İran 2008

Resmi Ad› ‹ran ‹slam Cumhuriyeti

Askeri Harcamalar 7,45 milyar dolar

Baflkent Tahran

Asker Say›s› 563.000

Yüzölçümü 1.648.000 km2

Etnik Yap›

Farîsi %60,
Azeri ve di¤er Türkler %25,
Kürt %7, Di¤er %8

Dini Yap›

fiia %89, Sünni %9,
Di¤er %2

Nüfus 71.268.320
GSMH 306 milyar dolar
Hükümet Biçimi Teokratik Cumhuriyet
Devlet Baflkan› Mahmud Ahmedinejad
(2005- )
D›fliflleri Bakan› Manuçer Mutteki
Türkiye Büyükelçisi Bahman Hüseyinpur

Petrol Üretimi 4,7 milyon varil/gün
Petrol Tüketimi 1,6 milyon varil/gün
‹hracat 95,1 milyar dolar
‹thalat 67,2 milyar dolar
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Ortado¤u Y›ll›¤› 2007

Murat Yefliltafl
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararas› ‹liflkiler,
Sakarya Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler

Girifl
2008 y›l› boyunca, geçen y›llarda da oldu¤u gibi, ‹ran’›n iç ve d›fl siyasetini etkileyen en önemli geliflmelerden biri nükleer mesele oldu. Hatta bu
sorun gerek bölgesel gerekse uluslararas› politika düzleminde ‘t›rmand›rma’ siyaseti olarak tan›mlanabilecek; zaman zaman gerilimin yükseldi¤i
ve sonra tekrar normalleflmenin hâkim oldu¤u, k›sa bir zaman sonra ise
benzer bir gerilimin tekrar ortaya ç›karak taraflar›n pozisyonlar›n›n özde
hiç de¤iflmedi¤i bir ‘süreklilik’ zeminine oturdu. Tahran yönetimi d›fl›nda
nükleer soruna taraf olan aktörlerin çözüm için yeni öneriler ortaya at›p
‹ran’› müzakere masas›na çekmeye çal›flmas›, eski önerinin farkl› bir flekilde yeniden dile getirilmesi anlam›na geliyordu. ‹ran da her yeni öneriye eski politikas›n› farkl› söylem biçimleriyle ifade ederek cevap verdi. ‹ran’›n
nükleer program›n›, uluslararas› toplumun büyük ço¤unlu¤u -karfl›l›kl› ortaya ç›kan güvensizlikler nedeniyle- bir “güvenlik problemi” olarak alg›larken, ‹ran devleti ve toplumu, ABD’ye taviz verilmemesi gereken “milli bir
mesele” olarak görmektedir. Sözkonusu ‘millilik’ alg›s› da ister istemez ‹ran
iç siyasal düzleminin kurucu unsurlar›ndan biri haline gelmifltir. Örne¤in,
reform yanl›s› cephenin, “nükleer görüflmelerde yumuflama” iste¤i, iç siyasal düzlemde “Amerikan reformu” olarak marjinallefltirilerek, aç›k bir pragmatizmin araçlar›ndan biri olarak ortaya ç›kt›. Bu nedenle ‹ran “nükleer
sorununun” gösterdi¤i tek gerçek, çözümsüzlü¤ün bir süreklili¤e kavuflmas› ve taraflardan her birinin müzakere süreçlerini “s›f›r toplaml›” bir oyun
olarak ele almalar›d›r. Bunun da ötesinde, uluslararas› kurumlar›n itibar›
bu süreçte art›k tamamen y›pranm›flt›r.
‹ran nükleer meselesinin taraflar aç›s›ndan sözkonusu pragmatik yan›,
meseleye do¤rudan ya da dolayl› olarak taraf-olan her aktörün siyasal söy‹ran 2008
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