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“Ifl›k Do¤udan Gelir!” ‹ran, bu antik söylemde ifade edilen ve bugünkü
medeniyetin flekillenmesinde önemli bir rol oynam›fl olan Do¤u’nun bir par-
ças›d›r. Bugünkü ‹ran alg›lamas›, ‹ran’›n görkemli ve flanl› geçmiflinden uzak-
t›r. Günümüzde ‹ran, dünya medeniyetine yapm›fl oldu¤u katk›dan çok, prob-
lemler, güvensizlik ve istikrars›zl›k ile iliflkilendiriliyor. 17 Haziran 2005’de
yap›lan son baflkanl›k seçimleri bu karanl›k tablonun gelifliminin bir gösterge-
si olmufltur. Halk›n bundan önceki yöneticilerle ilgili olarak düfl k›r›kl›¤›na u¤-
ram›fl olmas› ve gelece¤in yöneticilerine karfl› duyulan güvensizlik seçimler
süresince heyecans›z ve ilgisiz bir atmosfer yaratt›. Seçimlerin ikinci turunda
Tahran eski valisi Mahmud Ahmedinecad ‹ran’›n yeni baflkan› seçildi. Ahme-
dinecad, ciddi iç problemleri olan ve uluslararas› toplumla – özellikle ABD ile
– gerginlikler yaflayan bir ülkenin baflkan› oldu. Bölgesel önem ve ülkenin kü-
resel düzeydeki problematik alg›lan›fl›, ‹ran seçimlerini ve yeni baflkan› ulus-
lararas› toplumun gündemine yerlefltirdi. 

Bu makale, muhafazakâr devlet yap›s› rejimin devam›n› ve status quo’nun
korunmas›n› her fleyden çok öncelikli k›lan ‹ran’›n iç ve d›fl politikalar›nda de-
¤iflimin s›n›rlar›n› analiz ediyor. Son yap›lan seçim, yeni cumhurbaflkan› ve
onun de¤iflen tavr› analiz edilmesi gereken önemli geliflmelerdir. Bu analiz, si-
yasal iktidar yap›s›n›n, baflkan›n bu yap› içindeki pozisyonunun, ‹ran’›n iç si-
yasetindeki ve d›fl dünyaya yönelik siyasal davran›fllar›ndaki sürekliliklerin ve
de¤iflimlerin bir de¤erlendirmesi yoluyla yap›lmal›d›r. fiu sorular bu makale-
deki tart›flmalara flekil verecektir: Seçimin gözde ve popüler aday› olan Raf-
sancani neden baflar›s›z oldu? Ahmedinecad’› baflkanl›¤a tafl›yan nedenler ne-
lerdir? Seçim sonuçlar›n›n ‹ran için anlam› nedir? Yeni baflkan›n iktidar› alt›n-
da iç ve d›fl politikalar nas›l flekillenecek? Ahmedinecad ‹ran’› izolasyona sü-



rükleyecek midir? Siyasal çizgilerinin pratik anlamlar› aç›s›ndan Hatemi ile
Ahmedinecad aras›ndaki farklar nelerdir?  

Ahmedinecad’›n seçimlerdeki zaferi, önceki reformist politikalardan aç›k
bir kopmay› temsil etti. Ahmedinecad’›n seçilmesi ‹ran siyasal sisteminde
güçlü bir aktörün yükselifli ve cumhurbaflkanl›¤› makam›n›n gücünün art›fl›
olarak yorumland›. Ülke içinde sahip oldu¤u popülarite ve d›fl politikadaki
aç›k sözlülü¤ü bu yöndeki yorumu ve alg›lamay› destekledi. Bu makalede, ye-
ni cumhurbaflkan›n›n rolünün devlet kurumu ve ‹ran siyasal sisteminin iktidar
yap›s› içindeki yerini belirleyece¤im ve Ahmedinecad yönetimi alt›nda ‹ran iç
ve d›fl politikas›ndaki de¤iflim beklentilerini analiz edece¤im. Bu analiz ile,
‹ran siyasal iktidar haritas›n›n daha iyi bir biçimde anlafl›labilmesini amaçl›-
yorum.  Bu tart›flma, mevcut iktidar yap›s›n›n flifresini çözmeye ve ‹ran siya-
sal sisteminde de¤iflim olana¤›n›/ihtimalini aç›klamaya yard›mc› olabilir.

‹‹rraann’’ddaa  SSiiyyaassaall  OOrrttaamm

‹ran seçimleri, d›fl politikan›n ulusal güvenlik devleti yap›lanmas› taraf›n-
dan belirlendi¤i ve d›fl politikada seçeneklerin s›n›rl› oldu¤u bir zamanda ger-
çekleflti. Hem içeriden hem de d›flar›dan hissedilen hoflnutsuzluk, Haflemi Raf-
sancani ile Ahmedinecad’› güçlü adaylar haline getiren ve ikincisine ‹ran’›n
yeni baflkan› seçilmesine yard›mc› olan bir ortam yaratt›. ‹ran ‹slam Devrimi,
önemli revizyonlar yaflamaktad›r ve üçüncü on y›l›n› Ahmedinecad yönetimi
alt›nda tamamlayacakt›r1. Adaylar›n siyasal demeçleri ve söylemleri, ‹ran’›n
içinde bulundu¤u siyasal, iktisadi ve kültürel krize yönelik yeni düflünceler ve
çözümler sunma konusundaki iç politikan›n sefaletini gösterdi. Adaylar acil
reform ihtiyac›, demokratikleflme, sivil toplumun geliflimi önündeki engellerin
kald›r›lmas›, özgürlükler alan›n›n geniflletilmesi, kad›n ve gençlik haklar›, ifl-
sizli¤i azaltama, uluslararas› sitemle bar›flma ve özellikle ABD ile iliflkileri ge-
lifltirme konular›na odakland›lar.

Adaylar aras›ndan bir tek Ahmedinecad, reformlardan veya siyasal aç›kl›k-
tan ve dünya ile bütünleflmekten söz etmedi. ‹slam devriminin hayat›n pek çok
alan›nda beklenilen baflar›lar› gerçeklefltiremedi¤ini söyleyenlerin saff›na ka-
t›ld›. Fakat bunu söyleyenlerden farkl› olarak Ahmedinecad, mevcut rejime
karfl› baflka bir alternatifin olmad›¤›n› iddia etti ve mevcut sistemin temel
prensiplerinde ve merkezi valayet-i fakih modelinde de¤iflimi isteyen düflün-
celerin kabul edilemez oldu¤unu söyledi. De¤iflim, dönüflüm ve yenilik talep-
leri, reformlar ile ilgili daha somut konulara odaklan›lmas›n› s›n›rland›ran d›fl
dünya ile gerginli¤in azalt›lmas›n› gerektiriyor. ‹ran siyasal sisteminin kat› s›-
n›rlar› radikal de¤iflim taleplerine ve uzun süredir devam etmekte olan prob-
lemlerin çözümü için genifl kapsaml› alternatif planlar›n gelifltirilmesine izin
vermiyor. 
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‹ran siyasal sistemindeki bu ç›kmaz›n ve s›n›rlaman›n iki temel nedeni var-
d›r. 11 Eylül’den sonra Amerikan yönetimi ‹ran üzerindeki bask›s›n› artt›rd› ve
uluslararas› toplumu bu ülkeye karfl› önlemler almaya zorlad›. Orta Do¤u’da-
ki otoriter yönetimler üzerinde uygulanan di¤er d›flsal bask›lar gibi, ‹ran’a yö-
nelik bu d›flsal müdahale mevcut yönetimi güçlendiriyor. Amerika’n›n uygu-
lad›¤› ekonomik yapt›r›mlar ‹ran halk›n›n gelir düzeyini azalt›yor ve halk›
mevcut yönetim yap›s›na daha fazla ba¤›ml› hale getiriyor. Ayr›ca bu durum,
d›flsal bask›n›n iktidar taraf›ndan, mevcut rejime yönelik deste¤i mobilize et-
mek için kullanmas›na müsait bir ortam yarat›yor. Artan uluslararas› bask›,
‹ran’daki rejimin daha fazla oranda meflrulaflt›r›lmas›n›n yan›nda, ayn› zaman-
da reform ittifak›n› zay›flat›yor ve uluslararas› sistemle iliflkileri yumuflatmak
için verilen tavizlerin karfl›l›ks›z kald›¤› düflüncesini yarat›yor. Bu durum,
bundan önceki Devlet Baflkan› Hatemi’nin sergilemifl oldu¤u bölgede gergin-
li¤i azaltmaya ve uluslararas› platformda sivil diyalogu artt›rmaya yönelik
yaklafl›m› devam ettirmeyi zorlaflt›r›yor.            

‹kinci neden ise, ulusal güvenlik devlet ayg›t› ve iç politikada rejimin de-
vam ettirilmesi üzerine yap›lan vurgudur. Hatemi’nin reform ve aç›kl›k yö-
nündeki taleplerine ra¤men, ‹ran’daki dini otorite ve onun kadrolar› siyaset
hayat›nda ve devlet ayg›t›nda etkisini geniflletmifltir. Son parlamento seçimle-
rinde ‹ran derin devleti (devlet içindeki çekirdek kurum) ›l›ml› reformcular›n
seçimlere kat›lmalar›na bile izin vermedi. Merkez partileri ile reformcu kana-
d›n seçimleri boykot etme tehditlerini önemsemediler ve bu tür protestolar›n
derin devletin tutumunu de¤ifltirmeyece¤ini gösterdiler. Gerçi reformcu aday-
lar olan Mustafa Muin ile Mehdi Kerrubi büyük ölçüde bir önceki seçim kam-
panyas›n›n ve reformcu baflkan Hatemi’nin uygulad›¤› politikalar›n gölgesi al-
t›nda kald›lar. Moeen, Amerika ile iliflkileri düzeltme yolunda ciddi ad›mlar
ataca¤›n› ve insan haklar›n› gelifltirece¤ini söyledi. Fakat Hatemi’nin baflara-
mad›¤› liderlik misyonunu üstlenme ve yerine getirme konsunda ‹ran halk›n›
ikna edemedi. Yeni bir Hatemi yaratmama düflüncesi Muin’i seçimlerde beflin-
ci s›raya yerlefltirdi2.

‹ç ve d›fl koflullar›n, ‹ran’da reformcu bir politikadan çok s›n›rlay›c› bir po-
litikan›n ortaya ç›kmas›na zemin haz›rlad›¤› söylenebilir. Hatemi dönemi, re-
formcu yaklafl›mlar›n popülaritesini yok etti ve Rafsancani’yi baflkan aday›
olarak öne ç›kard›.3 ‹ran siyasetinin yap›sal s›n›rlar› halk›n siyasete olan ilgi-
sini zay›flat›yor. Siyasal kat›l›m, tan›mlanm›fl ve belirlenmifl s›n›rlar içinde
parlamento veya cumhurbaflkanl›¤› için yar›flan seçilmifl adaylara oy verme
fleklinde gerçeklefliyor. Seçimlerin ikinci turunda bir merkez ve bir muhafaza-
kâr aday›n baflkanl›k için yar›flmas› bu s›n›rl› dar siyasal alan›n do¤al bir so-
nucudur. Devlet kurumu her hangi bir toplumsal liderli¤in ortaya ç›kmamas›
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konusunda hassas davranmaktad›r ve ülkenin siyasal sistemi ile seçim süreç-
lerinde manipülasyon rolü oynamaktad›r. Bu durum asl›nda en tepedeki lider
olan Ali Hamaney’nin güçlü hegemonyas› ve otoritesinin sonucudur. 

Muhafazakâr kanad›n adaylar› (Muhammad Galibaf, Mohsen Rezayi, Ali
Larijani ve di¤erleri) rejimin kurucusu Ayetullah Humeyni’nin takipçileridir-
ler ve onun halefi Hamaney’e yak›n olan kiflilerdir. Bu kifliler devlet içinde
önemli görevlere sahiptiler. Lidere sadakat ve liderin düflünce ve davran›fllar›-
na uyum gösterme bu kiflilere siyasal anlamda baz› kap›lar açabilir. Fakat ger-
çek anlamda ba¤›ms›z bir pozisyon elde etme ihtimali mevcut de¤ildir çünkü
kadrolar sadece sadakat ile sad›k muhalefet aras›nda hareket etmekte özgür-
dürler. Ay›rt edici özelli¤i dini lidere ba¤l›l›k olan kadro içinden, yeni bir lide-
rin ortaya ç›kmas›n› sa¤layacak bir meydan okuman›n gelmesi beklenmeme-
lidir.

SSeeççiimmlleerriinn  ‹‹rraann  ‹‹ççiinn  AAnnllaamm››

Seçmenlerin ilk turuna kat›l›m oran› %62 olarak gerçekleflti ve ‹ran’daki
siyasal kat›l›m›n önem derecesini gösterdi. Yaklafl›k bin aday seçimlere kat›l-
mak istemiflse de, ‹ran’›n devlet kurumu adaylar›n say›s›n› s›n›rland›rd›.4 Se-
çimler üzerinde uygulanan s›n›rlamalar›n temel mant›¤›, seçimi, etkileyici ol-
mayan bir seçim haline getirmek idi. Halk›n beklentileri minimum düzeydey-
di ve adaylar›n söylevleri sadece birkaç bildik mesele etraf›nda flekillendi. Fa-
kat Rafsancani’nin seçim kampanyas›nda modern tekniklerin kullan›m› takdir
edilmelidir. Rafsancani ‹ranl› gençlerin oylar›n› alabilmek için kendi seçim
kampanyas›nda bir rap flark›c›s› bile çal›flt›rd›5.

Adaylar bafll›ca flu konulara odakland›lar: enflasyon, iflsizlik, gelir da¤›l›-
m›ndaki eflitsizlik; siyasal, kültürel ve sosyal özgürlükler; kad›nlar›n, gençli-
¤in ve az›nl›klar›n siyasal kat›l›m›, Amerika – ‹ran iliflkileri, Avrupa’ya ve Ba-
t›’ya daha fazla aç›lma. Bu noktada, Ahmedinecad’›n, yolsuzluk, yoksulluk ve
gelir da¤›l›m›ndaki dengesizlik gibi ‹ran toplumunun çok say›da kronik prob-
lemlerine vurgu yapm›fl oldu¤unun alt›n› çizmek gerekir. Di¤er adaylar ise ge-
nifl reform konular›na ve Bat› ile iliflkileri gelifltirme meselesine daha fazla
odakland›lar. Bu adaylar›n amac› önceki Cumhurbaflkan› Hatemi’nin taban›n›
cezb etmek idi. Seçimlerin ilk turunun sonunda, adaylar›n hiçbiri cumhurbafl-
kanl›¤› makam›n› elde etmek için gerekli olan yeterli oyu toplayamad›. Öte
yandan ise Bat›l› çevrelerin analizlerinde pek flans verilmeyen Ahmedinecad,
yar›fl›n ilk turunu ikinci s›rada bitirdi. ‹ranl› akademisyenlerin, gazetecilerin ve
uzmanlar›n cumhurbaflkanl›¤› seçimi hakk›ndaki yorumlar›ndan hareketle
‹ran’daki bu durumun sürpriz bir geliflme oldu¤unu ileri sürülebilir. Ahmedi-
necad seçimlerin ikinci turunda, ‹ran’›n ikinci devlet baflkan› ve ‹ran siyasetin-
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de etkili bir ›l›ml› aktör olan Rafsancani’yi yenilgiye u¤ratt› ve böylece ‹ran’-
da Ahmedinecad dönemini bafllatt›. Bu sonuç, ‹ran için dikkatli biçimde ana-
liz edilmesi gereken önemli bir konudur.

Önceki cumhurbaflkan› (Hatemi), büyük bir deste¤i arkas›na alarak iki dö-
nem bu görevi üstlendi. Hatemi ülke içinde reform ve demokratikleflme, d›fl
politikada ise diyalog gelifltirme vaatleri ile büyük umutlar verdi. Fakat bu
yöndeki taleplerin tatmin edilmesi konusunda baflar›l› oldu¤unu ileri sürmek
mümkün de¤ildir. Hatemi, utangaç, çekingen ve durgun tavr›yla reformcu seç-
menleri ciddi bir biçimde hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›. Bu durum ülkedeki reform
meselesinin önemini azaltt›, reformcu blo¤u küçük parçalara böldü ve ‹ran si-
yasetindeki liberal ve reformcu kanada yönelik deste¤i azaltt›. Ayr›ca Hate-
mi’nin iktidar› süresince kendi içinde bir birleflme sa¤layan muhafazakâr blok,
zaman içinde belirsiz ve gerçek d›fl› olarak alg›lanmaya bafllanan reformist po-
litikalara karfl› önlemler gelifltirdiler. K›sacas›, Hatemi beklenildi¤i gibi bir li-
derlik gösteremedi. ‹ran d›fl politikas›, iç politika mücadelelerinin yo¤un etki-
si alt›ndad›r. Muhafazakâr adaylara yönelik artan destek, d›fl politika ile gü-
venlik politikalar›nda çat›flma e¤ilimli tavr›n güçlenmesine yard›mc› oldu. Var
olan rasyonel beklenti, Rafsancani’nin, daha pragmatik bir siyaset çizgisi izle-
yerek ve ekonomi yönelimli bir yaklafl›m sergileyerek Hatemi’ye karfl› bir al-
ternatif olarak ortaya ç›kmas› idi.      

Rafsancani, liderlik potansiyeli yüksek, hem muhafazakârlar›n hem de re-
formcular›n deste¤ini alabilecek umut vadeden bir aday olarak ortaya ç›kt›.
Fakat baz› nedenler yar›fl› kazanmas›n› engelledi. Rafsancani’nin baflkanl›k
yar›fl›na kat›l›m› hem muhafazakâr hem de reformcu blo¤u rahats›z etti. Her
ne kadar en üst dini otorite olan Hamaney adaylardan hiçbirini desteklememifl
olsa da, Rafsancani’nin, oylar› bölme yoluyla muhafazakâr blo¤u zay›flatabi-
lece¤i konusunda bir endifle mevcuttu. Durum bazen, Rafsancani’ye karfl› bir
karalama ve iftira kampanyas›na dönüfltürülüyordu. Rafsancani’nin bir önceki
yönetim dönemlerinde birçok illegal faaliyetlerin yap›ld›¤›na iliflkin ciddi id-
dialar ve ithamlar ileri sürüldü. Yap›ld›¤› iddia edilen bu illegal faaliyetler ara-
s›nda reformcu entelektüellerin öldürülmesi, yolsuzluk, ekonominin kötü yö-
netimi, illegal yollardan kazan›lm›fl paralar›n yabanc› banka hesaplar›na trans-
fer edilmesi, yak›nlar›n› kay›rma ve kendi aile mensuplar›na ayr›cal›klar sa¤-
lama gibi faaliyetler vard›.6 Her ne kadar bu tür iddialar cumhurbaflkanl›¤› ya-
r›fl›nda kendisine zorluk ç›karm›fl olsa da, genifl bir seçmen kitlesinden k›smi
oylar kazanmas›n› engelleyemedi. Bir taraftan ›l›ml› muhafazakar karakteri
sayesinde liberal ve genç seçmenlerden, bir taraftan da pragmatik esnekli¤i sa-
yesinde k›rk yafl›n üzerindeki orta s›n›f seçmenlerinden oy ald›. Yak›n bir za-
manda yay›nlanm›fl olan bir makalede ifade etti¤im gibi “ilginç bir seçmen
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koalisyonu oluflturuldu. Takip eden dönemde, bu grubun muhafazakâr ve re-
formcu kanatlar aras›nda üçüncü bir grup oluflturabilme ihtimali mevcuttur.”7

Tahran eski valisi Ahmedinecad, seçimlerin ikinci turunda oylar›n büyük
bir ço¤unlu¤unu kazand› ve ‹ran’›n dördüncü baflkan› oldu. Bu durum hem
‹ran’da hem de d›fl kamuoyunda bir sürpriz olarak karfl›land›.8 Ahmedinecad
dönemi ‹ran’da önceki yönetimden bir kopuflu temsil ediyor. Hatemi dönemi
göz önünde bulundurulursa, Ahmedinecad’›n kendisini dezavantajl› bir konu-
ma yerlefltirdi¤i söylenebilir. Çünkü Ahmedinecad ‹slam devrimini sa¤lamlafl-
t›rmaya, devrimci de¤erlerin etkisini artt›rmaya, rejimin rolünü ve dini otori-
teyi güçlendirmeye odakland›. Hatta daha da ileriye giderek, d›fl politikada
ABD ve ‹srail ile iliflkileri yumuflatmaya yönelik her türlü giriflimin ‹ran ulu-
sal ç›karlar›na hizmet etmeyece¤ini ileri sürdü. Ahmedinecad, reform ile bi-
reysel haklar ve özgürlükler hakk›nda tek bir kelime bile söz etmedi. O, ‹ran
devlet ayg›t› içinde önemli pozisyonlar› iflgal eden ve ikinci kuflak devrimci si-
yaset kadrosunun gelecek vadeden bir temsilcisidir.  

Yoksul bir geçmiflten gelen Ahmedinecad, Tahran’›n varofllar›nda büyüdü.
Son derece mütevaz› bir yaflam tarz›na sahiptir ve ‹ran siyasetinin baz› uzun
dönemli politikac›lar›n›n yaflad›¤› lüks hayattan ailesini uzak tutmaktad›r. Bü-
rokratlar›n ve politikac›lar›n, ‹ran toplumu içinde izole edilmifl lüks bir getto-
ya de¤il, ortalama bir hayat tarz›na sahip olmalar› gerekti¤ini ileri süren dü-
flüncenin s›k› bir savunucusudur. Ayn› zamanda ekonomi üzerinde s›k› bir dev-
let kontrolünün oluflturulmas› taraftar›d›r. Çünkü geçmiflte uygulanm›fl olan
özellefltirme ve ekonomiyi yeniden yap›land›rma giriflimleri halk›n iktisadi
durumunu iyilefltirmeye yard›mc› olmad›. Ahmedinecad, sosyal adaleti sa¤la-
yabilmek amac›yla ekonominin devlet mekanizmas›n›n kontrolü alt›na sokul-
mas›n› savunuyor. D›fl politikada ise devrimci perspektifi paylafl›yor. Güçlü
bir Bat›, Amerika ve ‹srail karfl›tl›¤› tavr›na sahiptir. ‹ran’›n ve geri kalan ‹s-
lam âleminin yaflad›¤› problemlerin ço¤undan dolay› Amerika’y› ve ‹srail’i
suçluyor. Ahmedinecad’›n d›fl aktörlere ve özellikle Bat›ya karfl› olan muhale-
feti, ‹ran rejiminin kurucu babalar› taraf›ndan zaman›nda sergilenmifl olan mu-
halefetten çok daha güçlüdür. Çünkü Ahmedinecad, Bat› ile yaflan›lan büyük
problemler ve sert düflmanl›klar içinde büyümüfltür. Ahmedinecad’›n radikal
tavr›, d›fl politika konusundaki bilgisizli¤inden kaynaklanm›yor. Bu tav›r, ‹ran
devriminin düflüncelerini kendisine mal etmesinden ve kendi kufla¤›n›n yafla-
m›fl oldu¤u son otuz y›la iliflkin kiflisel deneyimlerinden kaynaklan›yor. Bu ne-
denle, Ahmedinecad’›n d›fl politikadaki radikal tavr› elinden geldi¤i kadar di-
renecektir. Irak’tan Lübnan’a uzanan fiii uyan›fl› Ahmedinecat’› politikalar›n-
da ümitlendirmekte, ‹ran’›n bu ço¤rafyada bir liderlik rolü oynayabilece¤i dü-
flüncesine katk›da bulunmaktad›r.
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‹ran devrimi içsel bir radikalizmin yarat›lmas›nda baflar›l› oldu. Gerçi bu
durum, k›rsal ve muhafazakâr bir toplumda gerçeklefltirilmesi zor olan bir pro-
je de¤ildir. Radikalizm, hem devlet hem de toplum düzeyindedir. ‹ran toplu-
munun di¤er kesimleri çaresizlik/umutsuzluk içindedir çünkü valayet-i fa-
kih’in pozisyonu son derce güçlü/üstün bir otoriteye sahiptir ve söz konusu iç-
sel radikalizmi meflrulaflt›rmaktad›r. Bu ba¤lamda, Ahmedinecad’›n radikal
söylemi, reformcu adaylara oy verme yönünde her hangi bir güdü yaratmad›.
Önceki reformcu Hatemi yönetiminin yolsuzluk ve iflsizlik problemleri ile an›-
lan baflar›s›zl›¤› neticesinde ‹ran toplumu, ‹ran siyasal sistemi içinde reform-
cu siyaset liderlerine önemli bir rol vermek için daha fazla flans›n ve olana¤›n
olmad›¤›n›n fark›na vard›. Bu ba¤lamda Rafsancani bile, etkili bir ›l›ml› lider
olabilece¤i konusunda kitleleri ikna edemedi. 

‹‹çç  PPoolliittiikkaa

Ahmedinecad, ‹ran devrimi taraf›ndan yarat›lm›fl olan sad›k siyasal halka-
n›n bir üyesidir. Kendisi kusursuz bir dini e¤itime ve dini hiyerarfli içinde her
hangi bir yere sahip de¤ildir. Ayetullahlar yüksek s›n›f›na mensup birisi de¤il-
dir. Kendi pozisyonunun fark›nda olan Ahmedinecad, kendisini Merdemyar
(halk›n dostu) olarak tan›ml›yor. ‹ran’da siyasal güç dini ve sivil liderlik ara-
s›nda paylafl›l›yor. Hatemi dönemi boyunca çat›flmac› gündem ülkenin devlet
baflkan›n› muhalefetin lideri haline getirdi. Ahmedinecad, dini lider ile çekifl-
me ve mücadeleye girme konusunda her hangi bir iflaret vermekten kaç›nma-
ya yeterince dikkat etti. Gerçi, tüm adaylar dini liderin hassasiyetlerine ve
önem verdi¤i hususlara dikkat ediyorlard›. Ahmedinecad, rejimi koruma ve
güçlendirme konusunda ve pek çok d›fl politika meselelerinde Hamaney ile
kusursuz bir uzlaflma ve bar›fl içinde oldu¤u izlenimini veriyor. K›sa bir süre-
dir devlet baflkanl›¤› görevini sürdürmekte olan Ahmedinecad, ‹ran toplumu-
na birliktelik ve beraberlik mesajlar› veriyor. ‹ran’da bir cumhurbaflkan›, e¤er
dini lider ile iyi iliflkiler yürütürse daha fazla manevra kap›s›na ve olana¤›na
sahip olabilir. Bu nedenle, cumhurbaflkanl›¤› seçimlerine kat›lm›fl olan tüm
adaylar, kendilerini dini lider ile karfl›t bir pozisyona sokabilecek olan konu-
lardan uzak durdular. Genel bir kan›, muhafazakâr adaylar›n kolayl›kla devle-
tin sözcüleri olabileceklerini ve ancak Rafsancani seçildi¤i taktirde gerçek bir
cumhurbaflkan›n›n yarat›labilece¤ini düflünüyordu. Ahmedinecad, ‹ran devle-
tinin gözünde güvenilir bir politikac› idi ve devlet ayg›t› içinde önemli görev-
ler üstlenmifl durumdayd›. Tahran belediye baflkan› seçilmiflti ve siyasi kariye-
ri zirvedeydi. Sahip oldu¤u özgeçmifli ile Ahmedinecad, dini liderin sözcüsü
olmayaca¤›n›, fakat liderin düflüncelerine büyük ölçüde dikkat edece¤ini gös-
teriyordu.   
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Fakat ‹ran’daki siyasal sistemin yap›sal ikili¤i, radikal bir yeniden yap›lan-
ma gerçeklefltirilmedi¤i taktirde, devlet baflkanlar›n›n siyasal hareket alan›n›
daraltmaya devam edecektir. Siyaset eliti ile devlet eliti aras›ndaki ikilik, siya-
sal sistem üzerindeki devlet egemenli¤inin/hâkimiyetinin bir baflka biçimine
dönüflüyor.  Bu biçim içerisinde kurumsal ideoloji, ‹slami prensipler taraf›n-
dan flekillendiriliyor ve sembolik bir pozisyon/mevki olarak cumhurbaflkanl›-
¤› karfl›s›nda dini lidere büyük bir güç veriyor ve dini lider için bir meflruluk
zemini yarat›yor. Devlet kurumunun hâkimiyeti ayr›ca, seçimlere kat›lacak
olan adaylar›n belirlenmesi sürecinin afl›r› bir biçimde denetlenmesi örne¤in-
de oldu¤u gibi, siyasal alana müdahale ediyor. Rejimin korunmas›ndan sorum-
lu olan dini otorite, siyaset ve bürokrasi alanlar›nda önemli/etkili mevkilerin
onaylanmas› yetkisine sahiptir. Dini liderin pozisyonu, Ulusal Güvelik Konse-
yi ve Anayasa Koruyucular Konseyi gibi kurumlar taraf›ndan güçlendiriliyor.
Ayr›ca dini lider, silahl› kuvvetlerin kontrolünü elide tutuyor. Dini lider ve
onun devlet bürokrasisi içindeki uzant›lar›, muhafazakâr bir parlamento olufl-
turma konusunda son derece baflar›l›d›r ve bu yolla da, cumhurbaflkan›n›n ka-
binesini onaylama hakk›n›/gücünü elde etmektedir. Devlet kurumunun toplu-
mu kontrol etme çal›flmalar›na ra¤men, sosyal alanda radikalizmin yay›lmas›-
na karfl› ciddi bir sosyal direnifl mevcuttur. Fakat bugünkü durum, devlet ile
toplum aras›nda yap›lm›fl bir sessiz anlaflmaya benziyor. Bu sessiz anlaflma
çerçevesinde devlet, siyasal kurumlar üzerindeki kontrolünü korumaya çal›fl›r-
ken, toplumun günlük yaflamda baz› özgürlüklere sahip olmas›na müsaade
ediyor. 

‹ran siyasal sistemi üzerine yap›lan bu analizden hareketle baz› kifliler,
devletin Ahmedinecad’›n baflkanl›¤› ile herhangi bir probleminin olmad›¤›n›
ileri sürebilir ve hata bu geliflmeleri ‹ran derin devletinin bir zaferi olarak de-
¤erlendirebilir. Fakat gerçek durum fludur: Her ne kadar yap›sal s›n›rlar dola-
y›s›yla ‹ran cumhurbaflkan› için genifl bir hareket alan› ve olana¤› mevcut ol-
masa da, Ahmedinecad dini liderin otomatik bir noteri olmayacakt›r. Öte yan-
dan ayr›ca, var olan sosyal s›n›rlamalar ve d›flsal bask›lar muhafazakâr bir
cumhurbaflkan›n›n bile politikalar›n› s›n›rlayabilecek nitelik tafl›maktad›r. ‹ç
politikada herhangi bir radikal hareket, insan haklar› ve bas›n özgürlü¤ü gibi
meseleler hakk›nda uluslararas› tepkilerin kolayl›kla yükselmesine neden ola-
cakt›r. Ahmedinecad, rejim de¤erlerinin bütün bir toplum için cazibeli hale ge-
tirilmesini savunuyor. Fakat kendisi ayn› zamanda, rejimin dikte etti¤i de¤er-
ler ile toplumun tercihleri aras›nda var olan farkl›l›¤›n bilincindedir. Ahmedi-
necad büyük bir ihtimalle iç politika alan›nda iktisadi konulara önem ve önce-
lik verecektir. Yaflan›lan kronik problemler göz önüne al›nd›¤›nda, önümüzde-
ki dönemde gündemin ekonomi taraf›ndan belirlenece¤ini tahmin etmek zor
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de¤ildir. Enflasyon, iflsizlik ve gelir da¤›l›m›ndaki bozukluk problemleri ciddi
bir yap›sal de¤iflim gerektirmektedir. Ahmedinecad’›n ilk ciddi s›nav›, bu
problemlerin çözümü konusunda verdi¤i sözleri yerine getirmek olacakt›r
(Habibi, 1996). Hiç kimse demokratikleflme, siyasal kat›l›m ve reformlar ko-
nusunda bir ilerleme umut etmiyor. Çözüm bekleyen bir baflka önemli prob-
lem ise, yükselmekte olan Azeri, Kürt ve Arap etnik-milliyetçi hareketleridir.   

DD››flfl  PPoolliittiikkaa  vvee  AABBDD  ÇÇ››kkmmaazz››

‹ran d›fl politikas› spesifik yap›sal faktörler taraf›ndan belirleniyor. Genel
olarak bu faktörler ‹slamc› rejimin devam›, ‹ran’›n ulusal ç›karlar›, ‹slam dün-
yas› içindeki uluslararas› rolü ve uluslararas› sistem ile sorunlu iliflkilerdir.
Amerika’ya ve ‹srail’e yönelik düflmanca tav›r, rejimin ülke içinde devam et-
mesinin ve ülke d›fl›nda etkili olabilmesinin temelini oluflturuyor. ‹ran rejimi-
nin sembolik dünyas›, ‹slam devrimine yönelik ABD ve ‹srail taraf›ndan yö-
netilen uluslararas› komplo taraf›ndan flekillendirilmifltir. Düflmanca söylem,
ço¤unlukla teorik düzeyde gerçekleflse de, uluslararas› sistemde artan say›da
aktörü rahats›z etmektedir9. Baz› zamanlarda yaflan›lan zorluklara ra¤men
‹ran, ço¤u kez, Amerika ile olan ciddi problemleri hariç, uluslararas› düzeyde-
ki izolasyonun üstesinden gelmifltir. ‹ran’›n uluslararas› sistemden izole edil-
mesi genellikle ‹ran’a yönelik Amerikan yapt›r›mlar› olarak ön plana ç›k›yor
olsa da, Bat› karfl›t› söylemler ve ‹srail’in var olma hakk›na karfl› ç›k›lmas›,
‹ran’›n uluslararas› iliflkilerini kolayl›kla sorunlu hale getirmektedir. 

‹ran d›fl politikas›n› sorunlu k›lan baz› baflka faktörler ile ‹ran diplomatlar
zümresinin oluflmas› ve uluslararas› platforma dâhil olunmas› sonras›nda orta-
ya ç›km›fl olan baz› meseleler mevcuttur. D›fl politika meselelerinde iki farkl›
perspektif söz konusudur: Bunlardan ilki, diplomatlar, siyasal topluluk, sivil
toplum ve uzmanlar taraf›ndan benimsenen perspektiftir. ‹kincisi ise, dini li-
derlerin benimsedi¤i çizgidir. Örne¤in, ‹ranl› diplomatlar, Ortado¤u’daki HA-
MAS tarz› terör örgütleri ile iliflkiye girmekten kaç›n›yorlar. Oysa dini lider-
ler, bu tip örgütleri aç›kça destekliyorlar ve güçlerini bu örgütlerin liderleri ile
birlefltirme konusunda tereddüt etmiyorlar. 

Ahmedinecad’›n ‹srail’in var olma hakk› ile ilgili yorumlar› ve Bat› mede-
niyeti üzerine elefltirel de¤erlendirmeleri bir sürpriz olarak ortaya ç›kt›. Çün-
kü Ahmedinecad’›n d›fl politikada aflamal› olarak daha yumuflak bir tav›r uy-
gulayaca¤› düflünülüyordu. Ahmedinecad, ‹srail devletinin varl›¤› üzerine yo-
rumlar›na devam etti ve Yahudi inanc› ile Siyonist ideoloji aras›nda bir ay›r›m
yap›lmas› gerekti¤ini vurgulad›. Yahudi soyk›r›m› ile ‹srail devletinin kurulu-
flu aras›nda bir meflruluk ba¤›n›n var oldu¤unu düflünmeye devam etti ve Ya-
hudi soyk›r›m› tarihinin abart›l› bir tarih projesi oldu¤unu ileri sürdü. Daha da
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ileri giderek, ‹srail devletinin Alaska’ya tafl›nmas› gerekti¤ini söyledi10. Ahme-
dinecad bu argümanlar› kullanmakta çok hevesli görünüyor ve bunlar› orjinal
ve inand›r›c› argümanlar olarak görüyor. Ahmedinecad’›n ‹srail elefltirisi, dün-
ya politikas›n›n ideolojik alg›lamas›n›n merkezini oluflturuyor ve uluslararas›
Siyonist komplo, ‹slam Cumhuriyeti’nin bafllang›c›ndan buyana ülke içinde
yaflan›lan tüm baflar›s›zl›klar için bir mazeret olarak kullan›l›yor. Ahmedine-
cad’›n zihinsel evreni, bir tarafta ‹ran ve haks›zl›¤a u¤rat›lm›fl di¤er ülkelerin,
di¤er tarafta ise ABD, ‹srail ve di¤er müttefiklerin yer ald›¤› bir siyah – beyaz
ay›r›m›n› içeriyor. Bu zihinsel kurgulamada ‹ran, emperyalist sömürüyü de-
vam ettirmek isteyen ve kendi bencil ç›karlar› için di¤er ülkeleri kurban eden
devletlerin en önemli rakibidir11. Nitekim Temmuz-A¤ustos 2006 Lübnan kri-
zi s›ras›nda hem Filistinlilerin, hem de Lübnan Hizbullah’›n›n tek yard›mc›s›
olarak ‹ran cumhurbaflkan› kendisini lanse etmifltir. Arap ülkelerinin flak›nl›k-
la karfl›lad›¤› durumu güçlü destek mesajlar›yla Arap sokaklar›nda destek ka-
zanmay› baflarm›flt›r. Ahmedinecad, d›fl politika mekanizmas›n› önceki re-
formcu politikac› ve diplomatlardan temizlemeyi amaçl›yor. Nitekim çok sa-
y›da reformcu diplomat d›fl politika mekanizmas› içindeki pozisyonlar›n› kay-
betmifl durumdad›r12. Ahmedinecad’›n zihinsel haritas›, d›fl politika alg›lama-
s›n› ‹srail ve ABD düflmanl›¤› olarak ön plana ç›kar›yor. Bu alg›lama tarz›,
uluslararas› iliflkilerde müttefikleri ve dostlar› “biz ve onlar” anlay›fl› temelin-
de belirleyecektir. Ahmedinecad’›n ideolojik çat›flma tavr› belki zaman içinde
yumuflayabilir. Fakat bu tavr›n devam etmesi ve çat›flmac› bir durum yaratma-
s› daha büyük bir olas›l›kt›r. Ahmedinecad’›n kendi do¤rular› vard›r ve bu
do¤rular›n diplomatik görüflmeler yoluyla de¤iflmesi pek kolay de¤ildir. Diya-
logdan çat›flmaya kay›fl, d›fl politika karar alma ve uygulama sürecini dini li-
dere daha yak›n hale getirmektedir. 

Dini lider, çeliflkili gözükse de—doktriner fakat pragmatik—tarz›yla d›fl
politikada son derece belirleyici bir role sahiptir. “Göze göz, difle difl” anlay›-
fl›n› takip eden dini lider, terörist örgütleri içeren taktiksel ittifaklar gelifltirebi-
liyor. Dini lider, ‹slam dünyas› içinde özel iliflkiler ve ba¤lant›lar gelifltirmeye
ve uluslarüstü bir etki yaratmaya çal›fl›yor. Bu amaca ulaflmak için kulland›¤›
en önemli enstrüman, ‹srail ile ABD’ye yönelik aç›k bir düflmanl›k politikas›
izlemek ve Lübnan Hizbullah›, HAMAS gibi örgütlere gizli ve bazen de aç›k
destek sa¤lamakt›r. Dini lider sürekli olarak ‹slam dünyas› içinde yaflan›lan so-
runlara göndermeler yap›yor ve bu sorunlardan dolay› ‹srail ile ABD’yi ve ge-
nel olarak da Bat›’y› sorumlu tutuyor. Hamaney ülke d›fl›ndaki ‹ran karfl›t› dal-
gay› etkisiz hale getirmeyi amaçl›yor ve ülkesinin, düflmanlarla dünyan›n her
yerinde mücadele etmeye haz›r oldu¤unun propagandas›n› yap›yor. Hama-
ney’in alg›lay›fl tarz› için, ‹ran’›n düflmanlar›na karfl› savaflan her türlü örgüte
yard›mc› olmak meflru bir davran›flt›r. Hamaney’e göre, verilen bu destek, ‹ran
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rejiminin varl›¤›n›, dünyan›n her yerinde ‹slam davas›n›n savunucusu olarak
meflrulaflt›r›yor. 

Dini liderin HAMAS, ‹slami Cihat ve özellikle de Hizbullah ile kurdu¤u
iliflkiler, ‹ran’›n uluslararas› sistem ile olan sorunlu iliflkilerine her hangi bir
olumlu katk› sa¤lamam›flt›r. Buna ra¤men dini lider, ‹ran’›n HAMAS ve Hiz-
bullah üzerindeki etkisini ve gücünü, bu örgütleri bölgesel politikada kullan-
mak ve dikkatleri ‹ran’›n üzerinden baflka yöne kayd›rmak için sürdürmeyi
amaçl›yor. Avrupal› ülkeler, dini liderin demeçlerini, ülkedeki reformcu d›fl
politika çizgisini güçlendirmek amac›yla temkinli ve dikkatli biçimde karfl›la-
d›lar. Seçimlerin hemen ard›ndan Ahmedinecad hakk›nda yap›lan yorumlar
da, ABD’nin ve Avrupa’n›n, Ahmedinecad’›n dini liderin politikalar›n› destek-
leyip desteklemeyece¤i konusunda duyduklar› endiflelerden dolay› son derece
temkinli ve dikkatli oldu. Ortaya ç›kan durum, Ahmedinecad’›n Avrupal› ül-
keler ile olan iliflkilere zarar verece¤i ve durumu daha da kötülefltirece¤i yö-
nündedir. Ahmedinecad’›n tasavvur edilmifl düflmanlara yönelik elefltirel tav-
r›, ABD’nin ‹ran’a yönelik izolasyon giriflimlerine karfl› koyma konusunda ba-
flar›l› olmufl olan geçmifl ‹ran diplomasisinin elde etti¤i kazançlar› tersine çe-
virebilir. Ahmedinecad do¤uya yönelmeyi ve Rusya, Çin, Hindistan ile ittifak-
lar kurmay› amaçl›yor. Yeni ittifaklar oluflturma aray›fl›, k›smen nükleer ener-
ji konusunda artan bask›lar nedeniyledir.13 ‹ran’›n ayr›ca, Afganistan ve Irak ile
s›n›r meselesi ve Pers Körfezi’ndeki üç adan›n statüsü gibi çözülmeyi bekle-
yen bölgesel sorunlar› vard›r. 

Afganistan ile Irak’›n Amerika taraf›ndan iflgal edilmesi, ‹ran nezdinde
bölgenin güvenlik yap›s›n› de¤iflikli¤e u¤ratt›. Taliban rejimi ile Saddam ikti-
dar›n›n y›k›lmas› memnuniyetle karfl›lanan bir geliflme oldu. Gelecekte fiiile-
rin egemen olabilece¤i bir Irak devletinin ortaya ç›kmas› ‹ran’da endifle yarat-
t›. Ayr›ca, Irak’taki Amerikan güçlerinin içinde bulundu¤u ç›kmaz Ameri-
ka’n›n ‹ran üzerindeki bask›s›n› ve ‹ran’›n önemini artt›r›yor. ‹ran’›n Irak me-
selesindeki resmi tutumu, Irak’›n toprak bütünlü¤ünü destekleme yönündedir.
‹ranl›lar, daha genifl bir özerklik talep eden Kürtlerin Irak içindeki pozisyo-
nundan endifle duymaktad›r. Komflu bir Kürt devletinin ortaya ç›kmas› ‹ran
için ciddi güvenlik problemleri yaratabilir. Yaflan›lan sürecin ‹ranl› Kürtler
üzerindeki etkisi ve Kuzey Irak Kürtleri’nin ABD ile s›k› ittifak içinde olma-
lar› ‹ran’›n duydu¤u iki temel endifledir14. ‹ran özellikle Kürdistan Yurtsever-
ler Birli¤i lideri Celal Talabani ile yak›n iliflkiler gelifltirmeye çal›fl›yor. Fakat
Ahmedinecad’›n Amerika karfl›t› retori¤i, Irak devleti içindeki ç›karlar›n›n gü-
vence alt›na al›nmas› konusunda Amerika’dan büyük beklentileri olan Kürt li-
derlerini ‹ran’dan uzak tutacakt›r. Gerçi bu durum, Ahmedinecad’›n d›fl politi-
kas›n›n do¤rudan bir sonucu de¤ildir. 
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Dini liderlerin d›fl politikadaki etkisi, bölgesel güç dengeleri ve Amerika –
‹ran iliflkileri, baflkan›n reformist veya muhafazakâr olmas› fark etmeksizin,
politika yönelimlerinde önemli bir de¤iflime olanak sa¤lamayan bir ç›kmaz ya-
rat›yor. Dini lider, sahip oldu¤u do¤rudan etkiye ilaveten, ülkenin d›fl politika
yap›m sürecini kontrol etmeye yarayan kurumsal kanallara sahiptir. Dini lider
ayn› zamanda, gerekli oldu¤unu düflündü¤ünde yeni kurumlar oluflturmada te-
reddüt etmemektedir. Örne¤in, dini lider, Ahmedinecad yönetimini uluslarara-
s› iliflkiler alan›nda dizginlemek için d›fl iliflkiler ile ilgili yeni bir konsey olufl-
turdu. 25 Haziran 2006 tarihli kararname ile D›fl ‹liflkiler Stratejik Konseyi
(Shora-yi Rahbordi-yi Ravabet-i Khareji) kuruldu. Bu konseyin kurulmas›, di-
ni liderin, d›fl politika alan›nda Ahmedinecad yönetiminden hoflnutsuz oldu¤u-
na iliflkin bir sinyal olarak yorumland›. Dini lider, d›fliflleri bakanl›¤›n›n eski
üst düzey yöneticilerinin ve güvenlik meseleleri ile ilgili eski üst düzey perso-
nelin uzmanl›¤›ndan faydalanabilmek için bir kanal yaratmay› amaçlad›. Ör-
ne¤in, 1997 – 2005 y›llar›nda d›fliflleri bakanl›¤› yapm›fl olan Kamal Harrazi,
kendisinden önce d›fliflleri bakanl›¤› yapm›fl olan ve flu anda dini liderin d›fl
iliflkiler meselelerinde dan›flmanl›¤›n› yapmakta olan Ali Akbar Velayeti ve
1997 – 2005 y›llar›nda savunma bakanl›¤› yapm›fl olan Ali fiamhani gibi
önemli isimlerle birlikte konseye baflkanl›k yapmaktad›r15.

Bir di¤er d›fl politika meselesi ‹ran’›n yürütmekte oldu¤u nükleer progra-
m›n uluslararas› iliflkiler boyutudur. ‹ran, nükleer enerji program›n› 18 y›ld›r
sürdürmektedir. Bu program, kritik bir aflama olan ve ayn› zamanda nükleer si-
lah üretiminde kullan›lan uranyum zenginlefltirme aflamas›na ulaflm›flt›r. Nük-
leer enerji üretimi için gerekli olan teknolojiye ve materyallere sahip olan ül-
keler ayn› zamanda nükleer silahlar› üretme yetene¤ine de sahiptirler. Bu du-
rumda problem, uluslararas› toplulu¤un, nükleer enerji üretmek istedi¤ini dek-
lare eden bir devletin gerçek niyetinden nas›l emin olaca¤› ile ilgilidir. ‹ran’›n
yürüttü¤ü nükleer program vakas›nda, ABD’li ve ‹srailli d›fl politika karar al›-
c›lar›, ‹ran’›n nükleer silah üretme niyetinde oldu¤undan eminler 16. Nükleer
çal›flmalar› denetleyen uluslararas› rejimlerin ve örgütlerin var olmas›na ra¤-
men, baz› ülkeler kendi nükleer silahlar›n› üretebilme olana¤›n› bulmufllard›r. 

Nükleer çal›flmalar ile ilgili kontrol politikas› büyük ölçüde politik bir me-
seledir ve dünya politikas›n›n güçlü aktörlerinin pozisyonlar› ile ilgilidir. Bu
ba¤lamda, Almanya, ‹ngiltere ve Fransa nükleer program konusunda ‹ran ile
diplomatik görüflmeleri yürütmek için bir “Avrupa Birli¤i Üçlüsü (AB – 3)”
oluflturmufllard›r. Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans› (UAEA), konuyla ilgili
anlaflmalar çerçevesinde ‹ran’›n nükleer enerji program›n› denetlemeye çal›fl-
maktad›r. 5 + 1 Grubu (Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi
üyesi ve Almanya), nükleer meseleyi çözüme kavuflturmak için yeni bir çal›fl-
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ma bafllatm›flt›r. Öte taraftan ise ‹ran, Yay›lmay› Önleme Antlaflmas› (the Non-
Proliferation Treaty)’n› imzalad› ve ard›ndan da nükleer tesislerin daha fazla
oranda incelenmesine iliflkin bir ek protokolü kabul etti. Ahmedinecad, “bar›fl-
ç›l nükleer çal›flmalar” olarak adland›rd›¤› nükleer program› devam ettirmeye
son derece kararl›d›r. Ahmedinecad, nükleer çal›flmalar› ‹ranl› bilim adamlar›-
n›n en önemli baflar›s› olarak de¤erlendiriyor ve bu konuda yap›lan her türlü
elefltiriyi ‹ran’›n ulusal ç›karlar›na karfl› adil ve dürüst olmayan bir sald›r› ola-
rak görüyor. 5+1 Grubu taraf›ndan haz›rlanm›fl olan Haziran 2006 tarihli pla-
n›n ard›ndan Ahmedinecad, ‹ran’›n nükleer enerji üretme hakk›na sayg› duyul-
mas› kofluluyla, nükleer enerji program› konusunda uluslararas› görüflmeler
yapmaya haz›r oldu¤unu aç›klad›17. Ancak ilerleyen aylarda Birleflmifl Millet-
ler’in 1696 say›l› Güvenlik Konseyi karar› ‹ran’› nükleer faaliyetleri durudur-
ma konusunda sert flekilde uyarm›fl ve ‹ran’›n bu karara uymamas› durumun-
da “gerekli önlemlerin” al›naca¤›n› ifade etmifltir. 

‹ran’›n dini lideri Ayetullah Hamaney nükleer enerji konusuna büyük önem
veriyor ve konuyu bir ulusal onur meselesi olarak alg›l›yor. Bu alg›lamaya gö-
re, nükleer program›n rafa kald›r›lmas› ‹ran ulusunun afla¤›lanmas› ve küçük
düflürülmesi anlam›na gelecektir.  Hamaney’e göre, ‹ran’›n nükleer enerji üret-
mesine engel olmak isteyenler, nükleer faaliyetleri devam ettirebilmek için her
türlü bedeli ödemeye haz›r olan ‹ran ulusal onuru ile karfl› karfl›ya gelmeye ha-
z›r olmal›d›rlar. Ahmedinecad, dini lideri ile tamam›yla uyum içinde oldu¤u
izlenimi veriyor. Denklemin di¤er taraf›nda yer alan Amerikan yönetimi ise,
bu konuda son derece hassas davran›yor ve nükleer çal›flmalar›n ask›ya al›n-
mas› için ‹ran’› tehdit etmekte çekince duymuyor. ‹srail ve ABD, ‹ran’›n nük-
leer silah üretmeye son derece yak›n oldu¤u ve bu nedenle de acilen harekete
geçilmesi gerekti¤i konusunda uluslararas› toplumu ikna etmeye çal›fl›yor. Ha-
rekâta geçilmesi konusunda üretilen en kötü senaryo, ‹ran’›n nükleer tesisleri-
ne yönelik bir hava sald›r›s›n›n düzenlenmesidir. Böyle bir harekât ise ‹ran’a
yönelik toptan bir savafl›n bafllamas›na neden olacakt›r. Ahmedinecad, bu se-
naryonun uygulamaya sokulmas› ve ‹ran’a yönelik her hangi bir sald›r›n›n dü-
zenlenmesi durumunda, ‹ran’›n sald›r›ya karfl›l›k verebilmek için elindeki tüm
olanaklar› ve yöntemleri kullanaca¤›n› sert bir dille aç›klad›.    

SSoonnuuçç

‹ran siyasetindeki de¤iflim gerçek bir de¤iflim midir? Bu sorunun cevab›
di¤er bir soruya ba¤l›d›r: ‹ran siyasal sisteminde siyasal liderin de¤iflimi neti-
cesinde ne derece bir de¤iflim gerçekleflebilir? ‹ran siyasal sitemi içinde bir
cumhurbaflkan›n›n, çok say›da iç ve d›fl etmenlerden kaynaklanan yap›sal fak-
törlerin s›n›rlamalar› nedeniyle radikal de¤iflimler gerçeklefltirebilme olana¤›
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azd›r. Devlet ile toplum aras›nda var olan gerginlik, rejimin de¤erlerine karfl›
bilinçli yabanc›laflma, siyasal sistemdeki yap›sal ikililik, dini liderin siyasal si-
tem içinde meflruluk kayna¤› ve üstün siyasal iktidar fleklindeki konumu ve
uluslararas› sitem ile yaflan›lan problemli iliflkiler ‹ran’da “siyasal” olarak ad-
land›r›lan alan›n s›n›rlar›n› daraltt›. Hatemi ile Ahmedinecad, ‹ran siyasal sis-
teminin koflullar› içerisinde karfl›t kutuplar› temsil etti. Fakat takip ettikleri po-
litikalar›n›n ve uygulamalar›n›n sonuçlar› göz önünde bulunduruldu¤unda bu
iki isim aras›nda fazla bir farkl›l›¤›n olmad›¤› görülüyor. Yaklafl›mlar›ndaki ve
tav›rlar›ndaki farkl›l›klar ise, ‹ran’daki siyasal alan›n s›n›rland›r›lm›fl ve önce-
den tan›mlanm›fl s›n›rlar›ndan dolay› de¤iflim gerçeklefltiremiyor. 

Örne¤in, ‹ran’›n Bat› ile yak›nlaflmas› konusunda baz› s›n›rlar mevcuttur
ve ayn› zamanda ‹ran’›n Bat›’ya karfl› yabanc›laflmas› söz konusudur. AB, ‹ran
ile ABD aras›ndaki iliflkiler kötüleflti¤inde bu iki ülke aras›nda iliflkileri den-
geleyici bir ifllev görüyor ve ‹ran’›n, kendisini ABD’ye karfl› kulland›¤›n› his-
setti¤i zamanlarda da ABD’nin ‹ran’a yönelik elefltirilerine kat›l›yor. Uluslara-
ras› sistemin, ABD ile ‹ran aras›ndaki problemleri çözmeye haz›r olmad›¤› gö-
rülüyor. Gerçi, uluslararas› güç hiyerarflisinin tepesinde bulunan devletler,
ABD ile ‹ran aras›nda yaflanan “kontrollü gerginlik”ten fayda sa¤l›yorlar. Ha-
temi döneminin de aç›kça ortaya koydu¤u gibi, as›l gerçek mesele ‹ran cum-
hurbaflkan›n›n reformcu veya muhafazakâr bir isim olmas› de¤il, ‹ran rejimi-
nin Bat›’y› alg›lay›fl tarz› ve bu alg›laman›n hem iç hem de uluslararas› politi-
kada bir anti-tez olarak kullan›lmas›d›r. Daha kat› bir cumhurbaflkan› sadece,
radikal aç›klamalar› ve elefltirileri ile uluslararas› toplumun dikkatini daha faz-
la çekebilir. Fakat gerekçeler ve söylemler, ‹ran’›, Bat› ile olan iliflkilerindeki
yap›sal s›n›rlamalar›n d›fl›na kolayl›kla ç›karamaz. Bu durum, ‹ran’›n belirli
bir dönem için Bat›’ya daha fazla yak›nlaflaca¤›na iliflkin baz› umut ve beklen-
tileri ortaya ç›karmas› d›fl›nda, reformist bir lider için de geçerlidir. Di¤er bir
örnek nükleer enerjisi meselesidir. Nükleer enerji meselesi ‹ran’da ulusal
onurla ilgili bir konudur ve ‹ran devlet kurumu, nükleer enerji program›n› da-
ha ileriye tafl›man›n bedelini ödemeye haz›rd›r. fiunu unutmamal›y›z ki, Nük-
leer çal›flmalar ‹ran’da Rafsancani döneminin meflrulu¤unun bir parças› idi ve
daha sonradan paradoksal bir biçimde Rafsancani, problemin çözümü konu-
sunda bir umut olarak ortaya ç›kt›. Nükleer enerji program› konusunda tart›fl-
malar Hatemi döneminde artt› ve ‹ran’›n dünyan›n geri kalan› ile iliflkilerinde
en önemli konu haline geldi.18 Hatemi ile Ahmedinecad aras›ndaki fark, Hate-
mi nükleer enerji meselesinde görece daha sessiz kal›rken, Ahmedinecad’›n bu
mesele ile ilgili dini liderin görüflünü ve tavr›n› ön plana ç›karm›fl olmas›d›r.
Pratik uygulamalar söz konusu oldu¤unda ise her hangi bir farkl›l›k mevcut
de¤ildir. 
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Siyasal meflruiyetin dar tan›mlamas›, ‹ran siyasetindeki iktidar ikili¤i ve
uluslararas› iliflkilerde tek bafl›na hareket etme iç ve d›fl politikalarda de¤ifli-
min s›n›rlar›n› belirlemektedir. ‹ki taraf da bu ç›kmazdan fayda sa¤lamaktad›r:
‹ran ile kontrollü gerginli¤i koruyan uluslararas› aktörler ve mevcut rejimin
devam etmesini isteyen içsel aktörler. Bu aktörler, ‹ran’›n iç siyaset yap›s›n›n
ve d›fl politika çizgisinin de¤iflip dönüfltürülmesine yönelik her türlü yap›c› gi-
riflime engel oluyor. Ayr›ca, ‹ran’› yaln›zlaflt›ran uluslararas› aktörler ile ‹ran
rejim güçleri aras›ndaki mücadele baz› problemleri küresel güvenlik gündemi
haline getiriyor. Nükleer enerji meselesi, insan haklar› ihlalleri, demokratik-
leflme sorunu ve bölgesel gerginlikler mevcut olan önemli problemlerdir ve bu
problemlerin ço¤almas›, ‹ran üzerindeki bask›lar›n artmas›na yard›mc› olmak-
tad›r. Bu uluslararas› bask›, ‹ran’daki rejimin arad›¤› fleydir. Çünkü ‹ran reji-
mi bu bask› arac›l›yla kitleleri kendi lehine mobilize edebiliyor, toplumun dik-
katini temel sorunlardan baflka alan yöneltebiliyor ve sosyal gruplar› zay›fla-
tabiliyor. Bu çat›flmac› durum ve artan gerginlik ‹ran’da siyasal ‹slam’›n ya-
flam kayna¤›d›r. Ahmedinecad ABD ile yaflan›lan krizde ön planda yer alacak-
t›r. Fakat, ‹ran’›n gelece¤inin bugünkü yap›sal ç›kmaza mahkum edilmesin-
den, ‹ran devlet kurumu ve ‹ran’› yaln›zlaflt›ran uluslararas› aktörler sorumlu
tutulmal›d›r. Bu durum sadece ‹ran’da de¤iflimi ve dönüflümü s›n›rland›rm›-
yor, fakat ayn› zamanda sorunun di¤er taraf›nda yer alanlar için problematik
sonuçlar üretiyor; çünkü böyle bir ortamda ‹ran, uluslararas› iliflkilerde istik-
rars›zl›¤›n bir kayna¤› haline geliyor.  Sorunun çözümü, uluslararas› sistem ile
‹ran aras›ndaki anlaflmazl›¤› sona erdirmek için çok tarafl› ve uzun vadeli gi-
riflimler gelifltirmede ve ‹ran siyasetindeki yap›sal ikili¤i sona erdirmek için
‹ran’daki içsel aktörlerin harekete geçmesinde yat›yor. Aksi taktirde, cumhur-
baflkanlar›n›n de¤iflimi, ‹ran’da gerçek bir de¤iflim anlam›na gelmeyecektir.  
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