halinde, piyasa 
ekonomisinin vaat ettiği optimum kaynak 
tahsisi başarılabilir.  İran siyasetinde çok 
başlılık ve çok güçlü veto oyuncularının 
olması siyasi alanda etkin karar alınmasını 
engellemektedir.  Rafsancani döneminde, 
reform planları ciddi dirençle karşılaştığından 
ancak yumuşatılarak uygulanmaya çalışılmış 
ya da hiç uygulanamamıştır. Bu yüzden 
Rafsancani dönemindeki reformlar bütüncül 
ve köklü bir perspektiften ziyade, kısa vadeye 
ağırlık veren, kısmi ve pragmatist bir çerçeveye 
işaret etmektedir. Bu yüzden: Rafsancani’nin 
politikaları piyasa ekonomisi için gerekli 
bütüncül bir reform sisteminden ziyade, 
ülkenin şartlarını dikkate alarak hazırlanan ve 
uygulanan kısmi, içsel tutarlılık arz etmeyen ve 
pragmatik politikalar olarak değerlendirmek 
mümkündür.  

Savaş sonrası dönemde İran’da uygulamaya 
konulan imar projeleri ülke ekonomisinin 
büyüme performansına önemli ölçüde 
katkı sağlamıştır. Rafsancani ilk döneminde 

makroekonomik göstergeler bakımından 
oldukça başarılıdır. Ancak ülkenin kalkınması 
amacıyla başlatılan imar seferberliği oldukça 
sağlıksız araçlarla finanse edilmiştir. Dış 
borçlanma ile finansman kısa sürede dış borç 
servisini sıkıntıya düşürmüştür. Dış borç servisi 
sorununu azaltmak için uygulanan politikalar 
ülke ekonomisinin resesyona girmesine neden 
olmuştur.   

İyisi ile kötüsü ile İran siyasetine bir dönem 
damgasını vuran Haşimi Rafsancani’nin 
siyasi kariyeri Devrim sonrası İran siyasetinin 
yapısal analizi için dikkatle incelenmelidir. 
Rafsancani’nin hayatı sadece İran’ın tarihini 
değil aynı zamanda İran’ın geleceğini anlamayı/
öngörmeyi sağlayacak veriler sunmaktadır.
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