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DDaavvuutt  TTUURRAANN

Haziran 2005 tarihinde ‹ran Cumhurbaflkan› seçimlerini Tahran Belediye
Baflkan› Mahmut Ahmedinejad kazand›¤› zaman, ‹ran siyasi hayat›nda radikal
muhafizekarlar›n ifl üstüne gelmesi dünya gündeminde tart›fl›lmaya neden ol-
mufltur. 24 y›l sonra ‹ran Cumhurbaflkanl›¤› taht›na, molla olmayan birisi otur-
mufltur. Ahmedinejad ve onun çevresi ‹ran siyasi hayat›nda geleneksel muha-
fizekarlar içerisinde yaflam›fl , ancak son y›llarda fikir ayr›l›klar› nedeniyle ge-
leneksel muhafizekarlardan ayr›lm›fllard›r. Öncelikle ‹ran yerel seçimlerini ka-
zan›p daha sonra da ‹ran parlamento seçimlerinde galip gelerek 6 y›l sonra re-
formistlerin elinde bulunan meclisi ellerine geçirmeyi baflard›lar. Son aflama-
lar› olarak da ‹ran Cumhurbaflkanl›¤›  seçimlerinde tart›flmal› bir flekilde ikin-
ci tura yükselip,  ikinci turda da Rafsancani’yi yenerek cumhurbaflkanl›¤› kol-
tu¤una oturmay› baflard›lar. 

‹ran d›fl politikas›, y›llard›r dört sorun ile karfl› karfl›yad›r. “Terörizmi des-
teklemek”, “Orta Do¤u Bar›fl Sürecini engellemek”, “insan haklar›n›n ihlali”
ve “kitle imha silahlar› üretmek ve nükleer program çal›flmalar›” suçlamalar›
‹ran’›n bu dört sorununu oluflturmaktad›r. ‹ran bu konularda suçlansa da, bu
güne kadar, dünyay› ciddi anlamda endifleye sevk etmemifltir. Ancak bu dört
sorundan sonuncusu yani kitle imha silahlar› üretme ve nükleer program çal›fl-
malar› son iki y›ld›r ‹ran’›n d›fl politikas›nda en önemli konu haline gelmifltir.
‹ran’›n devlet kimli¤i, bölgesel aray›fllar› ve küresel sistemdeki duruflu söz ko-
nusu sorunu daha da karmafl›klaflt›rmakta ve hassaslaflt›rmaktad›r. ‹ran’›n fii-
i mezhebine dayal› bir devlet yap›s›, dinsel kimli¤ini bölgede yayma e¤ilim ve
iste¤i yani devrimi ihraç etme giriflimi, ‹srail ve ABD ile olan iliflkisi,
ABD’nin terörist olarak adland›rd›¤› gruplarla olan yak›n iliflkisi iddialar›,
‹ran’›n nükleer çabalar›na dünya aç›s›ndan farkl› bir önem ve anlam yükle-
mektedir.1
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Mahmut Ahmedinejad’›n seçimi kazanmas›n›n ard›ndan ‹ran, iç ve d›fl po-
litikada çok farkl› bir döneme girmeye bafllad›. Ahmedinejad “‹srail haritadan
silinmelidir” ifadesi ile beraber nükleer politikada da sert ve anlaflmadan uzak
bir tutum sergilemeye bafllad›. Ayr›ca Ahmedinejad’›n fleriat rejimi içinde
fundmentalist bir hükümet kurma iste¤i gözükmeye bafllad›. Söz konusu gelifl-
meler ‹ran’›n yeniden yorumlanmas›n› ve çeflitli sorular›n yan›tlanmas› zorun-
lulu¤unu gündeme tafl›d›. “Ahmedinejad kimdir?, Ne yapmak istemektedir?,
Muhafazakarlar içinde nerede durmaktad›r? Ahmedinejad yönetiminin güç
kaynaklar› nelerdir? Bu yönetimin temel özellikleri nedir ve ‹ran iç ve d›fl po-
litikas›nda neler do¤uraca¤› sorular› gündeme gelmektedir. Çal›flmam›z›n
amac› Ahmedinejad sonras› ‹ran’›n iç ve d›fl politikas›nda yaflanan de¤iflimi,
bu de¤iflimin nedenlerini ve muhtemel sonuçlar›n› tart›flmaya açmakt›r. 

RRaaddiikkaall  MMuuhhaaffaazzaakkaarrllaarr kkiimmddiirr??

Ahmedinejad ve onun ekibi “Abadgeran” çerçevesinde örgütlenmifller.
Abadgeran ‹ran ‹slam Devriminden sonra geleneksel muhafizekarlar içerisin-
de yer alm›fl ve bu süreçte onlar ile yak›n iflbirli¤i içerisinde olmufllard›r.
Abadgeran  hem Hatemi dönemi d›fl politikaya elefltirileri bulunmakta hem de
geleneksel muhafizakarlar›n d›fl politikalar›n› be¤enmemektedirler.  Dolay›-
s›yla Ahmedinejad ve onun ekibi sert aç›klamalar ile   “ önleyici sald›r›” d›fl
politika olarak kendilerine seçtiler. D›fl pplitikada ayn› stratejiyi ABD 11 eylül
sald›r›lar›ndan sonra kendine seçmifltir. Bu nedenle iki ülkenin bir gün ciddi
olarak karfl› karfl›ya gelece¤i öngörülüyordu.

Muhafazakarlar›n iç ayr›fl›mlar›n› geleneksel, ›l›ml› ve devrimci (radikal)
olarak üç gruba ay›rabiliriz. Geleneksel Muhafazakarlar büyük din adamlar›
ve tüccarlar›n tarihi ittifak› sonucu oluflmufl ve ‹ran’›n geleneksel orta s›n›f ta-
ban› üzerinde geliflmifltir. ‹ran’da Muhafazakarlar›n ana kayna¤› olan bu ak›m
ekonomik alanda “ticaret burjuvazisini” savunmaktad›r. Kültürel-siyasal alan-
da ise Velayet-e Fakih merkezli bir dini yoruma sahip olan bu ak›m iç ve d›fl
politikada radikal davran›fllardan uzak durma e¤ilimindedir. 

Il›ml› muhafazakar ak›m ise geleneksel muhafazakar ak›m›n içinden do¤a-
rak kendine özgü bir yol çizmifltir. Ekonomik alanda “sanayi burjuvazisini”
savunan bu ak›m uluslararas› sistem ile ekonomik entegrasyon aray›fl› içinde
oldu¤u için d›fl politikada ideolojiden ar›narak pragmatist olmay› savunmakta-
d›r. Rafsancani ile özdeflleflen bu ak›m ‹ran bürokrasisinde önemli nüfuza sa-
hiptir.2

Genç Muhafazakarlar›n ortaya ç›kmas›nda en önemli etken, 1997’den son-
raki süreç olmufltur. 1997 cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinin ard›ndan 1998 yerel
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yönetim, 2000 Meclis ve 2001 cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinde muhafazakâr
blok yenilgi ile karfl›laflm›flt›r. Muhafazakâr blo¤un dört seçimi artarda kaybet-
mesinin rastlant› veya k›sa dönemlik bir siyasal olgu olmad›¤›n› fark etmeye
bafllayan genç muhafazakar kuflak bütün bu yenilgileri, ›l›ml› ve geleneksel
muhafazakarlar söylemlerin iflas› ile yorumlamaktayd›. Bu sebeple muhafaza-
kâr genç kuflak bu ak›m ile yollar›n› ay›rma sürecine girmifltir. Böylece muha-
fazakâr din adamlar› yavafl yavafl aktif siyasi hayattan uzaklaflm›fl ve yerlerini
din adam› olmayan genç muhafazakâr kuflak almaya bafllam›flt›r.3

AAhhmmeeddiinneejjaadd  YYöönneettiimmii

Ahmedinejad ‹ran ‹slam Devrimini ve ard›ndan kurulan ‹slam Cumhuriye-
tini kabul etse de baflar›l› bulmamaktad›r. Ahmedinejad’a göre devrim kendi
temel söylemlerinden uzaklaflm›flt›r. Devrim fleriat devleti kurmak için gerçek-
leflti ancak zaman süreci içinde laiklik ve sekülerizm karfl›s›nda geri ad›m at-
maya bafllad›. Ahmedinejad’a göre devrim ekonomik alanda sosyal adaleti
gerçeklefltirmek istiyordu ancak ‹ran ekonomisi çetelerin yolsuzluk arac›na
çevrilmiflti. Ahmedinejad ayr›ca ‹ran d›fl politikas›ndaki medeniyetler diyalo-
gu ve Bat›l›lara karfl› pragmatist aray›fllar›, devrimin temel mant›¤›ndan uzak-
laflmak olarak görmektedir. Ahmedinejad’›n temel amac› devrimi bütün bu
alanlarda yeniden yap›land›rmaya gitmektir. Kendi hükümetini ise “yeni bir
‹slam devletine geçifl” olarak görmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Ahmedine-
jad yönetiminde “Mehdeviyet” önemli rol oynamaktad›r.4

Ahmedinejad’a göre devrimin siyasal alanda temel söylemlerinden uzak-
laflmas›n›n en önemli sebebi ‹ran bürokratlar›d›r. Ona göre ‹ran bürokrasisi t›-
kanm›flt›r. Bu sebepten bu kesim köklü bir de¤iflime gitmeli hatta tasfiye edil-
melidir. Ahmedinejad bu ba¤lamda genifl çapl› bir çal›flma bafllatm›fl alt, orta
ve üst düzey birçok bürokrat›n görevine son vermifltir. Bu durum 1979’da ‹ran
‹slam devriminden sonra gerçekleflen tasfiye sürecini yeniden gündeme getir-
mifltir. Ahmedinejad’a göre ‹ran bürokratlar› “‹slami yaflama ters olan aristok-
rat hayat tarz›n›” benimsemifltir. Bu sebepten ‹ran bürokrasisi yolsuzluk arac›-
na çevrilmifltir. Ahmedinejad bürokratik ayg›t› istedi¤i siyasal ve ekonomik
düflünsel temelinde yeniden yap›land›rmaya gitmifltir. 1979’dan sonra ‹ran bü-
rokratik ayg›t›nda yetiflen ve siyaset, ekonomi ve diplomas› alan›nda var olan
elitleri kabul etmemekte, onlar›n yerine tecrübesi olmayan yeni isimlerin atan-
mas› projesini gerçeklefltirmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Ahmedinejad hü-
kümetini “anti elitist” olarak yorumlamak mümkündür. Tecrübeli kadrolar›n
uzaklaflt›r›lmas› ‹ran’› iç ve d›fl politikada çok farkl› sorunlara itmektedir. Ay-
r›ca bu tasfiye süreci sistem içi yeni çat›flmalar›n do¤mas›na neden olmakta-
d›r.5
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Ahmedinejad cumhurbaflkanl›¤› seçimleri s›ras›nda eflitlik, sosyal adalet,
yolsuzlukla mücadele ve petrol gelirlerinin halk içinde eflit da¤›t›m› söylemle-
rini dile getirmekteydi. Ahmedinejad’›n bu söylemlerini gerçeklefltirme konu-
sunda tutarl› bir plana sahip olmad›¤› gözükmektedir, zira bu ba¤lamda popü-
list bir tav›r sergilemeye bafllam›flt›r..  Mevcut projelerin en önemlilerinden bi-
ri Adalet Pay› ve di¤eri de Mehri R›za Sand›¤›’d›r. Sosyal adalet ad›na yap›-
lan Adalet Pay› projesi her gün geliflen iflsizlik s›k›nt›s›na bir çözüm aray›fl›n-
dad›r. Bu proje dar gelirli insanlara, flehit ailelerine ve Besicilere ucuz kredi
sa¤layarak küçük çapta ve orta çapta iflletmelerin kurulmas›n› veya ayakta kal-
mas›n› amaçlamaktad›r. Böylece devletin iflsizli¤e çözüm getirmesini ve dar
gelirlilerin katk›s›n› sa¤layarak üretim kapasitesini art›rmay› öngörmektedir.
Mehri Riza sand›¤› ise gelir düzeyi düflük aileleri hedeflemekte ve devletin
maddi yard›m› ile az da olsa refah düzeylerinin yükseltilmesini amaçlamakta-
d›r. Ayr›ca bu proje gençlere yönelik alt projeleri de kapsamaktad›r. Bu proje-
ye iki milyar dolarl›k bir kaynak ayr›lm›flt›r. Söz konusu projelerin her ikisi-
nin finansman› petrol gelirlerinden karfl›lanmaktad›r.6

Ahmedinejad döneminin en önemli özelli¤i ‹ran d›fl politikas›n›n sertlefl-
mesi ve sald›rganlaflmas›d›r. Bu sertlik ve sald›rganl›¤› tecrübesizlik olarak
yorumlamak do¤ru de¤ildir. Radikal Muhafazakarlara göre ‹ran gibi ABD’nin
hedef listesinde olan ülkelerin küresel sistemde yaflama flans› uyum de¤il gü-
ce ba¤l›d›r. Nitekim 1997’den sonra Bat›yla uyumlu olmaya çal›flan ‹ran, nük-
leer sorun baflta olmak üzere birçok konuda istedi¤i sonucu alamam›flt›r. ‹ran
yeni dönemde kendi gücünü hissettirmeye çal›flmaktad›r. ‹ran; radikal muha-
fazakarlar›n iktidarda olmas›, ABD’nin Irak ve Afganistan’daki sorunlu duru-
mu ve petrol fiyatlar›n›n artmas› nedeniyle kendini güçlü görmektedir. Ahme-
dinejad’›n ‹srail karfl›t› aç›klamalar› bunun aç›k göstergesidir. ‹ran bu vesile ile
kendisine yap›lacak bir sald›r› karfl›s›nda Irak ve Afganistan gibi olmayaca¤›-
n› ve bu eylemin faturas›n›n Bat› için çok a¤›r olabilece¤ini hissettirmektedir.
‹ran nükleer problemi geri planda tutup sürekli ‹srail sorununu gündeme tafl›-
maktad›r. Bu vas›tayla ‹slam dünyas›nda ABD karfl›tl›¤›n› güçlendirmeye ve
kendi sorununa ideolojik bir temel kazand›rmaya çal›flmaktad›r. 

Ahmedinejad’›n cumhurbaflkan› olmas› Devrim Muhaf›zlar›n›n ‹ran siya-
sal hayat›ndaki rolü, etkinli¤i ve e¤ilimini aç›k flekilde göstermifltir. Cumhur-
baflkanl›¤› seçimleri sürecinde Devrim Muhaf›zlar› ve Besiç, Ahmedinejad’›
desteklediler. Ahmedinejad’›n cumhurbaflkan› olmas› ile Devrim Muhaf›zlar›
siyasal alanda genifl nüfuza sahip oldu. Ahmedinejad ve Devrim Muhaf›zlar›
aras›nda karfl›l›kl› güven ve iç-d›fl politikada düflünsel birlik mevcuttur. Bu du-
rum bakanl›k, valilik, büyükelçilik ve kilit bürokratik görevlerin Devrim Mu-
haf›zlar›na devredilmesi ile sonuçland›. Mollalar rejimin kurucusu olduklar›
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için sistemin temel belirleyicisi konumundad›rlar. Ahmedinejad’la beraber
Mollalar›n yerini askerler almaya bafllad›. Bu durum ‹ran’da asker ve Molla
çat›flmas›n› da gündeme getirmektedir.7

AAhhmmeeddiinneejjaadd  vvee  DD››flfl  PPoolliittiikkaa

‹ran 1979’da ‹slam Devrimi ile “siyasal ‹slam, devrim ihrac›, terörizmi
desteklemek ve kitle imha silahlar› elde etme çabalar›” nedeniyle hem komflu-
lar› hem de büyük güçler ile sorun yaflamaya bafllam›flt›r. ‹ran d›fl politikas›, re-
jim kimli¤i ve devletin bölgesel ve küresel sistemde farkl› aray›fllar› nedeni ile
s›cak savafl gibi büyük krizler yaflam›flt›r. “Bekâs› istenmeyen rejim olmas› se-
bebi” ile ‹ran d›fl politikas› “bu krizler nas›l afl›labilir” sorunsal› temlinde fle-
killenmifltir. ‹ran çevresindeki de¤iflimler ABD merkezli de¤iflimlerdir ve söz
konusu geliflmelerde ABD’nin temel amac› bu geliflmelerden ‹ran’› d›fllamak
veya ‹ran etkisini en aza indirmektir. Bu politikan›n sonucu olarak ‹ran’›n d›fl
politikas›na yön veren temel e¤ilim, f›rsat aramak ve bu f›rsatlar› de¤erlendir-
mek yerine, tehdit faktörlerini en aza indirme çabas› olmufltur.

Radikal Muhafazakarlar, ‹ran’›n yaflamsal krizden ç›kma yolu ba¤lam›nda
farkl› bir yorum getirmekte ve ülke içinde demokrasiyi bir güvenlik sorunu
olarak alg›lamaktad›r. D›fl politikada ç›k›fl yolunun uyum yerine güç ve kuv-
vet gösterifli oldu¤una inanmaktad›r. Radikal muhafazakarlar, 1989’dan sonra
d›fl politikadaki pragmatist aray›fllar›, ‹ran’›n güvenlik sorununu çözme nokta-
s›nda baflar›s›z bulmaktad›r. Onlara göre ‹ran bu anlay›fl çerçevesinde kendi
rejiminin bekâs›n› garantiye alamam›flt›r.8 Nitekim ABD Baflkan› Bush, Hate-
mi döneminde ‹ran’› “fler ekseni” olarak nitelendirmifltir. Ayr›ca Hatemi ve
Rafsancani döneminde s›kl›kla ‹ran’›n ABD ve ‹srail’in askeri hedefi olabile-
ce¤i ifade edilmifltir. 

Ahmedinejad, d›fl politikada pragmatist konseptin iflas etti¤ine inanan bir
ak›ma mensuptur. Bu nedenle Ahmedinejad dönemi ile ‹ran, 1989’da Rafsan-
cani ile bafllayan ve 1997 ve 2005’e kadar Hatemi ile pekiflen “Bat›yla prag-
matist uyum” gelene¤inden kopmaya bafllam›flt›r. Hatemi taraf›ndan Bat›yla
yak›nlaflmak için üretilen “medeniyetler diyalogu” tezi rafa kald›r›lm›flt›r. Bu
düflünce çerçevesinde Ahmedinejad pragmatist düflünceye sahip kadrolar› tas-
fiye etmeye bafllam›flt›r. D›fliflleri Bakanl›¤›, Güvenlik Yüksek Konseyi ve Bü-
yükelçiliklerde önemli de¤ifliklikler gerçeklefltirilmifltir. 

Yeni yönetim farkl› bir d›fl politika doktrini temelinde siyaset üretmeye
bafllam›flt›r. Kendini ABD ve ‹srail’in hedef listesinde gören ‹ran, sald›rganl›-
¤› ve krizi t›rmand›rmay› en etkili cayd›r›c› faktörler olarak görmektedir. Böy-
lece kendi rejiminin bekâs› do¤rultusunda sald›rganl›¤› rasyonalize etmeye ça-
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l›flmaktad›r. Radikal muhafazakarlara göre ‹ran gibi Bat› dünyas› ile çeflitli so-
runlar› olan bir ülkenin, Bat› karfl›s›nda uyum ve sürekli taviz vererek rejimi-
nin kal›c›l›¤›n› sa¤lamas› mümkün de¤ildir. Irak eski Devlet Baflkan› Saddam
Hüseyin Bat› karfl›s›nda sürekli taviz vermifl, ancak sonunda ülkesi iflgal edil-
mifltir. Kendilerini Bat›yla bir savafl halinde gören Muhafazakarlara göre, reji-
min bekâs›n›n s›rr› güç sahibi olmaktan geçmektedir. Gücün cayd›r›c›l›¤› da-
ha güvenilirdir. ‹ran’›n yeni dönemdeki d›fl politikas›n› “güçlü gözükmek,
oyunun mahiyetini ve alan›n› belirlemek için sald›rgan olmak ve krizi farkl›
bir kriz t›rmand›rarak çözmek” olarak adland›rmak mümkündür.

Ahmedinejad döneminde bu anlay›fl do¤rultusundaki d›fl politika doktrini-
ni hayata geçirmek için iç ve d›fl politikada uygun koflullar mevcuttur. ‹ç poli-
tika ba¤lam›nda Ahmedinejad’›n göreve gelmesi ile reformcular iktidar ala-
n›ndan d›fllanm›flt›r. ‹ran’da reformcu ve muhafazakarlar›n oluflturdu¤u ikili
yönetim son bulmufltur. Yarg›, yasama ve yürütme erkleri bütünü ile radikal
muhafazakarlar›n eline geçmifltir. Söz konusu de¤iflim, Ahmedinejad’›n d›fl
politikada radikal bir çizgi izlemesi için önemli bir zemin haz›rlam›flt›r. ‹ç po-
litika ba¤lam›nda bak›ld›¤›nda radikalizmi körükleyen di¤er bir önemli faktör,
Ahmedinejad Hükümetinin önemli k›sm›n›n asker olmas›d›r. Bu ekip, diplo-
masiden çok askeri gücün cayd›r›c›l›¤›na inanmaktad›r. Küresel ve bölgesel
dengeler içinde ‹ran yeni dönemde kendi gücünü hissettirmeye çal›flmaktad›r.
‹ran; ABD’nin Irak ve Afganistan’daki sorunlu durumu nedeniyle kendisi ol-
madan istikrar› sa¤layamayaca¤›n› düflünmektedir. Ayr›ca petrol fiyatlar›n›n
art›fl› ‹ran’a ekonomik anlamda ciddi bir rahatl›k sa¤lam›flt›r. Petrol fiyatlar›-
n›n artmas› ile 60 milyar dolar gelire sahip olan ‹ran, Bat›yla sorun yaflamas›
durumunda büyük ekonomik kriz yaflamayaca¤›n› düflünmektedir.9

AAhhmmeeddiinneejjaadd  vvee  NNüükklleeeerr KKrriizz

‹ran’›n nükleer program› art›k hayat›m›z›n önemli bir parças› haline gel-
mektedir.‹ran, son aylarda konuflulan en önemli ülke haline gelmifltir. Olayla-
r›n bu noktaya t›rmanmas›, Ahmedinejad’›n Cumhurbaflkan› seçilmesiyle bafl-
lam›flt›r. Hatemi döneminde uzlaflmac› tav›rlar sergileyen ‹ran d›fl politikas›
Ahmedinijad’›n Cumhurbaflkanl›¤› ile birlikte  köklü de¤iflimlere u¤rayabile-
ce¤i, bu çerçevede yeni hükümetin ideolojik yaklafl›m›yla yeni iliflkilerin geli-
flece¤inden bahsedilmeye bafllanm›flt›r. Ancak, Ahmedinejad gelmeden önce
de ‹ran, d›fl politika aç›s›ndan önemli sorunlar ile karfl› karfl›ya bulunmaktay-
d›. Uranyum zenginlefltirme program›, ‹srail’in tan›nmas›, Lübnan Hizbul-
lah’›n›, Hamas’› ve ‹slami Cihat’› desteklemesi, terörizme karfl› mücadelesi ve
insan haklar› konular›, ‹ran yeni cumhurbaflkan›n›n d›fl politikada karfl›laflaca-
¤› sorunlardand›rlar. Hatemi, bu sorunlar›n fark›ndayd›. Bu nedenle uzlaflma-
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c› siyasetleri ile sorunlar› t›rmand›rmaya çal›flmam›flt›r. E¤er ‹ran içerisinde
muhafazakar kanad›n bask›lar› olmasayd› Hatemi, bu sorunlar›n çözümü do¤-
rultusunda ad›mlar da atabilirdi. Ancak Ahmedinejad bunlar› sorun de¤il, ‹ran
‹slam Devriminin temel politikalar› olarak görüp bu konular üzerinde yeni
söylemler ortaya atmaktad›r. 

Bugün Ahmedinejad’›n ‹ran d›fl politikas›n› nereye getirdi¤ini her kes gör-
mektedir. ‹ran nükleer dosyas›na Güvenlik Konseyinde nas›l ambargolar uy-
gulanayaca¤› beklenmektedir. Ahmedinejad politika ve diplomasi dili ile de-
¤il, “‹slam Devrimi” dili ile konuflmaktad›r.. Dini lidere afl›r› ba¤l›l›klar› ile bi-
linen Ahmedinejad ve çevresinin siyaset anlay›fl› hem Rafsancani’den hem
Hatemi’den farkl›d›r. Ahmedinejad ve çevresi ‹ran ‹slam Cumhuriyetinin be-
kas› için  taviz siyasetini de¤il de taarruz siyasetini ortaya koymaya çal›flmak-
tad›rlar. Ahmedinejad’›n ‹ran Cumhurbaflkan› olmas›yla birlikte ‹ran’›n bölge-
deki konumu de¤iflmifltir. Ahmedinejad özellikle Basra Körfezi ülkeleriyle
iliflkilerini daha da s›k›laflt›rmaya çal›flmakt›r. Ahmedinijad’›n d›fl politikada
sert ve radikal bir tav›r ile yola ç›kmas›, ‹ran konusunu farkl› boyutlara tafl›-
m›flt›r. Özellikle ABD ve AB’nin nükleer programlar konusundaki bask›lar›
Ahmedinejad hükümetinin d›fl politikada daha radikal söylemlere yönelmesi-
ne yol açm›flt›r. 10

‹ran’›n flu anda bafl› dertte oldu¤u en önemli konu nükleer program›d›r. Ah-
medinejad cumhurbaflkan› seçildikten sonra durdurulmufl uranyum zenginlefl-
tirme süreci yeniden bafllat›lm›flt›r. Gerçi Hatemi döneminin son aylar›nda
‹ran’›n uranyum zenginlefltirmeye yeniden bafllayaca¤› iddialar› mevcuttu, an-
cak resmi olarak Ahmedinejad geldikten sonra bu söylemler eyleme dönüfltü-
rüldü ve uranyum zenginlefltirilmeye baflland›. ‹ran’›n uranyum zenginlefltir-
me politikas›, AB ve ABD taraf›ndan bask›lara maruz kalsa da, Hatemi döne-
minde bile Bat› uranyum zenginlefltirme konusunda aldat›ld›¤›n› iddia etmek-
tedir. 11Ahmedinejad cumhurbaflkan› seçildikten sonra ‹ran nükleer dosyas›n›
yürüten kifli de¤iflmifltir. Il›ml› olarak tan›nan Hasan Ruhani’nin yerine daha
muhafazakar ve radikal olarak bilinen eski ‹ran Radyo Telvizyon Kurumunun
Baflkan› Ali Laricani getirilmifltir. Laricani’nin Ahmedinejad’›n nükleer dos-
yas›n› taviz vererek de¤il de, radikal bir flekilde yürütece¤i tahmin edilmektey-
di.belliydi. Ve bunun sonucu olarak da ‹ran nükleer dosyas› bir kriz haline dö-
nüfltürmüfltür. 

‹ran yönetimi, bu süreç içerisinde baz› ülkelerin kendi yan›nda yer alaca-
¤›n› düflünmekteydi. Özellikle Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya’n›n. Ancak
bekledi¤i sonuç ç›kmad›. Öncelikle Hindistan, ‹ran dosyas›n›n Güvenlik Kon-
seyine rapor edilmesinin aleyhinde oy kullanmad›. Japonya da ‹ran nükleer
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dosyas› konusunda Bat› ile ayn› çizgiyi izleyece¤ini aç›lad›. Hata bu günlerde
ünlü bir Japon flirketi olan “Nippon Oil” ‹ran’dan petrol al›fl›n› %15 azaltt›¤›-
n› aç›klad›. Bu al›fl›n azaltma nedeni olarak da ‹ran’›n ciddi tehditler alt›nda
oldu¤unu aç›klad›.12

‹ran art›k Rusya ve Çin’in de güvenlerini yitirme aflamas›na gelifltir. ‹ran
yönetimi Rusya ve Çin’in, ‹ran dosyas›n›n Güvenlik Konseyine gitmesini en-
gelleyebilrce¤ine inanmaktayd›. Son zamanlarda“ Rusya da bizi satt›” , “Rus-
ya’ya güvenmemeliydik” söylemlerinin artmas›, Rusya ve Çin’e yönelik flüp-
helerin do¤du¤unu göstermektedir. Rusya ve Çin’in ‹ran nükleer çal›flmalar›n-
da politikalar› bellidir. Onlar da Bat› gibi, ‹ran’›n bir nükleer güç olmas›n› is-
tememekle birlikte, ‹ran ile ticari ç›karlar› do¤rultusunda ‹ran’a karfl› sert ta-
v›r almaktan yana de¤illerdir. Rusya ve Çin ‹ran ve Bat› aras›nda dengeli oyun
oynama çabas›ndad›rlar. Bir taraftan Bat›l› güçleri rahats›z etmek istememek-
te, di¤er taraftan ‹ran pazar›n› ellerinde tutmak istemektedirler. 

‹ran’›n tutumu ise direnifl ve diplomasidir. Bir taraftan UAEK ve Bat›’n›n
bask›lar›na boyun e¤mek istememekte, di¤er taraftan da Çin ve Rusya ile dip-
lomatik iliflkilerle yeni bir formül iddialar› ile zaman› kendi lehine çevirmek
amac›ndad›r. Son iki ayd›r ‹ran’›n uygulad›¤› politika bu amaca hizmet etmek-
tedir. Ancak nükleer dosyas›n›n Güvenlik Konseyinde bu günlerde tart›fl›lma-
s› ‹ran’› daha zor duruma sokmaktad›r. Bu nedenle ‹ran hükümeti, muhtemel
ekonomik ambargolara karfl› meclisten ek bütçe talebini gündeme getirmifltir.

‹ran’›n tavr› nükleer dosyas›n›n Güvenlik Konseyinde nas›l sonuçlanaca-
¤› ile belirginleflecektir. ‹ran yetkilileri bu konu hakk›nda de¤iflik aç›klamalar-
da bulunmaktad›rlar. Ancak flunu söyleyebiliriz ki; ‹ran muhtemel ambargola-
ra karfl› dünyada güvenoyu kazanmak için k›sa dönemli bu ambargolar karfl›-
s›nda sessiz kalabilir, ancak bu ambargolara karfl› ‹ran’›n  uzun vadede kartla-
r›n› oynamaya bafllayaca¤› düflünülmektedir

ABD, nas›l bir ‹ran istedi¤ini net olarak bilmekte, ancak istedi¤i ‹ran’› na-
s›l kuraca¤› konusunda önemli sorunlar yaflamaktad›r. Baflka bir ifade ile
ABD, ‹ran konusunda taktik düzeyde bir sorun ile karfl› karfl›yad›r. ABD, “‹ran
‹slam rejimini y›kma ve onun yerine kendine ba¤›ml› bir yönetim kurma” ara-
y›fl› içinde olsa da, bu amac› gerçeklefltirmek için yeterli olanaklara sahip de-
¤ildir. ABD, ne ‹ran içinde rejim karfl›t› bir halk ayaklanmas› yaratacak kadar,
ne de küresel sistemde devletleri ‹ran aleyhinde seferber edebilecek ölçekte bir
güce sahip olamam›flt›r.

Ahmedinejad yönetiminin iç ve d›fl politikada kulland›¤› söylemler,
ABD’ye ‹ran karfl›t› çal›flmalar›nda önemli kozlar sa¤lamaktad›r. ABD, Irak
savafl› boyunca dünya kamuoyunda ciddi bir imaj kayb›na u¤ram›flt›r. Bu imaj
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kayb› sonucu, dünya kamuoyunu ‹ran karfl›t› bir seferberli¤e ikna etme güç ve
yetisini yitirmifltir. Ahmedinejad’›n radikal söylemleri, baz› radikal ‹slamî
çevreleri hoflnut etse de, dünya devletlerini tedirgin etmeye bafllam›flt›r. Ahme-
dinejad yönetimi ABD’nin ‹ran karfl›t› çal›flmalar› için çok önemli bir f›rsat ya-
ratm›flt›r. ABD’nin bu f›rsat› kaç›rmayaca¤›na kesin gözüyle bakmak gerek-
mektedir.

‹ran 1989’dan sonra AB’ye yak›nlaflarak ABD’yi ‹ran karfl›s›nda yaln›zlafl-
t›rmak istemifltir. Bu durum, ‹ran için göreceli bir uluslararas› destek sa¤lam›fl-
t›r.13 Söz konusu politika, ABD’nin ‹ran’› tecrit etme ve ambargo uygulama
politikas›n›n yenilgiye u¤rat›lmas›nda etkili olmufltur. Ahmedinejad’la beraber
‹ran ve AB iliflkileri zedelenmeye bafllam›fl ve AB’nin ‹ran politikalar›
ABD’ye yak›nlaflm›flt›r. Ahmedinejad yönetimi AB’nin ‹ran politikas›n›n ifla-
s› anlam›na da gelmektedir. AB ve ABD’nin ‹ran’dan iç ve d›fl politikada ta-
lepleri ayn› do¤rultudad›r. Ancak bu siyasî amaçlar› gerçeklefltirmek için fark-
l› metotlar benimsemifllerdir. AB’ye göre ‹ran ile diyalog ve iliflki kurulmal›-
d›r. ‹ran’›n “ak›ll›laflt›¤›” oranda bu iliflkilerin gelifltirilmesi ve derinleflmesi
politikas› takip edilmelidir. AB, ‹ran ile iliflki kurmak ve onu diyalog yolu ile
“ak›lland›rmak” yolunu seçmifltir. Gelinen noktada AB, ‹ran’›n “ak›llanmak
yerine daha radikalleflmesi” olgusu ile karfl›laflm›flt›r. Bu durum AB’nin ‹ran
politikas›n› ç›kmaza sokmufltur. AB, ya nükleer güç olmak isteyen radikal bir
‹ran’› kabullenecek, ya da ABD’nin “bask›, tecrit, ambargo ve iliflkilerin ask›-
ya al›nmas›” gibi politikalar›na destek vermeyi tercih edecektir. ‹ran-AB ara-
s›ndaki geliflmelere bak›ld›¤›nda, AB’nin radikalleflmifl bir ‹ran’› kabul etme-
yece¤i gözükmektedir. ‹ran aç›s›ndan ise AB ve ABD’nin ‹ran konusunda ya-
k›nlaflmas› tehditler içeren bir olgudur. 

‹ran’›n ‹srail’e farkl› bir bak›fl aç›s› olmas›na ra¤men, günümüze kadar et-
kin olan politika Humeyni taraf›ndan kuramsallaflt›r›lm›fl ve 1979’dan bu ya-
na yürütülmüfltür. Bu görüfle göre, ‹srail ile bar›fl yapmak için ortaya konacak
her türlü çaba ‹slâm dünyas›na ve Filistin’e ihanettir. ‹srail’in varl›¤› gayrî
meflrudur ve yok edilmelidir. ‹ran bu ba¤lamda Hamas, ‹slamî Cihat ve ‹ntifa-
da’y› desteklemifltir. ‹ran, ‹srail varl›¤›n› “gayr› meflru” bulsa da, bu söylemi
resmi makamlar taraf›ndan dinlendirmemeye gayret göstermifltir. Bu söylem
1989’den sonra ilk defa Ahmedinejad taraf›ndan dile getirilmifltir. Ahmedine-
jad’›n ‹srail konusundaki aç›klamalar› bilinçli bir politikan›n ürünüdür. Bu ve-
sileyle ‹slam dünyas›nda ABD karfl›tl›¤›n› güçlendirmeye ve kendi sorununa
ideolojik bir temel kazand›rmaya çal›flmaktad›r.

‹ran 1979 ‹slam devriminin ard›ndan birçok Arap devleti ile de kriz yafla-
maya bafllam›flt›r. ‹ran, 1989’dan günümüze kadar Arap Dünyas›yla olan so-
runlar›n› çözmek için giriflimlerde bulunmufltur. Hatemi’nin 1997’de gelifltir-
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di¤i “tansiyonu düflürme” politikas› Arap Dünyas›nda olumlu yank› bulmufl-
tur. Bu durum Araplar ve ‹ran aras›ndaki iliflkilerin iyileflmesine yol açm›flt›r.
Ahmedinejad’la beraber Arap Dünyas› ile ‹ran iliflkileri de karmafl›k hale gel-
meye bafllam›flt›r.

Ahmedinejad yönetiminin Arap Dünyas›nda çeliflkili tepkilere muhatap ol-
mas› beklenir. ‹srail karfl›t› aç›klamalar› Arap kamuoyunda olumlu yank› bu-
lacakt›r. Ancak devletlerin farkl› tepkileri de ortaya ç›kabilir. Ahmedinejad’›n
söylemleri Suriye gibi ABD’nin hedef tahtas›nda olan bir ülkeyi rahatlatsa da,
birçok Arap Devletini hoflnut edecek nitelikte de¤ildir. Arap Devletleri aç›s›n-
dan Ahmedinejad yönetimi, nükleerleflme çabalar›, ABD-‹ran aras›ndaki s›cak
gerginlik, Filistin sorunun radikalleflmesi ve bölgede yeni istikrars›zl›k alanla-
r› yaratmas› bak›m›ndan endifle kayna¤›d›r. Bu flartlarda M›s›r, Ürdün ve Suu-
di Arabistan gibi radikal ‹slam sorunu olan ülkeler do¤al olarak tedirginlik du-
yacakt›r. Dolay›s›yla ‹ran ve Araplar aras›nda yarat›lmas›na çal›fl›lan anlay›fl
ortam› olumsuz yönde etkilenebilir

‹ran-Rusya iliflkisi tarih boyunca iniflli ç›k›fll› bir seyir gösterse de,
SSCB’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan iyileflme, derinleflme ve çok boyutluluk ka-
zanarak devam etmifltir. Çünkü ‹ran ve Rusya bölgesel aç›dan ortak ç›kar alan-
lar›na, küresel sistem konusunda da ortak bak›fl aç›s›na sahiptir. Ayr›ca her iki
ülkenin bölgedeki ç›kar tan›mlamalar› birbirine yak›nd›r. Her iki ülke tek ku-
tuplu dünya düzeninden ve ABD’nin hegemonya aray›fl›ndan ciddi flekilde ra-
hats›zd›r. Rusya, ‹ran’›n nükleer ve askeri çal›flmalar›ndan önemli ekonomik
fayda sa¤lamaktad›r. Rusya, ‹ran ile iliflkilerini korumay› arzu etmekle bera-
ber Bat› dünyas›yla olan iliflkisini zedelemek de istememektedir. Moskova,
‹ran-ABD aras›ndaki gerginli¤in s›cak bir savafla dönüflmesini ve ‹ran’›n iflgal
edilmesini istememektedir. Bu nedenle Rusya, ‹ran ve Bat›l›lar aras›ndaki so-
runu çözmek için devreye girmifltir. Fakat, Rusya’n›n ‹ran nükleer krizini çöz-
me yolundaki çabalar› istenilen sonucu vermemifltir. Söz konusu durum Rus-
ya ve ‹ran iliflkilerini zay›flatabilecektir.

‹‹rraann--TTüürrkkiiyyee  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

Ahmedinejad’›n ‹ran Cumhurbaflkan› olmas›yla birlikte ‹ran’›n bölgedeki
konumu az da olsa de¤iflece¤i belliydi. Ahmedinejad özellikle Basra körfezi
ülkeleriyle iliflkilerini daha da s›k›laflt›rmaya çal›flm›flt›r. Ahmedinijad’›n d›fl
politikada sert ve radikal bir tav›r ile yola ç›kmas›nda d›fl güçlerin tutumu be-
lirleyici olmufltur. Özellikle ABD ve AB’nin nükleer programlar konusundaki
bask›lar› Ahmedinejad hükümetinin d›fl politikada radikal söylemlere yönel-
mesine yol açabilmifltir. Bu da Türkiye aç›s›ndan dikkat ile izlenmesi gereken
bir konudur. Asl›nda siyaset ve güvenlik bak›m›nda Türkiye ‹ran iliflkilerini et-
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kileyen aktörler aras›nda ABD ve AB önemli bir yere sahiptir. E¤er ‹ran AB
ile nükleer program konusunda anlaflma sa¤layabilirse - ki bu da günümüzün
koflullar›yla pek do¤ru gözükmüyor o zaman Türkiye ile de hem siyasi hem de
güvenlik aç›s›ndan iliflkileri iyi durumda olabilir. ‹ran AB  ve ABD ile anlafla-
mazsa ve bat›  karfl›s›nda gövde gösterisi yapmaya kalk›fl›rsa o zaman Türki-
ye ile iliflkileri Hatemi döneminden daha de¤iflik bir flekilde, yani olumsuz ola-
rak geliflebilir. 

PKK sorunu senelerdir ‹ran ve Türkiye aras›nda so¤uk rüzgârlar›n esmesi-
ne neden olmaktad›r. PKK’n›n ‹ran kolu Pejak’›n ‹ran Kürtleri içerisinde hu-
zursuzlu¤a neden olmas› ‹ran’›n PKK’ya karfl› görüfllerini de¤ifltirmifltir. Tah-
ran rejimi k›sa bir süre önce ülke içerisinde faaliyet gösteren Pejak mevzileri-
ni bombalam›flt›r. Ahmedinijad döneminde ‹ran ve Türkiye PKK sorununun
çözümü konusunda büyük ad›mlar atabilmifllerdir. Ahmedinijad, ‹slam ve ‹s-
lam Devrimi’nin de¤erlerine sad›k bir insand›r. Ahmedinijad ve onun kufla¤›-
n›n karakterinde Müslümanl›k ruhunun ‹ranl›l›k ruhuna göre daha a¤›r bast›-
¤›n› görebiliyoruz. Ancak Hatemi ve reformistlerde ‹ranl›l›k önem tafl›makta-
d›r. Hatemi ‹ranl›lar›n birlik ruhunun Fars dilinde sakl› oldu¤unu iddia etmek-
tedir. Ancak Ahmedinejad ve radikal sa¤, milliyetçilik üzerinde durmayarak
‹ran’›n birlik ruhunun ‹slam dininden kaynakland›¤›n› söylemektedirler. Dola-
y›s›yla Müslüman bir komflu olan Türkiye’ye zarar verecek eylemlerin önlen-
mesi Ahmedinijad’›n ideolojik de¤erlerine daha yak›nd›r. Ancak ‹ran ve ABD
iliflkileri çat›flma sürecine girerse ve ‹ran ABD’yi Türkiye topraklar›ndan bir
tehdit olarak görürse Tahran rejimi PKK’y› bir koz olarak elinde tutabilir.14

‹ran güçlerinin Irak s›n›rlar› içerisinde PKK mevzilerinin bombalamas›
Türkiye medyas› taraf›ndan günlerdir takip edilmektedir. Bu olay›n Türkiye
medyas› taraf›ndan bu kadar takip edilmesi Türkiye’nin PKK meselesine ne
kadar hassas oldu¤unu göstermektedir. Ancak ‹ran’›n PKK ile olan tarihi ilifl-
kisi göz önünde bulundurulmadan, ‹ran’›n PKK’ya karfl› bu tip sald›r›s› yanl›fl
olarak de¤iflik biçimlerde yorumlanmaktad›r. Bu de¤erlendirme çerçevesinde
‹ran’›n bu sald›r›ya iten nedenlerini analiz etmeye çal›flaca¤›z.

PKK terör örgütü y›llard›r ‹ran-Irak-Türkiye s›n›r bölgesinde faaliyet gös-
termektedir. ‹ran’›n bu terör örgütüne yard›m› defalarca Türk yetkilileri tara-
f›ndan iddia edilmifltir. Hatta bu terör örgütünü s›n›r flehri Urmiye’de hastane-
si bulundu¤u iddialar› bir ortalarda dolaflmaktayd›. PKK terör örgütü ‹ran içe-
risinde yaflayan Kürt milliyetçileri taraf›ndan tutulmaktad›r. Baz› iddialar gö-
re ‹ran istihbarat› PKK’›n ‹ran kolu olarak bilinen PJAK’› da kendisi yaratm›fl-
t›r. Bunun nedeni olarak da, bir taraftan bu örgütü kendi kontrolüne geçirmek,
di¤er taraftan da ‹ran’da faaliyet gösteren di¤er Kürt örgütlerinin etkisini
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azaltmak15. Ancak son y›larda PJAK ‹ran kontrolünden ç›km›flt›r. Bu örgüt Ba-
t› Azerbaycan bölgesinde istedikleri zaman kargafla ç›karabiliyorlard›. Son
olarak Abdullah Öcalan2›n tutuklanma y›l dönümünde Makü flehrinde karma-
flaya neden olmufllard›r ve ‹ran güçleri ile çat›flmada birkaç kifli ölmüfltür. Bu
olaylar ‹ran’›n PKK’ya karfl› tutumunu de¤ifltirmifltir. Hatta son günlerde
PKK’dan s›kça bir terör örgütü olarak bahsetmeye bafllam›fllard›r.16

‹ran’›n son günlerde Irak topraklar›nda PKK ve PJAK mevzilerine yönelik
sald›r›lar›n› birkaç yönden analiz edebiliriz: 

Kürt sorunu ‹ran içerisinde etnik sorunlar›n bafl›nda gelmektedir. Bu olaya
tarihsel olarak da bakt›¤›m›z zaman 20. yüz y›l›n bafllar›ndan günümüze kadar
‹ran Kürtleri merkezi yönetimin zay›flad›¤› zaman ayaklan›p ülke içerisinde
karmafla yaratabilmifllerdir. ‹ran ‹slam Devriminden sonra ‹slami rejim Kürt
ayaklanmalar›n› sert bir flekilde bast›rm›flt›r. Ancak son y›llarda Kürt sorunu
yine ‹ran’›n bat› ve kuzey bat› bölgelerini sarm›fl durumdad›r. Son y›llarda
Kürt sorununun t›rmanmas›nda PKK’n›n ve PJAK’›n önemli rolü olmufltur
Tam bu günlerde ‹ran’›n di¤er etnik bölgelerinde de baz› çat›flmalar görmek-
teyiz. ‹ran’›n güney do¤usunda yaflayan Beluçlar taraf›ndan kurulan Cundul-
lah örgütü de bu bölgede karmaflalara neden olmaktad›r. Bunun yan› s›ra Gü-
ney bat›da yaflana Araplar›n bölgesinde de etnik çat›flmalar merkezi yönetimi
ciddi olarak rahats›z etmektedir. . Bu nedenle  Tahran rejimi ülke içerisinde et-
nik ayaklanmalar› önlemek için  sorunu kaynaklar›n› ortadan kald›rmak iste-
mektedir.

‹ran, nükleer çal›flmalar› nedeniyle ABD’nin hedefi haline gelmifltir.
‹ran’›n nükleer dosyas› BM Güvenlik Konseyinde tart›fl›lmaktad›r. Bunun ya-
n› s›ra ABD’›n ‹ran’a olas› sald›r› senaryolar› dünya siyaset gündemini olufl-
turmaktad›r. ‹ran yönetimi olas› ABD sald›r›s›nda, Irak örne¤inde görüldü¤ü
gibi etniklerin ve özellikle Kürtlerin ABD ile iflbirli¤ini engellemek için, flim-
diden ‹ran karfl›t› Kürt muhaliflerinin mevzilerini bombalamaktad›r.  

SSoonnuuçç

1979 ‹ran ‹slam Devrimi’nden sonra ‹ran d›fl politikas› bölgede ve uluslar
aras› arenada ciddi olarak krize girmifltir. Devrimden y›llar geçtikçe, ‹ran hü-
kümeti d›fl politikas›nda yavafl yavafl  yumuflamaya bafllam›flt›r. Ancak Devrim
dönemine ABD ile diplomatik iliflkilerini ask›ya alan ‹ran, bu ülke ile bir tür-
lü müzakereler masas›na oturup anlaflamam›flt›. 1980-1988 ‹ran d›fl politikas›-
n›n sertleflmesinde önemli olmufltur. Ancak savafltan sonra  Rafsancani ve
Özellikle Hatemi döneminde ‹ran d›fl politikas› ray›na oturmay› baflarm›flt›r.
Hatemi d›fl politikada “tansiyonu  düflürme” stratejisi ile ‹ran’›n uluslararas›
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imaj›n›n düzelmesinde önemli ad›mlar atm›flt›r. Ancak Haziran 2005 ‹ran
Cumhurbaflkan› seçimlerini radikal muhafazakarlar kazan›nca ‹ran d›fl politi-
kas› yine “tansiyonu yükseltme” günlerine geri döndü. Yeni cumhurbaflkan›
Mahmut Ahmedinejad’›n ‹srail karfl›t› sert aç›klamalar› ve ‹ran’›n nükleer ça-
l›flmalar›nda uranyum zenginlefltirmesi ‹ran d›fl politikas›n› kriz haline getir-
mifltir. fiu anda ‹ran d›fl politikas› bir ç›kmaza girmifltir. ‹ran’›n bu ç›kmazdan
yol aray›fllar› bu dönemden sonra ‹ran’›n d›fl politikas›n›n da yönünü belirle-
yebilir. Günümüzde ‹ran’›n d›fl politikas›n› ç›kmaza sokan ABD ile müzakere-
ler masas›na oturmay› baflar›rsa ‹ran’›n da d›fl politikada sorunlar›n› ciddi ola-
rak ortadan kalkabilece¤ini söyleyebiliriz.   
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