
60 Ortado¤u Y›ll›¤› 2007

RReessmmii AAdd›› ‹ran ‹slam Cumhuriyeti

BBaaflflkkeenntt Tahran

YYüüzzööllççüümmüü 1.648.000 km2

NNüüffuuss 71.268.320

GGSSMMHH 294 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Teokratik Cumhuriyet

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Mahmud Ahmedinejad
(2005- )

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› Manuçer Muttaki 

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Bahman Hüseyinpur

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH % 4,6 

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 540.000 (2002)

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

DDiinnii YYaapp›› fiia % 89, Sünni % 9, 
Di¤er % 2

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii 3,956 milyon varil/gün

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 1,63 milyon varil/gün

‹‹hhrraaccaatt 88,2 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 53,8 milyar dolar
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Murat Yefliltafl

Arfl. Gör., Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü.

2007 y›l›n›n ‹ran için hayli hareketli geçti¤i söylenebilir. Bir taraftan
nükleer program›ndan dolay› Avrupa Birli¤i’nin diplomatik bask›s›na ma-
ruz kal›rken, di¤er taraftan da sorunun çözümü sürecinde do¤rudan katk›s›
olmayan ABD’nin “askeri müdahale” tehdidi ile de mücadele etmek zorun-
da kalm›flt›r. Ancak nükleer program› konusunda söz konusu bask› ‹ran’›n
y›l boyunca kendi izledi¤i stratejiyi de¤ifltirmesine yeterli olmam›fl, bunun
da ötesinde nükleer teknolojiye ulaflma konusunda önceki y›llara nazaran
bir ad›m daha öteye gitmeyi baflarm›flt›r. Nükleer soruna iliflkin y›l boyun-
ca en kritik konular›n bafl›nda ‹ran’a yönelik bir askeri müdahale yer alm›fl-
t›r. Böylesi bir müdahaleye uluslararas› sistemin etkili aktörlerden hiçbiri-
nin olumlu yaklaflmasa da, bölgesel ölçekte söz konusu müdahalenin konu-
flulmas› bile büyük bir tedirginlik ortaya ç›karm›flt›r. Aksine, ‹ran’›n yanl›z-
laflt›r›lmas›n›n bölgede daha fazla istikrars›zl›¤a sebep olaca¤› görüflü ha-
kim olmufltur. Nükleer sorundan dolay› Ortado¤u’da oluflan söz konusu
hassas dengeden 2007 y›l›nda en fazla faydalanan taraf ise ‹ran olmufl,
Tahran yönetimi kendisi lehine oluflan ‘iyimser’ havay› yeni bir ‘yumufla-
ma’ diplomasisine dönüfltürerek, bölgede sorunlar yaflad›¤› birçok aktör ile
beyaz bir sayfa açmay› denemifltir. Söz konusu diplomatik üslubunu bölge
d›fl›ndaki aktörler ile kurdu¤u ikili iliflkilerde de gösteren Tahran yönetimi-
nin, bu konuda temelde Amerikan karfl›t› bir denge politikas› izledi¤i söyle-
nebilir. Bu bak›mdan özellikle 2007 y›l› içinde Rusya-‹ran iliflkilerine ayr› bir
yer ay›rmak hayli önemlidir ki, iki ülke aras›ndaki yak›nlaflman›n zaman-
la bir “stratejik iflbirli¤ine” dönüflmesi kaç›n›lmaz olmufltur. 

2007 y›l›na bir bütün olarak bak›ld›¤›nda ‹ran’›n d›fl politika gündemin-
de birkaç önemli konu yer alm›flt›r. Bunlar›n ilkini, nükleer program›ndan
dolay› yürütülen müzakereler olufltururken, ikinci önemli konu bölgesel
düzlemde ‹ran ile sorunlar yaflad›¤› aktörler aras›nda ortaya ç›kan ‘yumu-
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