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İRAM HAKKINDA

İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi 
güç etkenleri nedeniyle uluslararası ilişkilerde 
dikkate alınması gereken ülkelerden birisidir. 
İran ve Türkiye arasındaki köklü tarihî ilişkiler, 
sınır komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye 
açısından İran’ı çok yönlü tanımayı gerekli 
kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle 2016 
yılında müstakil bir düşünce kuruluşu olarak 
Ankara’da kurulan İran Araştırmaları Merkezi 
(İRAM) öncelikle İran’a ilişkin Türk kamuoyunu 
ve ilgilileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu doğrultuda birincil kaynaklara dayanarak 
saha araştırmaları, raporlar, analiz dosyaları 
hazırladığı gibi Türkiye’nin muhtelif 
disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı 
gereksinimini karşılamak adına; dil kursu, 
staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez 
desteği, atölye, ihtisas semineri gibi eğitim 
faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda 
Türkiye’de İran’a ilişkin bilimsel çalışmalar 
gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını 
paylaşabilecekleri bir platform sunan İRAM, 
ekonomiden iç politikaya, dış politikadan 
güvenliğe, Şiilikten toplum ve kültüre değin 
geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim içi ve 
basılı olarak okurlarına sunmaktadır. Hâlihazırda 
yerli ve yabancı partnerleri ile çok sayıda proje 
çalışmasını sürdüren İRAM, elinizdeki İRAM 
Bülten’i siz değerli okuyucularına sunmaktan 
mutluluk duyar.
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Değerli İRAM Bülten Okuyucuları,

2021 yılının ilk sayısı olan İRAM Bülten Ocak sayısını sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duymaktayız. İRAM olarak geride 
bıraktığımız 2020 yılı içerisinde farklı kategori ve disiplinlerde 
birçok çalışmaya imza attık; gündem değerlendirmesi, röportaj 
ve paneller gibi çeşitli etkinliklerle de İran’da ve bölgede yaşanan 
gelişmelere dair genel bir perspektif sunduk. Bu çalışmalarımızın 
birçoğuna ay içerisinde yayımladığımız İRAM 2020 Yıllığı’mızdan 
ulaşabilirsiniz.

Ocak sayımızda İran özelinde; Biden’dan beklentiler, Biden 
Dönemi’nin İran-İsrail ve İran-el Kaide ilişkilerine muhtemel 
etkileri, Suriye ve Körfez’e dair genel değerlendirmeler, KOEP’in 
geleceği, Güney Kore ile tanker krizi, drone tatbikatı, uranyum 
zenginleştirme kararının yansımaları, otomobil sektörü, ABD 
Senatosunun İran gündemi gibi çeşitli konuları içeren görüş ve 
haber analizlerimize yer verdik. Ayrıca aylık İran kronolojisi ile de 
zenginleştirdiğimiz Bülten’imiz, etkinliklerimizin de yer aldığı 
ocak ayı çalışmalarımızın bir bölümünü kapsamaktadır.

İRAM’ın daha kapsamlı çalışmalarına ve yabancı dillerdeki 
araştırmalarımıza internet sitemiz aracılığıyla ulaşabilir, İRAM 
2020 Yıllığı’nı temin etmek ve kurumsal iş birliği taleplerinizi 
iletmek için Merkezimizin Ankara ya da İstanbul ofisleri ile 
iletişime geçebilirsiniz. 

İRAM Bülten’in Ocak sayısının, şahsınız ve kurumunuz için faydalı 
olacağını umuyor, gelecek sayılarımızda buluşmak üzere diyorum. 

Dr. HAKKI UYGUR

İRAM Başkan Vekili
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01 Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı 
eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 
ölümünün birinci yıl dönümünde Tahran’da 

anıldı. 

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhammed Taki 
Misbah Yezdi, 86 yaşında hayatını kaybetti. 

02 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 
İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini 
%20’ye yükselteceğini açıkladı. 

03 İran Meclisi, İsrail’in 2040 yılına kadar 
yok edilmesi için hükûmetin adım atmasını 
gerektiren bir yasa teklifi hazırladı. 

04 İran Hükûmet Sözcüsü Ali Rebii, İran’ın Kum 
ilinin yakınlarındaki Fordo Nükleer Tesisinde 
uranyum zenginleştirme seviyesini %20’ye 

çıkarma sürecini başlattığını söyledi. 

05 DMO, Basra Körfezi’nde büyük çaplı bir 
tatbikat düzenledi. Tatbikat sırasında saldırı 
harekâtı kapsamında insansız hava aracı 

(İHA) filoları uçuruldu. 

06 Dünya Bankasının küresel ekonomiye ilişkin 
son beklenti raporunda, İran ekonomisinin 
son üç yılda toplam %16,5 küçüldüğü 

belirtildi. Raporda aynı zamanda İran’ın GSYH büyüme 
oranının bu yıl negatif yönde %3,7 gerçekleştiği ve 
önümüzdeki yıl pozitif yönde %1,5 olarak gerçekleşmesi 
beklendiği belirtildi. 

07 Güney Kore, DMO tarafından Basra 
Körfezi’nde alıkonulan tankerin serbest 
bırakılması için müzakerede bulunmak üzere 

İran’a bir heyet gönderdiğini açıkladı. 

Bağdat’taki bir mahkeme, Iraklı milis komutan ve Haşdi 
Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’ın  
suikastı ile ilgili yaptığı soruşturma kapsamında, ABD 
Başkanı Trump’ın tutuklanmasına hükmetti.  

08 Hamenei, ABD ve İngiltere’de üretilen 
koronavirüs aşılarının ithal edilmesini 
yasakladı. Canlı bir televizyon programında 

konuşan Hamenei, “Bu aşılar tamamen güvenilmez ve 
diğer ulusları kirletmek istemeleri de ihtimal dâhilindedir.” 
ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Twitter, Hamenei’nin 
bu iddialarını içeren tweetlerini İngilizce, Arapça, Rusça ve 
Fransızca hesaplarından kaldırdı.

DMO, Basra Körfezi kıyısında donanmaya ait bir yer altı 
füze üssü kurduklarını açıkladı. 

09 Reuters’ın haberine göre Küba, şu an en 
ileri durumdaki koronavirüs aşı adayı için 
teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi ve 

son aşama klinik denemelerinin İran’da yapılması için İran 
ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu. 

10 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır 
Kalibaf, “KOEP, kutsal bir anlaşma değildir. 
Yalnızca İran tarafından kabul edilen, koşullar 

çerçevesinde yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir 
anlaşmadır. Bu yüzden ABD’nin KOEP’e dönmesi bizim için 
önem arz etmemektedir. Bizim için aslolan yaptırımların 
gerçekten ve somut bir şekilde kaldırılmasıdır.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu. Kalibaf aynı zamanda “ABD’nin 
yasa dışı yaptırımlarına uyan Avrupa ülkeleri, İran halkının 
haklarını tanımalı ve saygı duymalıdır, aksi takdirde bunun 
bedelini ödemelidir.” dedi. 

11 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin 
İran’ın kimyasal silah kullanımı ile ilgili bilgiler 
üzerindeki gizliliği kaldırdığını açıkladı. 

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Mehdi Hacıyan, İran’ın 
Fahrizade suikastının faillerinden dördü için INTERPOL’e 
kırmızı bülten talebinde bulunduğunu açıkladı. 

OCAK 2021
KronolojİSİ
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12 AB, İran’ın uranyumu %20 zenginleştirme 
kararından derin endişe duyulduğunu bildirdi. 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran’ın artık 
el-Kaide’nin “ana karargâhı” hâline geldiğini iddia etti. 
Zarif ise Pompeo’nun İran’ın el-Kaide ile bağlantısı olduğu 
yönündeki iddialarını reddederek bu iddiaları “savaş 
çığırtkanlığı” olarak niteledi. 

13 Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 
(SOHR), Deyrizor şehri ile el-Bukemal 
Çölü’ndeki Suriye-Irak sınırı arasındaki bölgede 

bulunan mühimmat depolarına ve askerî mevzilere yönelik 
İsrail hava saldırılarında en az 40 kişinin öldüğünü bildirdi. 
Öldürülenlerin çoğu, Suriye uyruklu olmayan İran destekli 
milislerden oluşuyordu.  

14 ABD merkezli Newsweek’in haberine göre İran, 
yakın zamanda Yemen’deki Husi isyancılara 
“Şahid-136” olarak bilinen intihar droneları 

gönderdi. 

15 DMO, balistik füzelerin ve İHA’ların test edildiği 
“Büyük Peygamber 15” adı verilen tatbikat 
serisinin ilk aşamasını başlattı. DMO tarafından 

yapılan açıklamada tatbikatlar sırasında yapay zekâ 
teknolojisi kullanılarak yeni nesil balistik füzelerin test 
edilip fırlatıldığı belirtildi. 

16 Signal mesajlaşma uygulaması, İran’da 
uygulama mağazalarından kaldırıldı.

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran’ın nükleer 
faaliyetlerinden “derin endişe” duyduklarını ve İran’ın 
KOEP’e devam etmek istemesi durumunda uranyum 
üretimini derhâl durdurması gerektiğini ifade ettikleri ortak 
bir bildiri paylaştı. 

17 Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, 
İran’ın nükleer silah kapasitesini artırdığının 
altını çizdiği açıklamasında, İran ve ABD’ye 

Nükleer Anlaşma’ya en kısa zamanda geri dönme 
çağrısında bulundu. Ancak “silahlanma ve İran’ın bölgedeki 
komşularına yönelik istikrarsızlaştırma politikaları 
konusunda daha sert kararların alınması gerektiğini” de 
düşünen Le Drian, iki tarafın Anlaşma’ya dönmesini bu 
sebeple yetersiz bir adım olarak niteledi. İran Dışişleri 
Bakanı Zarif, Fransız mevkidaşını sert bir dille eleştirdiği 
tweetinde “Kabine kariyerinize Suudi savaş suçlularına 
silah satışıyla başladınız. İran hakkında saçma ifadelerden 
kaçının.” sözlerine yer verdi. 

18 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 
Suriye’nin İsrail ile İran arasında savaş alanına 
dönüştürülmemesi gerektiği açıklamasında 

bulundu. 

19 Beyaz Saray’dan ayrılmalarından bir gün önce 
Trump ve Pompeo’nun İran tarafından yaptırım 
listesine alındığı açıklandı. 

20 Zarif, Katarlı mevkidaşının İran ve KİK 
ülkeleri arasındaki farklılıkların giderilmesi 
için müzakereler yapılması çağrısını 

memnuniyetle karşıladı. 

21 İran Başsavcılığı, Bilgi Teknolojileri Bakanı 
Muhammed Cevad Azeri Cehromi’yi İnternet 
İçeriklerini Denetleme Kurumunun kararlarını 

uygulamamakla suçladı. 

22 Twitter, Trump’a yönelik intikam çağrısı 
yapan bir görsel paylaşımının ardından 
Hamenei’nin Twitter hesaplarından birini 

askıya aldı. 

Zarif; ABD hükûmetinin, İran’ın BM’ye olan borcunun 
İran’ın Güney Kore’de bloke edilen varlıklarından 
ödenmesini engellediğini söyledi. 

23 Zarif, Biden yönetiminin hatalı varsayımları 
reddedebileceğini, barış ve samimiyet için 
çaba gösterebileceğini vurguladı. 

24 İsrail’in Haaretz gazetesi, İsrailli yetkililerin, 
İran ve vekil güçlerinin olası saldırılarına 
karşı ABD’nin Demir Kubbe olarak bilinen bir 

füze savunma sistemini yakında bazı Körfez ülkelerinde 
konuşlandıracağı açıklamalarına yer verdi. Demir Kubbe 
füze savunma sistemi İsrail tarafından üretilmekte. 

25 Bölge turu kapsamında Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’ye giden Zarif; Ermenistan’ın 
işgali altındaki toprakların Azerbaycan 

tarafından geri alınmasından dolayı İran’ın mutluluk 
duyduğunu belirtti. Zarif’in bölgesel iş birliğini 
genişletmeyi amaçlayan turu; Rusya, Ermenistan ve 
Türkiye’yi de kapsıyor. 
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Bütün dünya için küresel salgın ve yol aç-
tığı ekonomik krizler nedeniyle son dere-
ce kötü geçen 2020 yılı, İran için özellikle 
kötü anılarla dolu bir yıl olarak hafızalara 
kazındı. 2018’den itibaren alarm verme-
ye başlayan finansal göstergelerin ortaya 
koyduğu ekonomik buhrana, yılbaşında-
ki beklenmedik saldırının da eklenmesi 
İran’ın, Donald Trump yönetimi altındaki 
ABD karşısında son kırk yılın en ağır mey-
dan okumalarından birisi ile yüzleştiğini 
doğrulamış oldu. Tahran’daki liderler, ha-
masi intikam söylemlerine ve tehditlerine 
rağmen pratikte, son yıllarda ulusal kahra-
mana dönüşen General’in ve beraberinde-
kilerin öldürülmesine verilecek en rasyonel 
cevaplardan birisini verdi ve ABD ile savaş 
ihtimali gündemden kalkmış oldu.

Yine de Kasım Süleymani ve yakın çalışma 
arkadaşlarının 3 Ocak’ta Bağdat Havalima-
nı çıkışında öldürülmeleri, İran’ın yıl için-
de karşılaştığı tek kriz değildi. Misilleme 
saldırılarında bir Ukrayna yolcu uçağının 
düşürülmesi ve tamamına yakını İranlı 

olan çok sayıda sivilin öldürülmesi ülkede 
büyük tepki çekti. Bu atmosfer altında şu-
bat ayında gerçekleştirilen Meclis seçimleri 
bütün teşviklere, kampanyalara ve fetva-
lara rağmen sönük geçti ve başkent Tah-
ran’da seçimlere katılım son kırk yılın en 
düşük seviyesine geriledi. Bu durum, zaten 
Trump ile birlikte elindeki kartları kaybe-
den Ruhani hükûmeti için son darbe oldu 
ve büyük çoğunluğu muhafazakâr millet-
vekillerinden oluşan Meclis, ülkedeki bü-

tün sorunların nedeninin “ılımlı” hükûmet 
ve ABD ile imzalanan Nükleer Anlaşma ol-
duğunu ileri sürmeye başladı.

Ruhani hükûmeti henüz seçim sonuçlarını 
hazmedememişken Çin’de başlayan ve çok 
sayıda insanın ölümüne yol açan koronavi-
rüsün İran’da da görüldüğü açıklandı. Virü-
sün teknik anlamda yeterince tanınmama-
sı, yetkililerin söylemlerinde tutarsızlıklara 
yol açtı ve özellikle ilk aylarda “biyolojik 
saldırı” ve “gerçek hasta ve ölü sayısı” ek-
seninde geniş tartışmalar ortaya çıktı. Vi-
rüsün kısa süre içinde Avrupa ülkelerinde 
de yayılmaya başlaması, İran’ın kriz yöne-

timini daha makul seviyeye çekti. Yine de 
geçen iki yıl içinde yetkililerin “ekonomik 
terör” adını verdikleri yaptırımların etkisiy-
le ciddi bir küçülme yaşayan ekonomiden 
dolayı salgına karşı sert toplumsal tedbir-
lerin alınması mümkün olmadı ve yüz bine 
yakın insan hayatını kaybetti.

2020 yılı boyunca İran’ın karşılaştığı mey-
dan okumalar ülke içi ile sınırlı kalmadı. 
Irak’ta uzun süredir devam eden ve başını 
güneyli Şii gençlerin çektiği İran ve yolsuz-
luk karşıtı protesto gösterileri sonucunda 
Mustafa Kazımi başbakanlığa seçildi. Si-
yasetçi bir geçmişi olmayan ve İran’a karşı 
mesafeli duruşu ile bilinen Kazımi’nin baş-
bakanlığına, İran Devrim Muhafızlarına ya-
kın bazı Haşd grupları karşı çıktıysa da Ka-
zımi’nin, istihbaratçılığı döneminden beri 
Ruhani hükûmetindeki isimlerle iyi ilişki-
ler içinde olduğu öne sürüldü. Kazımi’nin 
altı aylık başbakanlığı süresince Irak’ın 
katmerleşmiş sorunlarına çözüm üretmesi 
doğal olarak mümkün olmadı ve protesto-
cu gençler tarafından ülke içindeki denge-
leri fazlasıyla gözettiği ve Tahran’a tavizler 

verdiği gerekçesiyle eleştirildi. Kazımi, ülke 
içinde Mukteda Sadr ve Necef Merceiyeti 
dışında kurumsal desteğinin zayıflığını dış 
politika adımları ile gidermeye çabaladı, 
Arap ülkeleri ve Türkiye ile ilişkileri geliş-
tirmeye çalıştı. İran’a askerî-siyasi müda-
halelerini azaltması durumunda ekonomik 
ilişkileri sürdürme ve geliştirme vaadinde 
bulundu.

2020, Tahran’ın Suriye politikaları açısın-
dan da pek parlak geçmedi. İsrail’in rutin 
hâle gelen hava saldırılarında çok sayıda 
İranlı subay ve Tahran’ın paralı milisi ha-
yatını kaybederken ABD’nin Sezar Yaptı-

Dr. Hakkı Uygur

HABER ANALİZ 
02.01.2021

2020, Trump, İran ve 
Kötü Senaryolar

Bu makale ilk olarak 31.12.2020 tarihinde 
TRT Farsça’da yayımlanmıştır.

https://www.trt.net.tr/persian/brn-
mh-h/2020/12/ 31/2020-trmp-yrn-w-snr-
ywhy-plyd-1555147

2015’teki Anlaşma’dan umduğunu bulamayan 
ve hayal kırıklığı yaşayan Ruhani ile etrafındaki 
politikacılar, İslam Cumhuriyeti tarihinin en 
başarısız hükûmeti olmak istemediklerinden 
Biden’ın yarattığı şanstan faydalanmak istiyor.
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rımları, Suriye’yi devrimin başından beri 
görülmemiş biçimde kıtlıkla karşı karşıya 
bıraktı. İran’ın kendi zor maddi koşulların-
dan dolayı son on yılda olduğu gibi Baas yö-
netimine mali destek sağlayamaması, duru-
mu iyice ağırlaştırdı ve başkent Şam’da gıda 
ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin 
temininde bile uzun kuyrukların oluştuğu 
görüldü.

İran’ın içindeki sabotaj ve suikast eylemle-
ri, 2020 yılı içinde de hız kesmeden devam 
etti. Yaklaşık on saldırı ve sabotaj içinde, 
temmuz ayında Natanz Nükleer Tesislerine 
gerçekleştirilen saldırı özellikle önemliydi. 
Gelişmiş uranyum santrifüjlerinin bulun-
duğu tesislere saldırının kaynağı hakkın-
da çelişkili açıklamalar yapılsa da hasarın 
büyüklüğü, eylemin siber saldırı kaynaklı 
olsa bile dışarıdan fiziki saldırı ihtimalinin 
de mümkün olduğunu gösteriyordu. Bu 
bağlamda bazı yetkililerin hava savunma 
zafiyetine vurgu yapmaları dikkat çekti. Ka-
sım ayında gerçekleşen bir diğer saldırı ise 
çok daha fazla tepkiye neden oldu. İran’ın 
nükleer faaliyetlerinin askerî boyutundan 
sorumlu olan General Muhsin Fahrizade, 
Tahran yakınlarında karmaşık bir suikast 
ile öldürüldü. İsrail’in suçlandığı bu olayla 
da ilgili diğer saldırılar gibi farklı senaryola-
rın dillendirildiği görüldü. Bununla birlik-
te ülke içinde ve dışında çok sayıda İranlı, 
mayıs ayı içinde İran’ın yanlışlıkla kendi 
savaş gemisini vurması gibi çok sayıda olay 
birlikte ele alındığında, ülkenin güvenlik 
sorunları ve askerî zafiyet içinde olduğunu 
öne sürdü.

Yine de İran için son yılların en mutlu ola-
yı, kasım ayında ABD’de gerçekleştirilen 
Başkanlık seçimleri oldu. İran’ı farklı zemin 
ve boyutlardaki hamleleri ile günden güne 
köşeye sıkıştıran Trump’ın seçimleri kay-
betmesi ve buna mukabil, seçim kampan-
yası esnasında İran ile Nükleer Anlaşma’ya 
döneceğini ilan eden Joe Biden’ın başkan 
seçilmesi toplum bazında olmasa da elitler 
bazında ciddi bir dalgalanmaya yol açtı. Bu 
durum özellikle bazıları, Biden ile kişisel 
ilişkisi olan Ruhani ve etrafındaki politi-
kacılar için geçerli oldu. 2015 yılındaki An-
laşma’dan umduğunu bulamayan ve hayal 

kırıklığı yaşayan bu kadrolar, İslam Cum-
huriyeti tarihinin en başarısız hükûmeti 
olarak tarihe geçmek istemediklerinden 
Biden’ın yarattığı şanstan sonuna kadar 
faydalanmak istiyor. Buna mukabil geliş-
melerin farkında olan muhafazakâr Meclis 
ise özellikle Fahrizade suikastının meydana 
getirdiği atmosferi kullanarak hükûmeti 
nükleer alanda daha sert adımlar atmaya 
zorluyor, âdeta KOEP ve Ek Protokol’den 
çıkmaya zorlayacak yasaları onaylayarak 
inisiyatif kazanmaya çalışıyor.

Biden hükûmeti ve İran ilişkileri, önü-
müzdeki yıl en fazla üzerinde durulacak 
konulardan birisi olduğu için 2020’nin son 
yazısında Trump’ın İran politikaları üze-
rinden bir değerlendirme yapmak daha 
yerinde olacaktır. Çeşitli iç ve dış politika 
uygulamaları nedeniyle çokça eleştirilen 
Trump, İran politikaları özelinde geride 
oldukça zengin bir deneyim bırakmıştır. 
Seçim kampanyası esnasında sıklıkla altını 
çizdiği gibi uyguladığı üç yıllık ağır yaptı-
rımlarla İran’ı bir anlaşmaya mecbur bı-
rakmış, bunu sağlama almak için İsrail’in 
İran içinde ve dışındaki askerî eylemlerine 
yeşil ışık yakmış, ne kadar ciddi olduğunu 
göstermek için caydırıcılık dengeleri açı-
sından dokunulmaz olduğunu düşünen Sü-
leymani’yi hedef almaktan kaçınmamıştır. 
Özetle söylemek gerekirse Trump aslında 
her alanda İran’ın limitlerini ortaya koy-
muş, kırk yıldır tartışılan teorik soruların 
cevabını pratikte vermiştir. Bu politikalar 
Biden yönetimi için de önemli dersler içer-
mektedir ve İran’ın anlaşma için ayak dire-
mesi durumunda başvuracağı yöntemleri 
netleştirmiştir. 2020 yılı içinde netleşen bu 
resim, İsrail’i daha cüretkâr hâle getirmiş ve 
özellikle Trump’ın görevi teslim edeceği 20 
Ocak tarihine kadar Tahran’ı hedef alacak 
yeni saldırılar konusunda spekülasyonlara 
yol açmıştır.

Trump’ın ve/veya İsrail’in önümüzdeki üç 

hafta içinde İran’a karşı sert bir hamle gi-

rişiminde bulunarak Biden yönetiminin 

anlaşma ihtimalini yok etme senaryosu, 

yalnızca konu ile ilgilenen uzman ve göz-

lemciler tarafından değil İran’ın en önemli 

bölgesel partnerlerinden olan Hizbullah 

Lideri tarafından da dile getirilmiştir. Ha-

san Nasrallah, 27 Aralık’taki dört saatlik 

konuşması esnasında, bu tür bir saldırının 

oldukça muhtemel olduğunu belirtmiştir. 

Konuşmadan önceki günlerde Kasım Sü-

leymani’nin yerini alan İsmail Kaani’nin 

Irak’ta görüşmelerde bulunması, birçok 

kimseye bir yıl önceki gelişmeleri hatırlat-

tı. Kaani, son günlerde ABD unsurlarına 

düzenlenen taciz saldırılarının durdurul-

masını isteyerek bunların “haram” olduğu 

vurgusunda bulunmuş ancak İran’ın bir 

saldırıya uğraması durumunda Tahran’a 

bağlı tüm Haşd gruplarından ABD’yi he-

def almalarını istemiştir. Eş zamanlı olarak 

Irak’taki ABD’li komutanlar, Iraklı yetkili-

leri uyararak en ufak bir saldırı durumunda 

Bağdat’taki elçiliği kapatacakları ya da sal-

dırıdan sorumlu tuttukları gruplara misille-

me yapacakları tehdidinde bulundular.

ABD içinde İran’ı, Batı Asya’nın en büyük 

problemi olarak gören kesimlerin, İsrail’in 

de aktif katkısıyla önümüzdeki günlerde 

böylesi bir hamlede bulunmasının işleri 

daha da karmaşıklaştıracağına şüphe yok-

tur. İran’ın, şimdiye kadar kendisini hedef 

alan saldırılara cevap vermediği doğru olsa 

da vurulacak darbenin, topyekûn bir savaş 

çıkarmayacak ancak İran’ı tavize zorlaya-

cak derecede bir şiddet içermesi gerekiyor. 

Tabii eğer bazılarının öne sürdüğü gibi 

Trump, geniş ölçekli bir savaşı bahane gös-

terip başkanlığı devretmekten kaçınmayı 

planlamıyorsa. İ
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Uzmanlar Meclisi Üyesi ve İmam Humey-
ni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı 
Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yez-
di, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede 85 
yaşında hayatını kaybetti. İran’da devletin 
temellerinin dayandığı Velayet-i Fakih te-
orisinin sıkı destekçilerinden olan Yezdi, 
veliyy-i fakihe karşıtlığı şirk kabul edip ona 
itaati Hz. Muhammed’e itaat etmekle eş 
değer görüyordu.

Yezdi Kimdir?

1935 Yezd doğumlu olan Muhammed Taki 
Misbah Yezdi ilk dinî eğitimini Yezd İlim 
Havzasında almıştır. 18 yaşındayken eğiti-
mini sürdürmek için Irak’ın Necef şehrine 
gitmiş, bir yıl kalarak Kum’a dönmüş ve 
eğitimine burada devam etmiştir. Yezdi, 
Kum’da dönemin ileri gelen din adamların-
dan Seyyid Muhammed Hüseyin Burucer-
di, Seyyid Ruhullah Humeyni, Muhammed 
Taki Behçet ve Muhammed Eraki’nin fıkıh 
ve fıkıh usulü derslerine katılırken felsefe 
ile Kur’an tefsirini Seyyid Muhammed Hü-
seyin Tabatabai’den öğrenmiştir.

Yezdi, Devrim’den önce fikrî olarak Ali Şe-

riati gibi dinî aydınları eleştirmiştir. Dev-

rim öncesi siyasi faaliyetlere pek katılım 

göstermeyen Yezdi, Devrim’in üzerinden 

ancak üç yıl geçtikten sonra televizyonda, 

seküler aydınların da bulunduğu tartışma 

programlarına katılarak bu aydınlara karşı 

İslami görüşlerini savunmuştur. Yezdi’nin 

siyasi faaliyetleri, Devrim’den on yıl sonra 

Hamenei’nin devrim rehberliğine seçil-

mesiyle birlikte başlamıştır. Yezdi, 1990 
yılında Huzistan seçim bölgesinden; 1998 
yılından 2016’ya kadar da Tahran seçim böl-
gesinden Uzmanlar Meclisine seçilmiş an-
cak 2016 yılında yeterli oy alamadığı için bu 
Meclise girememiştir. 2020 yılında Meclis 
seçimleriyle eş zamanlı olarak düzenlenen 
Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimlerinde 
Meşhed’den seçilmiştir.

Yezdi, 1990’larda Abdulkerim Suruş gibi 
dindar aydınların düşünsel ve kültürel 
alanlarda toplumu etkilemeye başlaması 
ve buna paralel olarak 1997’de Muhammed 
Hatemi’nin liderliğindeki reform hareke-
tinin iktidara gelmesiyle bu akımın İran 
siyasetinde güç kazanması üzerine radikal 

duruşunu siyasete taşımıştır. Reformcu-
ların iktidarda olduğu 1997-2005 yılların-
da hükûmetin özellikle kültürel alandaki 
politikalarını sert bir dille eleştirmiştir. 
İstihbarat Bakanlığı içerisindeki kimi klik-
lerin 1998 yılındaki bazı aydın, politikacı ve 
gazetecilere yönelik işlediği seri cinayetle-
rin fetva kaynağının Yezdi olduğunu iddia 
edenler de olmuştur.

Fikrî Kurumsallaşma

Yezdi’nin 1995 yılında devlet desteğiyle 
Kum’da kurduğu İmam Humeyni Eğitim 
ve Araştırma Enstitüsü; Bilim, Araştırma 
ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla üniver-
site statüsü kazanmıştır. Yezdi bu Enstitü 
sayesinde dinî ve siyasi düşüncelerini ku-
rumsallaştırma adına önemli bir adım at-
mıştır. Velayet-i Fakih teorisini savunan 
Yezdi, veliyy-i fakihin meşruiyetinin ilahi 
olduğunun belirterek halkın, veliyy-i fa-
kih seçiminde bir rolünün olmadığını sa-
vunmuş; İslam ve cumhuriyetin bir araya 
getirilerek sentezlendiği siyasal sistemin 
cumhuriyet boyutuna ise pek sıcak bakma-
mıştır. Yezdi ve talebelerinin düşünceleri; 
1995 yazından itibaren Devrim Muhafız-

Mehmet Koç

HABER ANALİZ 
02.01.2021

Uzmanlar Meclisi Üyesi 
Misbah Yezdi Vefat Etti

Yezdi, ilmî faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal 
faaliyetlerde de yer alan, reform hareketine ve 
dinî entelektüellere karşı sert eleştirileri bulunan 
radikal bir din adamıydı.
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ları Ordusunun (DMO) sivil ve toplumsal 
örgütlenme teşkilatı olan Besic Teşkilatı 
tarafından düzenlenen Velayet Projesi 
kapsamında üniversite öğrencileri ve hoca-
larına okutulmuştur.

Siyasi Kurumsallaşma
Yezdi, 2005 yılında Mahmud Ahmedine-
jad’ın cumhurbaşkanlığını desteklemiş 
ancak iktidarının ikinci döneminde, Ahme-
dinejad’ın Devrim Rehberi ile anlaşmazlığa 
düşmesi üzerine bu desteğini çekmekle 
kalmamış; onu ve çevresindekileri “yol-
dan çıkanlar” şeklinde nitelemiştir. Yezdi 
bu gelişmenin üzerine siyaset alanında da 
kurumsallaşmaya gitmek amacıyla önde 
gelen talebeleri başta olmak üzere kendisi 
ile hemfikir olanlara Direniş Cephesini kur-
malarında yol göstermiştir. Direniş Cephe-
sinin bileşenleri arasında radikal din adam-
ları kadar DMO kökenli milletvekilleri de 
bulunmaktadır.

Direniş Cephesi ve Yezdi, 2013 Cumhur-
başkanlığı Seçimlerinde Kamran Bakıri 
Lenkerani’yi desteklemiş ancak Anayasayı 
Koruyucular Konseyi tarafından adaylığı 
onaylanmayınca Said Celili’ye destek ver-
miştir. Hasan Ruhani’nin cumhurbaşkanı 
seçilmesinden sonra ise Ruhani’nin söy-
lem ve icraatlarına ağır eleştiriler getirmiş; 

2015’te imzalanan Nükleer Anlaşma’nın 
önde gelen karşıtlarından olmuştur. Yezdi 
ve Direniş Cephesi, 2017 Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerinde ise Ruhani’nin rakibi olan bu-
günkü Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi’yi 
desteklemiştir.

Sonuç olarak Misbah Yezdi, ölümünün 
ardından hem fikirsel hem siyasal anlam-
da kurumsallaşmış bir miras bırakmıştır. 
Direniş Cephesi, 2020 Meclis Seçimlerin-
de kayda değer milletvekilliği kazanarak 
bugün Meclis Başkanlık Divanı ile Dış Po-
litika ve Millî Güvenlik Komisyonu başta 
olmak üzere Meclisteki en kritik yerlerde 
etkin bir şekilde varlık göstermektedir. 
Özellikle 1995’ten bu yana yürüttüğü kül-
türel, dinî ve siyasi faaliyetler sayesinde 
devletin siyasi, bürokratik ve güvenlik bir-
çok birimlerindeki kadroların yetişmesine 
de katkı sağlamıştır. Yezdi’nin; ABD ile 
yeniden müzakere sürecinin tartışıldığı, 
Haziran 2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 
için hazırlıkların hız kazandığı ve Hamenei 
sonrasında kimin devrim rehberi seçileceği 
gibi sıcak tartışmaların gündemde olduğu 
bir dönemde hayatını kaybetmesi, müesses 
nizam için önemli bir kayıp olsa da geride 
bıraktığı dinî ve siyasi mirasın takipçileri, 
bu boşluğu önemli oranda doldurabilecek 
kapasitededir. İ
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1979’da gerçekleşen İran İslam Devrimi’n-
den beri Tahran ve Washington arasındaki 
ilişkiler hiçbir zaman kolay olmadı. Aynı yı-
lın Kasım ayında yapılan Tahran’daki Elçi-
lik Baskını 444 gün sonra sona erse de sek-
senli yıllar Sovyetler Birliği faktörünün de 
etkisiyle İran bağlantılı örgütlerin Lübnan 
gibi üçüncü ülkelerde ABD üslerine saldırıp 
resmî görevlileri rehin aldıkları, diğer yan-
dan İran Kontra olayıyla açığa çıktığı gibi 
iki hasım devletin silah ticareti yapabil-
dikleri hibrit bir dönem olarak göze çarp-
tı. Clinton Dönemi “çifte kuşatma” yine  
George Bush döneminde “şer ekseni”, söy-
lemi ABD-İran ilişkilerinde doksanlı ve iki 
binli yılların akla ilk gelen kavramlarından. 
Barack Obama’nın soyadından yola çıkıla-
rak İran’da yapılan iyimser söylemler özel-
likle bölgesel politika düzleminde karşılığı-
nı buldu ve İran askeri saldırı tehdidinden 
kurtulduğu gibi 2015 yılında imzaladığı 
Nükleer Anlaşma’yı yayılmacı bölgesel poli-
tikalarında bir manivela olarak kullanmayı 
başardı, Irak ve Suriye’deki askerî varlığını 
ciddi şekilde artırdı.

Trump 2016 yılında seçildiğinde Tahran yö-
netiminin Obama Dönemi’ndeki rahatlığı-
nı sürdüremeyeceği belliydi. Trump’ın kişi-
sel hırsları ile damadı Kushner üzerinden 
İsrail ile geliştirdiği özel ilişki, yine İran’ın 
bölgesel yayılmacılığından en fazla rahat-
sız olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin aktif olarak bu ittifaka ka-
tılmaları, İran’ın özellikle ekonomik açıdan 
büyük beklentilere sahip olduğu Nükleer 

Anlaşma’nın daha ilk aşamasından itiba-
ren etkisini kaybetmesine ardından Mayıs 
2018’de ABD’nin Anlaşma’dan tek taraflı 
çekilmesi, Anlaşma’nın tamamen anlamsız 
hâle gelmesine neden oldu. AB ve Çin gibi 
Tahran’ın önemli ekonomik partnerlerinin 
ilk değerlendirmelerin aksine ABD yaptı-
rımlarına büyük ölçüde uyması, İran’ı eko-
nomik açıdan son otuz yılın en büyük krizi 
ile karşı karşıya bıraktı.

2020 yılının eşiğinde iki ülke arasındaki geri-
lim politik söylemin ötesine geçmiş; Fucey-
ra Limanı ve Aramco saldırılarına, ABD’nin 
Irak’taki askerî varlığına yönelik her geçen 
gün artan taciz saldırıları eklenmişti. Böyle 
bir atmosferde tam bir yıl önce 3 Ocak gecesi 

Kasım Süleymani, Ebu Mehdi Mühendis ve 

beraberindeki isimlere yapılan SİHA saldırı-

sı ile iki ülke arasındaki gerilim yeni bir eşi-

ği test etmiş oldu. İran’ın ABD’ye ait Aynu’l- 

Esed üssüne misilleme saldırısı ölçülü ve 

rasyonel bir tepki olarak kaldı. Trump’ın bu 

kararı ABD-İran ilişkilerinde ciddi bir gös-

terge oldu ve Tahran’ın bazı stratejik hesap-

lamalarını gözden geçirmesine neden oldu. 

Özellikle son on yılda başta balistik ve se-

yir füzesi olmak üzere askerî teknolojilerde 

büyük gelişmeler kaydettiğini ve bölgesel 

çaptaki militan ağıyla ABD ve müttefikleri 

karşısında bir caydırıcılık dengesi kurdu-

ğunu düşünen Tahran’daki karar alıcılar, 

sürecin kontrollerinden çıktığını ve hiç 

istemedikleri tam ölçekli bir karşılaşmaya 

doğru gittiğini görüp krizi soğutmak için 

taktiksel geri adımlar atmaya başladılar. 

Bu bağlamda Irak’taki sokak gösterilerinin 

devirdiği hükûmeti kurma görevinin ABD 

yanlısı olmakla suçlanan Mustafa Kazımi’ye 

verilmesine karşı çıkmazken Suriye’deki 

maksimalist söylemlerin dozunu düşürdü-

ler ve İsrail’in rutin hava saldırılarına kar-

şı benimsemiş oldukları “stratejik sabır” 

tavrını derinleştirdiler. Yine yıl içinde ülke 

içinde meydana gelen ona yakın sabotaj, su-

ikast ve saldırının arkasında da ABD-İsrail 

ikilisinin olduğu bilen Tahran inkâr-alttan 

alma politikalarını sürdürdü. Savunma Ba-

kanı Yardımcısı Muhsin Fahrizade’nin Tah-

ran’da karmaşık bir suikast ile gündüz vakti 

öldürülmesi bile bir istisna olmadı ve İran 

tüm dikkatini ABD seçimlerinden zaferle 

çıkan Biden ile muhtemel bir müzakere ve 

anlaşmaya yoğunlaştırdı.

Aslında Kasım ayındaki seçimleri kim ka-

zanırsa kazansın ABD ve İran arasında yeni 

Dr. Hakkı Uygur

GÖRÜŞ 
05.01.2021

İran ve Biden’dan 
Beklentiler

Bu makale ilk olarak 2.1.2021 tarihinde 
Sabah’ta yayımlanmıştır.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/pers-
pektif/hakki-uygur/2021/01/02/iran-ve-bi-
dendan-beklentiler

İran’ın Biden’dan beklentilerinin başında kuşkusuz 
Washington’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı 
olarak bilinen P5+1 ve İran arasında imzalanan 
Anlaşma’ya “koşulsuz” olarak dönmesi geliyor.
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bir anlaşma olması bekleniyordu. Bizzat 
kimi yetkililerin itiraf ettiği gibi İran eko-
nomisinin mevcut koşullarla bir dört yıl 
daha dayanması imkânsızken diğer yandan 
zaman aralıkları sıklaşan toplumsal protes-
to gösterilerinin her seferinde daha fazla 
insan hayatını kaybediyor ve bu durum 
yönetimin zayıflayan meşruiyet temellerini 
yok olma riskiyle karşı karşıya bırakıyordu. 
İran’ın zaafının farkında olan Trump seçim 
kampanyası boyunca seçilmesi durumunda 
haftalar içinde Tahran ile bir anlaşmaya va-
racağını tekrarlıyordu. Joe Biden’ın seçimi 
kazanması bu süreci hızlandıracak, Tahran 
için de “onurlu çıkış” fırsatı sağlayacaktır. 
Zira İran kendisine karşı “küstahça” konu-
şan ve en ünlü ulusal simaların öldürülme-
leri emrini veren Başkan’a karşı direnmiş ve 
daha ılımlı bir dil kullanarak uluslararası 
hukuk ve ittifak söylemleri kullanan bir 
Başkan ile masaya oturmuş olacaktır.

İran’ın Biden’dan beklentilerinin başında 
kuşkusuz Washington’ın Kapsamlı Ortak 
Eylem Planı olarak bilinen P5+1 ve İran 
arasında imzalanan Anlaşma’ya “koşulsuz” 
olarak dönmesi geliyor. Koşulsuz vurgusu 
önemli zira gerek Biden yönetimine yakın 
isimlerin gerekse de Alman Dışişleri Bakanı 
gibi yeni ABD yönetimi ile yakından çalışa-
bilmek için gün sayan bazı Batılı yetkilile-

rin “eski Anlaşma öldü ve İran bir anlaşma 
istiyorsa füze teknolojisi ve bölgesel politi-
kalarını da masaya koymalıdır” tarzı açıkla-
maları İran’da sert tepki çekti. Başta Hasan 
Ruhani olmak üzere birçok yetkiliden “eğer 
bu konuları görüşmek isteseydik Trump ile 
görüşürdük, bu konular müzakere konusu 
değildir” şeklinde cevap geldi. Böyle geniş 
kapsamlı bir görüşmeye İran Lideri Aye-
tullah Hamenei’nin en azından ilk aşama-
da izin vermesi beklenmiyor. Bu durumda 
ara formül üzerinde uzlaşılması daha olası 
bir senaryo olarak gündeme geliyor. Buna 
göre Biden yönetimi ilk aşamada Nükleer 
Anlaşma’ya dönerek İran üzerindeki yap-
tırımların kaldırıldığını açıklayacak, İran 
tarafı da Trump’a misilleme olarak attığı 
ve Anlaşma’ya uymayan adımlarından vaz-
geçecek, fazla zenginleştirilmiş uranyum 
stokunu teslim edecek, gelişmiş santrifüj-
lerini sökecek ve tamamen Anlaşma’nın 
belirlediği kısıtlamaları kabul edecektir. 
Obama Dönemi’nde görüldüğü üzere kâğıt 
üzerinde kalkan yaptırımların pratikte de 
kalkması ciddi bir zaman gerektirdiğinden 
Biden yönetiminin yeni konuları gündeme 
alması ve füzeler, bölgesel politikalar ya da 
insan hakları ihlalleri gibi konularda İran’ı 
müzakereye zorlaması için elinde yeterince 
zaman olacaktır.

Yukarıdaki senaryonun gerçekleşmesi özel-
likle iç politika konusunda zor günler geçi-
ren Hasan Ruhani’ye de bir hayat öpücüğü 
olacaktır. Ekonomik kalkınma ve siyasi re-
formlar konusunda seçim vaatlerini yerine 
getiremediği gibi geniş halk kesimleri nez-
dinde son kırk yılın en başarısız hükûmet 
başkanı olarak görülen Ruhani’nin cum-
hurbaşkanlığı sonrasındaki siyasi kariyeri 
ABD ile muhtemel müzakerelerin oluştu-
racağı hava ile yakından ilişkili. Ruhani ve 
ekibi sekiz yıl önce umut ettikleri kazanım-
ların en azından bir kısmını altı ay sonraki 
seçimlere kadar elde edebilmeleri hâlinde 
bunun seçimlerdeki adaylarına yansıyaca-
ğını ve daha da önemlisi Hamenei sonrası 
senaryoları etkileyebileceğini düşünüyor. 
Ancak Meclisi kontrolü altında tutan mu-
hafazakâr kesim gelişmelerin farkında 
ve Rafsancani’den sonra en büyük tehdit 
olarak gördükleri kişinin siyasi geleceğini 
bitirmek en azından etkisiz eleman hâline 
getirebilmek için karşı adımlar atmaktan 
çekinmiyorlar.

Sonuç olarak Biden Nükleer Anlaşma ko-
nusunda karar verirken İran’ın yakın ge-
leceğinde hangi grupların güçleneceğine 
de karar vermek durumunda. Demokrat 
yönetimine yakın bazı İranlı isimlerin ülke 
içerisindeki “ılımlı” politikacılarla ilişkisi 
düşünüldüğünde Biden’ın tercihinin Ru-
hani-Zarif ikilisinin öne çıktığı kesim ol-
ması akla daha yatkın geliyor. Ancak son 
yıllardaki atamalarla ülkedeki en etkili 
kurumlardaki hâkimiyetini pekiştiren mu-
hafazakâr grupların kırk yıllık iktidarlarını 
zayıflatacak hamlelere izin vermeyeceği 
ortada. Bu nedenle “yaptırımları kaldırmak 
için bir gün bile gecikilmemeli” söylemleri 
aslında sadece altı aylık zaman kazanma 
planlarını örtmeye yönelik. 20 Ocak tarihi-
ne kadar sürecek gergin bekleyişin yeni bir 
askerî krize yol açması durumunda ise tüm 
hesaplar değişebilecektir. İ
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İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Nük-
leer Anlaşma’dan (KOEP) ayrıldığı Mayıs 
2018’den bir sene sonra Anlaşma’nın şart-
larından peyderpey uzaklaşma stratejisini 
takip etti. Bunun sonuncunda en son Ulus-
lararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) 
Kasım 2020 raporuna göre İran’ın zengin-
leştirilmiş uranyum stokunu 12 kat artırdı-
ğı gözlemlendi. İran, UAEA’ya gönderdiği 
31 Aralık tarihli mektupta ise Anlaşma’da 
yasaklanan Fordo Nükleer Tesislerinde 
uranyumu %20’ye kadar zenginleştireceği-
ni bildirdi. UAEA harekete geçerek bu faa-
liyetle alakalı olarak Anlaşma’ya üye ülke-
leri bilgilendireceğini ifade etti ve akabinde 
Fordo’da, zenginleştirmenin hâlihazırda 
%4,1’e ulaştığını ve %20 için gerekli altya-
pının hazır olduğunu bildirdi. Dolayısıyla 
UAEA müfettişleri sürecin başlangıcından 
beri sahada hazır bulunmaktaydı.

Tahran’ın Anlaşma’yı ihlal eden bu son 
adımının altyapısı, esasen bir süredir İran 
Meclisinde hazırlanmaktaydı. “Yaptırımla-
rı Kaldırmak ve İran Halkının Çıkarlarını 
Korumak İçin Stratejik Eylem Yasası” adı 

altında tasarlanan yasa, Muhsin Fahrizade 
suikastının ardından ivedilikle yürürlüğe 
konuldu. İran Atom Enerjisi Kurumu, Ya-
sa’nın yürürlüğe girmesinden iki ay sonra 
yaptırımlar kalkmazsa uranyumu %20’ye 
kadar zenginleştirmekle yükümlü olacak. 
Bu bağlamda Tahran, Joe Biden’ın göreve 
gelmesinden kısa bir süre sonra, herhangi 
bir ön koşul sunmadan Anlaşma ile ilgili so-
mut adımlar atılmasını beklemekte. Lakin 
bu girişim, uluslararası kamuoyunda bek-

lentinin ötesinde bir nükleer şantaj olarak 
yorumlanmaktadır. Nitekim ABD Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü, 4 Ocak Pazartesi günü 
bu minvalde bir açıklama yaparak İran’ın 
Fordo’da uranyumu zenginleştirmesinin 
nükleer şantaj kampanyasını yoğunlaştır-
maya yönelik bir girişim olduğunu söyledi. 
Brüksel bu hususta kaygılarını dile getirir-
ken İsrail ise daha sert bir pozisyon alarak 
İran’ın nükleer silah üretmesine izin ver-
meyeceklerini belirtti.

Görünen o ki İran, ekonomisini yaklaşık 
250 milyar dolar zarara uğratan ABD yap-
tırımlarının feshi için nükleer kozunu kul-
lanmaya devam edecek. Nitekim İran’ın 
mevcut nükleer siyaseti aralık ayında yasal 
nitelik kazandı ve İran Atom Enerjisi Ku-

rumunu da bu Yasa’nın içerdiği koşulları 
yerine getirmekle yükümlü kıldı. İran’ın 
hâlihazırda zayıf oranda zenginleştirilmiş 
uranyum stoku %55 artışla 2,4 tona yük-
selmiş durumda. İran ilerleyen safhalarda 
uranyumu yüksek oranda zenginleştire-
bilirse iki ila üç atom bombası için yeterli 
rezerve sahip olacak. Ayrıca İran hükûmeti 
söz konusu Yasa’nın 6. maddesine göre gö-
nüllü olarak uyguladığı Nükleer Silahların 
Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın 
(NPT) Ek Protokolü’nü durdurma hakkı-
na da sahip. Dolayısıyla gelecekte UAEA 
müfettişlerinin bazı tesislere girmesi en-
gellenebilir ve böylelikle İran’ın nükleer 
faaliyetleri hakkında gerekli bilgiler dünya 
kamuoyundan gizlenebilir.

Tüm bu gelişmeler, şüphesiz yeni ABD yö-
netimi ile Avrupa’nın birbirine destek vere-
rek Anlaşma’ya yeni koşullar kazandırması-
nı önleme amacı taşımaktadır. Fakat İran’ın 
%20’lik bir uranyum zenginleştirmeyle An-
laşma’dan önceki vaziyete geri dönmesi, 
Anlaşma’nın da bu şartlara uygun revize 
edilmesini gerektirecektir. Biden ve ekibi-

nin bu realiteyi görmezden gelemeyeceği 
göz önüne alınırsa önümüzdeki aylarda sıkı 
müzakerelerin ve pazarlıkların yaşanacağı 
bir döneme gireceğimizi söyleyebiliriz. En 
azından pragmatist olarak bilinen Hasan 
Ruhani, cumhurbaşkanlığı süresince An-
laşma’nın sürekliliğini sağlamak için gerek-
li diplomatik girişimleri gerçekleştirecektir. 
Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko 
Maas’ın da ifade ettiği gibi Anlaşma’nın  
geleceği önümüzdeki aylarda belirgin-
lik kazanacaktır. İ

Deniz Caner 

HABER ANALİZ 
06.01.2021

KOEP’in Geleceği  
Tehlikede

İran ilerleyen safhalarda uranyumu yüksek 
oranda zenginleştirebilirse iki ila üç atom 
bombası için yeterli rezerve sahip olacak.
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Durum Özeti

• 4 Ocak 2021’de Devrim Muhafızları Or-
dusuna (DMO) yakın haber ajansları, 
Güney Kore bandıralı bir tankerin DMO 
Zülfikar Birinci Bölge Komutanlığı tara-
fından alıkonulduğunu duyurdu. İranlı 
makamlar, tankerin alıkonulma nede-
nini, çevre kirliliğine sebebiyet vermesi 
olarak açıkladı.

• Tanker, İran Liman ve Denizcilik Örgü-
tünün isteği doğrultusunda, Hürmüzgan 
Başsavcılığının verdiği karar sonucunda 
alıkonulmuştur. 4 Ocak, sabah saat 10.00 
civarında Büyük Tunb Adası’nın 11 mil 
güneyinde durdurulan tanker, hâlihazır-
da İran’ın Bender Abbas Limanında bu-
lunmaktadır.

• Hankuk Chemi adlı tankerin, Suudi 
Arabistan’ın Al-Jubail Limanından yola 
çıktığı ve Hindistan’ın Mumbai Limanı-
na doğru hareket hâlinde olduğu ifade 
edilmiştir. Fakat bazı kaynaklar, tanke-
rin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 

Füceyre Limanına doğru hareket etti-

ğini aktarmıştır. Tankerde bulunan 20 

personelin Myanmar (11), Güney Kore 

(5), Endonezya (2) ve Vietnam (2) vatan-

daşı olduğu söylenmektedir. Tankerin 

yükünün 7.200 ton etanolden oluştuğu 

da medyaya yansıyan bilgiler arasında 

yer almaktadır.

• Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İran’ın 

öne sürdüğü tankerin çevre kirliliği oluş-

turduğu iddiasını reddetmiş ve İran’dan, 

tankerin derhâl serbest bırakmasını iste-

miştir. Güney Kore Savunma Bakanlığı 

ise bu olaydan sonra Korsanlarla Mü-

cadele Özel Ekibinin Basra Körfezi’ne 

gönderildiğini duyurmuştur. Bahreyn’de 

yer alan ABD’nin Beşinci Filo Sözcüsü 

ise olaydan kendilerinin haberdar edildi-

ğini ve konuyu yakından takip ettikleri-

ni açıklamıştır.

Bağlam

• Hatırlanırsa 2019’un yaz aylarında Basra 

Körfezi’nde meydana gelen tanker sal-

dırılarından İran sorumlu tutulmuş ve 

bu olayların ardından, Basra Körfezi’nde 
tankerlerin güvenliğini sağlamak üzere 
ABD önderliğinde bir koalisyon oluş-
turulmuştu. Güney Kore, faaliyetlerine 
7 Kasım 2019’da başlayan bu koalisyo-
nun üyesidir. Zira Güney Kore’nin ham 
petrol ihtiyacının %70’i Hürmüz Boğa-
zı’ndan geçmektedir.

• ABD yaptırımlarının tekrar yürürlüğe 
konulduğu 2018’den bu yana Güney Ko-
re’nin iki bankasında, İran’a ait 7 mil-
yar dolarlık bir meblağ bloke edilmiş 
durumdadır. Söz konusu durum, son 
zamanlarda iki ülke arasında ihtilaflara 
neden olmuştur. İran Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Said Hatipzade, tankerin alıko-
nulmasından kısa bir süre önce Güney 
Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın ya-
kında Tahran’a geleceğini bildirmiş ve bu 
görüşmeyle bahsi geçen meblağın İran’a 
ulaştırılması konusunda bir çözüme ula-
şacaklarını umduğunu belirtmiştir.

• Körfez’de gerilimin arttığı dönem olan 
2019’un yaz aylarında, Japonya Başba-
kanı Şinzo Abe, Tahran’a bir ziyaret 

Esmatullah Surosh

HABER ANALİZ 
07.01.2021

İran ve Güney Kore 
Arasında Tanker Krizi

Tankerin alıkonulmasında görünür sebep olarak 
çevre kirliliği yarattığı belirtilse de Tahran’ın bu 
eyleminin arkasındaki gerçek amaç, bloke edilmiş 
parasının serbest bırakılmasını sağlamaktır.
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gerçekleştirmiş; ABD’den İran’a önemli 
mesajlar götürmüştü. Ancak İran, Trump 
yönetimiyle müzakereyi reddetmişti. Üs-
telik Şinzo Abe’nin Tahran’da olduğu 
sırada, Hürmüz Boğazı’nda Japonya ban-
dıralı bir tankere saldırı düzenlenmiş ve 
saldırının arkasında İran’ın olduğu söy-
lenmişti.

• ABD, yakın dönemde bölgedeki geri-
limin artması ve Kasım Süleymani’nin 
ölüm yıl dönümünün yaklaşmasıyla 
İran’ın etrafında konuşlandırdığı askerî 
varlığını güçlendirmiştir. Bu doğrultuda 
iki adet B-52 bombardıman uçağı, 154 
adet TOMAHAWK seyir füzesiyle dona-
tılan USS Georgia denizaltısı ve nükleer 
silahla donatılan USS Nimitz uçak gemi-
si bölgeye sevk edilmiştir. Geri çağrılan 
USS Nimitz uçak gemisinin ise 3 Ocak 
Pazar günü ABD Savunma Bakanı Vekili 
Christopher C. Miller tarafından bölgede 
kalması emredilmiştir. Miller, bu kararı 
İran’ın tehditkâr davranışlarından dolayı 
aldıklarını belirtmiştir.

Değerlendirme
• İran İslam Cumhuriyeti’nin daha önce de 

rehin alma eylemlerine başvurarak hak-
kını arama yoluna gitmesi, sıkça yaşan-
mış bir durumdur. Irangate olayı, bazı 

yabancı ülkelerin vatandaşlarını rehin 
alıp takas etmesi, Adrian Darya-1 tanke-
rine karşılık İngiltere’ye ait Stena Impero 
tankerinin DMO tarafından alıkonulma-
sı, İngiltere’den Şah Dönemi’nden ala-
caklı olunan parayı almak için çifte va-
tandaşların rehin alınması gibi olaylar bu 
duruma somut örnek oluşturmaktadır. 
Bu geçmiş dikkate alındığında İran’ın, 
Hankuk Chemi tankerini ele geçirerek 
Güney Kore yetkilileriyle bloke edilmiş 
paraları konusunda yakında gerçekleş-
tireceği müzakere öncesinde elinde bir 
koz bulundurmak istediğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. İran’ın, elinde bu-
lundurduğu bu koz sayesinde Güney 
Kore’de bloke edilmiş parasının serbest 
bırakılmasını sağlamayı ve ötesinde bah-
si geçen meblağ ile koronavirüs aşısı ve 
uranyum zenginleştirmesi gibi alanlarda 
bütçe açığını kapatmayı amaçladığı iddia 
edilmektedir.

• Diğer yandan Trump yönetimin, İran’a 
uygulamış olduğu “maksimum baskı” 
politikası İran içinde toplumsal rahat-
sızlıklara sebep olduğu gibi yurt dışında 
da İran’ın faaliyet alanlarını kısıtlamıştır. 
Bu doğrultuda atılan adımlardan biri de 
Basra Körfezi’nde tankerlerin güvenliği 
için ABD öncülüğünde oluşturulan koa-

lisyon olmuştur. İran ise bu koalisyonun 
bir üyesi olan Güney Kore’ye ait Hankuk 
Chemi tankerini alıkoyarak bahsi geçen 
ortak güvenlik girişiminin yeteri kadar 
güçlü olmadığını ispat etmek ve Hürmüz 
Boğazı’nda egemen güç olduğunu gös-
termek istemiştir. Nitekim bu durum, 
İran’ın elini olası nükleer müzakerede de 
güçlendirecektir.

• Ek olarak ABD ve Güney Kore’nin yakın 
ilişkileri dikkate alındığında İran ve Gü-
ney Kore arasında bloke edilmiş meb-
lağ konusunda yapılacak müzakereler, 
ABD’nin bu konuda atacağı adıma bağlı-
dır. Bu doğrultuda, Trump yönetimi var-
ken İran’ın bloke edilmiş parasının iade 
edilmesi söz konusu olmadığı gibi alı-
konulan tankerin de serbest bırakılması 
pek olası görünmemektedir. Dolayısıyla 
meselenin Trump sonrasına kalması, 
başka bir deyişle 20 Ocak’ta başkanlık 
görevini devralacak Joe Biden ve ekibi-
nin konuya tutumunun süreci şekillen-
dirmesi muhtemel gözükmektedir. İ
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Katar, Suudi Arabistan’ın el-Ula kentinde 

5 Ocak 2021’de düzenlenen Körfez Arap 

Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’ne, 

dört sene sonra ilk kez davet edildi. Suudi 

Arabistan, Zirve’den bir gün önce Katar’a 

yönelik olarak 2017 yılından beri uygula-

dığı ekonomik ambargoları kaldırdığını, 

sınırlarını ve hava sahasını Katar’a açtığını 

ilan etti. KİK Zirvesi’nin açılış konuşması-

nı yapan Suudi Veliaht Prensi Muhammed 

bin Selman, “Bölgemizin kalkınmasına ve 

özellikle İran’ın nükleer programı ve balis-

tik füze programından kaynaklı tehditler 

ile bölgenin istikrarsızlaştırılmasına yö-

nelik risklere karşı birleşmeye ihtiyacımız 

var.” açıklamasında bulundu. Zirve’nin 

ardından Katar ile Suudi Arabistan, Bir-

leşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve 

Mısır’dan oluşan “Arap Dörtlüsü” arasında, 

ilişkileri düzeltmek istediklerine dair bir 

beyanat imzalandı. Selman, imzalanan or-

tak beyanatın söz konusu ülkeler arasında 

“dayanışma ve istikrar”ı içerdiğini açıkladı. 

Zirve sonrası basın açıklaması yapan Suudi 

Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Fer-
han el-Suud ve KİK Genel Sekreteri Nayef 
el-Hacraf tarafından, Zirve’de Körfez ülke-
leri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, 
askerî entegrasyon ve tüm ortak ekonomik 
projelerin tamamlanması konularının ele 
alındığı ifade edildi.

Katar ile Arap Dörtlüsü arasındaki yakın-
laşmaya neden olan iki önemli gelişme 
yaşandı. Bunlardan birincisi ve en önem-

lisi Katar’a yönelik uygulamaya konulan 
ambargodan, günümüze kadarki dönemde 
Suudi Arabistan ve BAE’nin önderlik ettiği 
Arap Dörtlüsü ülkelerinin, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’da yaşanan jeopolitik müca-
delelerden ve bu bağlamda Katar’a yönelik 
uygulanan baskıdan bir sonuç alamama-
sıydı. İkincisi ve tetikleyici neden ise Do-
nald Trump’ın görevinin sona ermesi ve 
Demokratların iktidara gelmesiyle birlikte, 
ABD’nin bölgeye yönelik politikasının deği-
şeceğine dair beklentilerdi.

Arap Dörtlüsü 2017 yılında, Katar’la diplo-
matik ilişkilerini kesmeden önce Doha’ya 
ültimatom vermiş, Katar’ın 13 maddeden 

oluşan şartları kabul etmemesi durumun-
da ekonomik ambargo uygulanacağı belir-
tilmişti.

Bu şartlardan en önemlileri şunlardır:

• İran’la diplomatik ve askerî ilişkileri kes-
mek ve ABD’nin yaptırımlarına uymak.

• Katar’daki Türk askerî üssünün kapatıl-
ması ve askerî alandaki iş birliğine son 
verilmesi.

• Başta Müslüman Kardeşler olmak üzere 
Arap Dörtlüsü ve ABD’nin terör listesin-
deki örgütlere destek vermemek.

• Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale 
etmekten ve siyasi muhalefeti destekle-
mekten vazgeçmek.

• Al Jazeera medya kuruluşunun yayınına 
son vermek.

• Arap Dörtlüsü ülkelerine verdiği zarar-
dan dolayı tazminat ödemek.

Katar, bu şartlarla ilgili herhangi bir cevap 
vermeyince söz konusu ülkeler tarafından 
Katar’a karşı ambargo uygulanmaya baş-
landı. Katar’a karşı uygulanan bu baskılar 

Dr. Sabir Askeroğlu

GÖRÜŞ 
08.01.2021

Körfez’de Normalleşme: 
Katar ve Arap Dörtlüsü

Arap monarşilerinin, Orta Doğu’da yürüttükleri 
jeopolitik mücadeleden ve bu bağlamda Katar’a 
uyguladıkları baskılardan bir sonuç alamamış 
olmaları, Basra Körfezi’ndeki ilişkilere yansımıştır.
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bir sonuç vermediği gibi Katar’ı Türkiye’ye 
daha da yakınlaştırdı ve İran’la daha fazla 
iş birliği kurmasına yol açtı. Suudi Arabis-
tan’ın kara ve hava sahasını, BAE’nin de 
hava sahasını kapatması Katar’ı, İran hava 
sahasını kullanmaya itti. Katar’a hava saha-
sını açan İran yıllık 130 milyon dolar elde 
etmekteydi. Bu miktar ekonomik yaptırım-
larla mücadele eden İran için önemli bir 
kaynak niteliğindedir. Ayrıca İran’ın Katar 
sayesinde sağladığı maddi kaynak, ABD’nin 
İran’a karşı uyguladığı yaptırım politikası-
na da tersti. Katar’a karşı 2017’de başlatılan 
ekonomik ambargo, İran’ın Katar’la ekono-
mik ilişkileri sürdürmesine ve bunun sonu-
cunda da Katar’la İran arasında daha sıcak 
ilişkilerin gelişmesine yol açmıştır. Fakat 
buna rağmen Katar, İran’la ciddi bir strate-
jik ilişkiye girişmemiştir. ABD’nin bölgede-
ki en önemli müttefiki olmaya devam etmiş 
ve Suudi Arabistan’ın politikalarından do-
layı ABD’yi zor durumda bırakmıştır.

Katar’a karşı uygulanan ambargoların bir 
diğer etkisi, Ankara-Doha hattının daha 
da güçlenmesine yol açmasıydı. Türkiye, 
Katar’da sahip olduğu askerî üs sayesinde 
Basra Körfezi’ne stratejik olarak konuşlan-
mıştır. Ayrıca Türkiye, Libya politikasında 
Katar’dan destek görmüştür. Katar’ın bu 
tutumu, Hafter güçlerine destek veren BAE, 
Suudi Arabistan ve Mısır’ı rahatsız etmiştir. 

Suudi Arabistan’ın Katar’la yakınlaşmasın-

daki amaç; İran-Katar ilişkisini zayıflatmak, 

baskı yoluyla değil de uzlaşı yoluyla kendi 

safına çekmektir. Suudi Arabistan’a göre 

Katar’la yakınlaşma, İsrail’le yakınlaşmanın 

bir devamı niteliğinde olup öncelikli hedef 

İran’ı yalnızlaştırmak ve İran’a karşı güç 

birliğini oluşturmak; Katar’la mücadeleye 

enerji harcamak yerine Katar’la uzlaşarak 

mücadele odağını İran’a çevirmektir.

İran konusunda Suudi Arabistan’dan daha 

ılımlı yaklaşıma sahip olan BAE’nin Katar’la 

yakınlaşmasının öncelikli amacı, BAE Dı-

şişleri Bakanı’nın da belirttiği gibi “Türki-

ye’nin Körfez’deki etkisini zayıflatmak”tır. 

Aynı durum, Libya’yla da ilgilidir. Libya po-

litikaları başarısız olan Mısır ile BAE, silahlı 

mücadele yerine Katar ve Türkiye’yle ortak 

noktada buluşmanın yollarını aramaktadır. 

Mısır’daki Sisi iktidarının Katar’la yakınlaş-

masının bir diğer amacı Doha’nın ülke için-

de en büyük hasmı olarak gördüğü Müslü-

man Kardeşler hareketine olan desteğini 

azaltmasını sağlamaktır.

Trump’ın 2017’de göreve başlamasının, 

Basra Körfezi’ndeki ilişkilerin belirlenmesi-

ne önemli etkide bulunduğu gibi Demok-

ratların 2021’de görevi devralacak olmaları 

da aynı şekilde bölge ülkelerinin ilişkile-

rini şimdiden etkilemiştir. Demokratların 

Nükleer Anlaşma konusunda İran’la tekrar 
müzakere yapacağına dair beklentiler, Kör-
fez monarşilerini endişelendirmektedir. 
Bunun için de İran’a karşı ortak güvenlik 
yapılanması kurulmasının yolları aranmak-
tadır. ABD’nin Orta Doğu’da bölgesel müt-
tefikleri üzerinden bir güvenlik örgütünün 
kurulması ve Amerikan stratejik ağırlığının 
Çin’i dengelemek amacıyla Asya-Pasifik 
bölgesine yönlendirilmesi Obama Döne-
mi’nde gerçekleşmiştir. Suudi Arabistan 
ve BAE; Demokratlara, ABD’nin bölgedeki 
en büyük hava üssünün bulunduğu Katar’ı 
yanına alarak İran’ın dengelenebileceği ve 
bu sayede ABD’nin Asya-Pasifik bölgesine 
yönelmesinin kolaylaşabileceğine dair bir 
iş birliği modeli sunmaya çalışmaktadır. 
Trump Dönemi’nde görüldüğü gibi Körfez 
ülkeleri arasında bir birliğin sağlanamama-
sı, bölgede ABD ile ortak güvenlik sistemi-
nin kurulmasını olanaksız kılmıştır.

Sonuç olarak Orta Doğu’da yaşanan ve ya-
şanacak olan gelişmeler Körfez ülkelerinin 
ilişkilerini belirlemektedir. Ambargoların 
kaldırılması, Katar’ın ekonomik çıkarına 
olmuştur. Fakat Katar ile Arap Dörtlü-
sü ülkelerinin, çözüme kavuşturulmamış 
önemli sayıda başka sorunu var olmaya 
devam etmektedir. Normalleşme süre-
ci zaman alacaktır. Bu süre içinde Katar, 
Türkiye’yle stratejik paylaşımını, İran’la da 
yakın ilişkisini devam ettirecektir. Biden 
Dönemi’nde İran-ABD ilişkilerinin seyri, 
Körfez ülkelerinin birbiriyle olan ilişkile-
rini belirleyen en önemli faktörlerden biri 
olacaktır. İ
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Geçtiğimiz günlerde Irak üzerinde meyda-
na gelen ABD-İran gerginliği özellikle de 
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in İsrail’in 
bir ABD-İran savaşı başlatmak amacıyla 
komplo peşinde olduğuna dair paylaştığı 
sosyal medya mesajları, dikkatleri bir anda 
iki ülke arasındaki askerî çatışma olasılı-
ğına çekti. Nitekim bu minvalde Türk ve 
dünya basınında birçok yorum ve değerlen-
dirme göze çarptı. Gelişmelerin İranlı ünlü 
komutan Kasım Süleymani ve beraberinde-
ki isimlerin ölüm yıl dönümüne denk gel-
mesi de çatışma bekleyenlerin görüşlerine 
dayanak olarak sundukları ve sıklıkla atıfta 
bulundukları bir gelişmeydi.

Hatırlanacağı üzere Donald Trump’ın Ma-
yıs 2018’de açıkladığı çok yönlü yaptırım-
lara Tahran yönetimi güçlü olduğunu dü-
şündüğü alanda cevap vermeye çalışmış, 
BAE ve Suudi Arabistan gibi karşı cephenin 
zayıf halkalarına karşı yaptığı askerî ope-
rasyonlardan istediği cevabı alamayınca 
vekil milisler üzerinden Irak’taki ABD var-
lığını taciz etmeye başlamıştı. Bu taciz sal-

dırılarında bir Amerikalının ölmesi üzerine 
ABD, İran’ın önce Irak’taki milis güçlerine 
bir hava saldırısında bulunmuş, ardından 3 
Ocak gecesi Kasım Süleymani ve Irak Haş-
di Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi 
el-Mühendis dâhil olmak üzere yaklaşık 
on kişiyi bir SİHA saldırısı sonucu öldür-
müştü.

ABD saldırısı birçok açıdan bir ilkti. Her ne 
kadar iki ülke daha önce de karşı karşıya 
gelse de bu ya Lübnan veya Irak gibi ülke-
lerde vekil güçler üzerinden ABD’ye düzen-
lenen saldırılar şeklinde gerçekleşmiş ya 
da iki ülkenin hava ve deniz kuvvetlerinin 
Basra Körfezi’ndeki sınırlı çatışmalarından 
ibaret kalmıştı. Trump, pratikte en yüksek 
İranlı askerî otoritenin öldürülmesi emri-
ni vererek ilişkilerdeki gerginliğin yeni bir 
aşamasını test etmiş oldu. Saldırının ilgili 
taraflarda yarattığı şok, İran’ın Tahran’daki 
İsviçre Elçiliğindeki ABD irtibat bürosuna 
birkaç gün içinde saldırmayı planladığı 
üslerin ismini bildirmesinin ardından at-
latıldı. İran, gerçekten de belirttiği üsleri 
vurdu ve saldırıya hazırlıklı olan ABD bir-
likleri sığınakta olduğundan herhangi bir 
can kaybı yaşanmadı. Bu noktada İran’ın, 
genellikle boş üslere saldırı yaptığının altı 
çizilirken ABD’nin bu tarz bir ara formülü 
kabul etmesinin anlamı üzerinde pek du-
rulmamıştır.

Suikast sonrası Irak’taki ABD üslerine yöne-
lik taciz saldırıları büyük oranda kesilirken 
İran’ın bölgesel boyutlu askerî faaliyetleri 
de duraksama içine girdi. İsrail’in, Suriye 

ve Irak’taki hava saldırıları artış gösterdi-
ği gibi İran içindeki sabotaj ve suikastları 
da nitelik ve nicelik olarak artış gösterdi. 
Natanz’daki saldırı ve kasım ayındaki Fah-
rizade suikastı, İran’ın güvenlik zaafının 
giderek arttığını ve ülke içinde de hasım 
devletlerin hedefi olmaktan korunamadı-
ğını göstermiş oldu. Bu durum, Tahran’ın 
bölge düzeyindeki askerî faaliyetlerini 
meşrulaştırmak için kullandığı “X ülkesin-
de savaşmazsak İran içinde hedef oluruz.” 
argümanını da boşa çıkarmış oldu.

Süleymani’nin ülke içindeki ölüm yıl dö-
nümü törenlerinin sönük geçmesi ve buna 
mukabil Irak’taki gösterilerin ön plana çı-
karılması, İran’daki halk kesimleri arasın-
daki beklentileri düşürmek ile ilgilidir. Sal-
dırıdan hemen sonra Tahran’ı binlerce afiş 
ve resimle donatarak “sert bir intikam” alı-
nacağını ileri süren yönetim, bir süre sonra 
INTERPOL’e suç duyurusunda bulunmak 
ya da animasyon filmleri çekmek dışında 
pratik bir adım atmakta zorlanmıştı. Daha 
da ilginci Irak’ta İran yanlısı bazı terörist 
grupların Süleymani’nin ölüm yıl dönü-
münde askerî eylem hazırlıkları içinde ol-
duğu anlaşılınca önce İsmail Kaani ülkeye 
giderek bu gruplara ABD üslerine saldırının 
“haram” olduğunu belirtmiş, ardından Bağ-
dat Büyükelçisi İrec Mescidi bu tür askerî 
eylemleri desteklemediklerini ifade ederek 
intikamın illa askerî bir yolla alınmasının 
gerekmediğini vurgulamıştır.

Sonuç olarak bir yıl sonra gelinen nokta 
itibarıyla İran, ABD karşısında sahip oldu-
ğunu düşündüğü ve bizzat Süleymani’nin 
de defalarca kez ifade ettiği askerî caydı-
rıcılığa sahip olmadığını zor yoldan fark 
etmiş oldu. Bunun anlamı, ABD yönetim-
lerinin artık doğru ölçüde güç kullanılması 
durumunda İran’ın cevapsız kalmak ya da 
topyekûn bir savaşı göze almak dışında 
seçeneğinin olmadığını anlamış olmasıdır. 
Önümüzdeki iki haftanın gergin bir bekle-
yişle geçecek olmasının nedenlerinden biri-
si de bu husustur. İ

Dr. Hakkı Uygur 

HABER ANALİZ 
08.01.2021

Süleymani Suikastının  
Yıl Dönümü

Bu makale ilk olarak 06.01.2021 tarihinde 
TRT Farsça’da yayımlanmıştır.

https://www.trt.net.tr/persian/brnmh-h/ 
2021/01/06/ay-yrn-z-qdrt-bzdrndgy-nzmy-l-
zm-dr-brbr-amrykh-brkhwrdr-st-1558728
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Durum Özeti

• 5 Ocak 2021 Salı günü başlatılan ve İran’ın 
yerli üretim insansız hava araçlarıyla 
(İHA) yaptığı geniş kapsamlı askerî tatbi-
kat iki gün sürdü.

• Simnan’da düzenlenen askerî tatbikatta 
keşif, gözlem ve muharip sınıflarda yer alan  
(S)İHA’ların kullanıldığı duyuruldu.

• İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı 
General Kiyumers Haydari konuya ilişkin 
açıklamasında, 20 kilometreden 1.000 ki-
lometreye kadar muhtelif hedefleri imha 
etme gücüne sahip olan ve radara yaka-
lanmayan çeşitli sınıflarda İHA’ların göv-
de gösterisi yaptığını vurguladı.

• İran Ordusu Harekât Başkan Yardımcısı 
Amiral Mahmud Musevi, “İran ordusu-
nun Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerine ait 
yüzlerce İHA’sının yer aldığı tatbikatta, 
gerçeğe yakın savaş senaryoları uygulana-
cak.” ifadelerini kullandı.

• Ayrıca Musevi, iki gün boyunca havadan 
havaya füzeler kullanılarak hava hedefle-

rinin imha edilmesi, yer hedeflerinin nok-
ta atışlı füzelerle vurulması ve intihar sal-
dırıları gibi operasyonların yapılacağını 
kaydetti. Öte yandan Musevi, “Tatbikatın 
bu aşamasında, bazı insansız hava araçla-
rı, kara sınırları boyunca sabit ve hareket-
li hedeflere yönelik keşif operasyonlarını 
başarıyla gerçekleştirdi.” dedi.

• İran Genelkurmay Başkanı Muhammed 
Bakıri de “Ordumuz tetikte, eğer düş-
manlarımız en ufak bir hata yaparsa silah-
lı kuvvetler şiddetli bir karşılık verecek.” 
açıklamasında bulundu.

Bağlam

• Askerî tatbikat ABD’nin, Kudüs Gücü Ko-
mutanı Kasım Süleymani’yi Irak’ta insan-
sız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda 
öldürmesinin yıl dönümü olan 3 Ocak’tan 
hemen sonra icra edildi. Tatbikat, bölge-
de olası bir İran misillemesinin beklendiği 
ve aynı zamanda ABD Hava Kuvvetlerinin 
askerî etkinliğinin arttığı bir atmosferde 
gerçekleşti.

• Havadaki askerî etkinlik; yaklaşık 20 ka-
dar USAF Boeing KC-135 Stratotankeri ile 
Keşif-Gözlem ve İstihbarat (ISR) uçağının 
yanı sıra ABD savaş uçaklarının (B-52H 
Bombardıman Uçağı) katılımıyla Irak 
başta olmak üzere Körfez’in genelinde ar-
tış göstermişti.

• Bunlara ek olarak İsrail denizaltısının 
da Hürmüz Boğazı’na doğru seyir hâlin-
de olduğu ileri sürülmüştü. Öte yandan 

Körfez’e gönderilen USS Georgia, nük-
leer kapasiteli Ohio sınıfı güdümlü füze 
denizaltısı ile USS Port Royal ve USS 
Philippine Sea güdümlü füze kruvazör-
leri Hürmüz Boğazı’nı geçti. USS Geo-
rgia 60 kişilik mürettebatıyla 154 akıllı 
Tomahawk seyir füzesini taşıyabilmek-
tedir. Alçak irtifada uçabilen Tomahawk  
seyir füzelerinin 1.600 km menzili bulun-
maktadır.

• İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD 
Başkanı Donald Trump’ın görevdeki son 
günlerinde İran’a saldırmak için bahane 
bulabileceğini ya da İsrail’in savaş çıkar-
maya çalışabileceğini söyledi.

• Tüm bu gelişmelerin ortasında ismi açık-
lanmayan bir ABD Savunma Bakanlığı 
yetkilisi, USS Nimitz’in önümüzdeki gün-
lerde bölgesel ortaklarıyla askerî tatbikat-
lara liderlik edeceğini söyledi. Yetkili, tat-
bikatın Bahreyn’de bulunan ABD Beşinci 
Filosunun operasyon bölgesinde gerçek-
leştirileceğini ileri sürdü.

• Diğer taraftan İran’ın düzenlediği drone 
tatbikatının ana unsuru olan insansız hava 
araçları modellerine bakılacak olursa ön-
celikli olarak maliyeti ucuz, basit yapıda, 
kısa ve orta mesafede uçuş kabiliyetlerini 
haiz modeller dikkat çekmektedir. İran’ın 
sahip olduğu bilinen insansız hava araçla-
rında ileri teknolojik özellikler görülme-
mekle birlikte hafif patlayıcı mühimmat 
yüklenebilen gözlem, keşif ve muharip 
sınıflarda yer alan yerli üretim İHA ve Sİ-
HA’lar ön plana çıkmaktadır.

• Bu modeller arasında İran’ın ilk insan-
sız hava aracı Ebabil örnek gösterilebilir. 
Ebabil görece daha eski (1985) bir model 
insansız hava aracı olup İran’ın ilk yerli 
üretim İHA örneği olarak bilinmektedir. 
Ebabil daha çok keşif ve gözlem maksatlı 
kullanılırken Kasıf 1 ve Kasıf 2k gibi mo-
dellerin İran’ın vekil güçlerince; Yemen, 
Lübnan ve Suriye’de kullanıldığı kayıtlara 
geçmiştir. Ebabil ve türevi modelleri 30-40 
kg patlayıcı taşıyabilmekte, ayrıca 60 ila 
80 kg ağırlığıyla 3.000 metre irtifada yak-
laşık 2 saat uçabilmektedir. 150 km menzi-
li olduğu iddia edilmesine rağmen pratik-

Hurşit Dingil 

GÖRÜŞ 
09.01.2021

Bölgesel Gelişmeler 
Bağlamında İran’ın 
Drone Tatbikatı
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te sağlıklı veri aktarımını 50 km’ye kadar 
gerçekleştirebildiği tespit edilmiştir.

• İkinci model Şahit-129, 2012’de duyurul-
muş olup 12-24 saat arası uçuş yapabil-
mektedir. Üçüncü model Fotros da ilk 
defa 2013’te tanıtılmıştır ve uçuş süresi 16-
30 saat arasında değişmektedir. Dördün-
cü model Saike-2 (Yıldırım) ise 2016’da 
geliştirilmiştir. Saike-2’nin de 16-24 saat 
arasında değişen bir uçuş süresi bulun-
maktadır. Ayrıca bu modelin 2011 yılında 
İran tarafından düşürülerek ele geçirildiği 
iddia edilen Amerikan “RQ-170 Sentinel” 
tipi İHA’nın, tersine mühendislik yön-
temleriyle silahlandırılmış bir modeli ol-
duğu ileri sürülmektedir.

• Beşinci model Muhacir-6, 2018’de tanı-
tılmış olup Saike-2 ile aynı uçuş süresine 
sahiptir. Muhacir-6’nın, 40 kg ağırlığında 
mühimmat taşıyabildiği, akıllı bomba ve 
lazer güdümlü füze kullanabildiği iddia 
edilmektedir.

• Tatbikatta başarıyla test edildiği belirtilen 
İran yapımı Kerrar-III (Vurucu) “kamika-
ze drone”, GPS güdümlü silahlı insansız 
hava aracı modeli örneğidir. Kerrar-III 
yatay bir platformla fırlatılabilme ve alçak 
ve yüksek irtifada uçuş yapabilme kabili-
yetlerine sahiptir.

• Ayrıca Kerrar-III, gemisavar füzeleri 
ve farklı sınıflarda güdümlü ya da akıl-
lı mühimmatları da taşıyabilmektedir. 
Kerrar-III, Çin menşeli model uçaklarda 
kullanılan jet motorlarının güçlendiril-
miş türevleriyle donatılmıştır. İddialara 
göre saatte 800-900 km hızla 1.000 km 
gidebilmekte, MK-82 bomba türünü taşı-
yabilmektedir. Bununla birlikte Kerrar-III 
kamikaze drone ve havadan havaya füze 
sınıfında yer alan Areş (Şimşek) isimli gü-
dümlü füzeleri kullanabilmektedir.

• Öte yandan, (S)İHA’larla birlikte taşı-
dıkları patlayıcı mühimmatlar da önem 
arz etmektedir. İran’ın (S)İHA’larında 
kullanılan mühimmatlar genel itibarıy-
la Tufan güdümlü tanksavar (ATGM) 
füzesinden türetilmiş silahları içer-
mektedir. Başta TV güdümlü olmak 

üzere manuel hedef vuruşu ile kulla-
nılmaktadır. Envanterde Şafak, Sadid,  
Kâim, Elmas isimlerinde füze türevleri 
bulunmaktadır.

Analiz

• Zamanlamasına bakıldığında tatbikatın, 
ABD ve İsrail’in askerî etkinliğine karşı 
atılmış bir adım olduğu açıktır. Öyle ki 
tatbikatta yer alan askerî araçlar, mevcut 
kapasiteleri dâhilinde gemisavar güdüm-
lü füze taşıyabilmektedir. Ayrıca hava-
dan havaya füzeler ve kamikaze drone 
saldırısı ile hedef imhası, tatbikatın odak 
gündemini oluşturmaktadır. Bu durum, 
Körfez’de meydana gelebilecek olası hava 
destekli deniz kaynaklı saldırıları ön-
lemek üzere bir hazırlık ve caydırıcılık 
oluşturmaya yönelik bir çalışma olarak 
değerlendirilebilir.

• Tatbikatın özellikle insansız hava araçları 
odağıyla gerçekleşmesi bilinen bir zafiyeti 
de vurgular niteliktedir. İran Hava Kuv-
vetlerinin geleneksel ve eski sistemlerden 
oluşan envanteri, olası bir saldırıya mev-
cut hava kapasitesiyle karşılık verilemeye-
ceğini göstermekte ve asimetrik bir tercih 
yapma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

• Asimetrik kapasiteye sahip insansız hava 
araçları, Körfez’de denizden düzenlene-
cek bir saldırıya hazırlık amacıyla doğru 
bir tercih olarak düşünülebilir. Ancak 
İran’ın mevcut insansız hava araçlarının 
kapasiteleri beklenen asimetrik etkiyi 
göstermeyebilir. Bunun en önemli nede-
ni İran’ın insansız hava araçlarının ileri 
teknolojik özelliklere sahip olmamasıdır. 
Zira İran’ın (S)İHA’ları otonom ve yapay 
zekâ temelli teknolojilerden yoksun ol-
makla birlikte elektro optik gözetleme 
ve hedef işaretleme fonksiyonları da taşı-
mamaktadır. Diğer taraftan, İran insansız 
hava araçlarının bir diğer sorunu da uydu 
ile entegrasyondur. Her ne kadar İran, 
uydu iletişimini geliştirmek üzere adımlar 
atsa ve bazı askerî uydular başarıyla test 
edilip yörüngeye yerleştirilse de sağlıklı 
bağlantı ve etkin koordinasyonun zaman 
alacağı düşünülebilir.

• (S)İHA’larda kullanılan mühimmatların 
bağlantı/kontrol sorunları nedeniyle kısa 
mesafeden, manuel olarak hedefe gön-
derilmesi hassas vuruş oranını da düşür-
mektedir.

• İran insansız hava araçlarının avantajlı 
yanları da bulunmaktadır. Benzerlerine 
göre daha az maliyetli olup mobil ölçek-
te çeşitlerinin fazla olması, bölgesel çapta 
İran’ın, vekillerine İHA tedarik etmesini 
kolaylaştırabilmektedir.

• Bununla birlikte, (S)İHA’ların az mali-
yetli ve basit bir yapıda olması, İran’ın 
bölgesel vekillerinin türev modelleri 
hızlı ve kolay imal etmesine de imkân 
sağlayabilmektedir. Bölgesel çapta teda-
rik edilebilen (S)İHA kapasitesi, kabili-
yetlerin mobil olarak kitlesel dağılımını 
sağlayıp olası hedef menzilleri kısalta-
bilecektir. Başka bir ifadeyle 1.000 km 
menzilde yer alan bir hedefe ulaşamayan  
(S)İHA’lar, hedefe yakın bir lokasyona 
transfer edilerek 50 km’de bile etkin ola-
rak kullanılabilecektir. Bu durum olası 
hedefin uzaklığı sorununu da ortadan 
kaldırmaktadır. Bu da mevcut kısa men-
zilli (S)İHA’ların dezavantajını avantaja 
dönüştürebilmektedir.

• İran (S)İHA’larının modern olmaması, 
küçük ve basit bir yapıda tasarlanması 
gelişmiş hava savunma radarlarına ya-
kalanmasını engelleyebilmektedir. Ni-
tekim Patriot Hava Savunma Sistemleri 
ile korunan Suudi Arabistan ARAMCO 
Abkayk Petrol Tesislerine gerçekleşti-
rilen saldırıda kullanılan türlerin, İran 
yapımı (S)İHA modellerinin türevi ol-
duğu ileri sürülmektedir. Saldırıda  
hava savunma sistemleri, tesisleri koruya-
mamış tesiste patlama ve yangınlar mey-
dana gelmiştir. İ
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Baasçı Esed rejimi 2020’yi, Astana’da “geri-
limi azaltma bölgesi” ilan edilen bölgenin 
son noktası olan İdlib’in güneyine saldıra-
rak karşıladı. Yüz binlerce sivilin yerinden 
edilmesi ve yüzlerce insanın ölmesine yol 
açan bu saldırılar devam ederken Kasım 
Süleymani’nin ABD tarafından öldürülme-
si ise rejime ağır bir darbe oldu. 2020 yılı 
Esed ailesinin Suriye’de yönetimi ele ge-
çirmesinin 50. yılıydı. Baba Esed, 1970’te 
askerî bir darbeyle iktidara gelmiş ve 2000 
yılında ölünce oğlu Beşşar yerine geçmişti. 
Gelinen noktada Suriye çökmüş ve gelece-
ğini kaybetmiş bir ülke konumunda. Yeni 
yılda da daha iyi bir durumla karşılaşması 
beklenmiyor.

Askerî Alan

Eylül 2018’de Ankara ile Moskova arasın-
da imzalanan Soçi Anlaşması’na rağmen 
2019’un sonunda Esed rejimi, Rusya ve 
İran’ın desteğiyle Hama’nın kuzeyinde ve 
İdlib’in güneyinde geniş çaplı bir saldı-
rı başlattı. Bu acımasız saldırı sonucunda 
İdlib’de aralarında Han Şeyhun, Ma’arre-

tü’n-Numan ve Serakib’in de bulunduğu 
bir dizi şehir ve son olarak M-5 olarak bi-
linen Halep-Şam kara yolu Esed güçleri-
nin kontrolüne geçti. 2020 Şubat ayının 
sonlarında rejimin Türk askerî güçlerine 
düzenlediği hava saldırısında 32 askerin 
şehit olmasıyla Türkiye, rejim güçlerinin 
ve müttefiklerinin ilerlemesini durdurmak 
için Bahar Kalkanı Harekâtı’nı başlattı. Bu 
operasyonlar rejim güçlerine İdlib’de ağır 

kayıplar verdirdi. Ancak operasyonlar çok 
fazla sürmedi ve 5 Mart’ta Erdoğan ile Pu-
tin arasında Moskova’da ateşkes anlaşması-
nın ilan edilmesiyle sona erdi. Devamında 
Esed rejiminin ateşkes anlaşmasını defa-
larca ihlal etmesi ve Moskova’nın bu duru-
ma karşı sessiz kalması nedeniyle Türkiye, 
İdlib’in güneyine askerî ve lojistik teçhizat 
göndererek fiilen ateşkesin sürdürülmesini 
sağladı ve Esed güçlerinin ilerlemesini en-
gelledi. Ekim ayı sonlarında Türkiye, Esed 
rejimi güçleri tarafından kısa süre önce 
kuşatılmış olan gözlem noktalarını tahliye 
etse de buna mukabil M-4 kara yolunun 
güneyindeki cephenin ön hatlarında birkaç 
nöbet kulesi kurdu. Türkiye’nin bu önlem-
lerine rağmen rejimin M-4’ün güneyindeki 

bölgelerde ilerleme girişimleri hiçbir za-

man durmadı ve görünen o ki gelecekte de 

durmayacak. Fakat Türkiye’nin İdlib’i des-

tekleme konusundaki kararlılığı göz önüne 

alındığında rejimin bu bölgedeki hedefleri-

ne ulaşma olasılığı düşük görünüyor.

2020’nin sonuna doğru, Ayn İsa’da Türki-

ye destekli Suriye Millî Ordusu güçleri ile 

PKK/YPG unsurları arasında bazı çatışma-

lar meydana geldi. Bu çatışmalar daha son-

ra durduruldu. Yalnız unutmamak gerekir 

ki Türkiye, ulusal güvenliğinin tehdit altın-

da olduğunu hissederse bölgesel ve ulusla-

rarası denklemler ne olursa olsun o tehdidi 

ortadan kaldırmak için harekete geçecektir.

DEAŞ’ın mağlup edildiğinin duyurulması 

ve Süleymani’nin bu vesileyle Hamenei’ye 

gönderdiği kutlama mesajının yayımlan-

masından yaklaşık bir yıl sonra, örgütün 

Suriye Çölü’nde yeniden faaliyete geçtiğine 

tanık olundu. Bazı yorumculara göre Esed 

rejimi ile İran ve PKK/YPG güçleri, DEAŞ’ı 

yeniden harekete geçirerek kendilerini bir 

kez daha terörizm mağduru olarak göster-

me niyetinde olup DEAŞ’la mücadele baha-

nesiyle tekrar meşruiyet kazanmayı hedef-

lemektedir.

Suriye, 2020’nin sonuna gelindiğinde fiilî 

olarak üç bölgeye ayrılmıştı. Birinci bölge 

Esed rejiminin kontrolü altında olan ancak 

pratikte İran ve Rusya tarafından kont-

rol edilen bölgedir (Suriye topraklarının 

%64’ü). İkinci bölge ABD destekli PKK/

YPG güçleri kontrolündedir (%23). Üçüncü 

bölge ise bir kısmı Tahrir el-Şam tarafın-

dan kontrol edilen Türkiye destekli muha-

lif güçler tarafından kontrol edilmektedir 

(%13). Yeni yılda bu tabloda bir değişikliğin 

Dr. Muhammed Abdulmecid 

GÖRÜŞ 
09.01.2021

Suriye:  
2020’de Yaşananlar ve 
2021’den Beklentiler

İran ve Rusya’nın desteklediği Esed rejimi, 
Suriye’yi geleceği olmayan çökmüş bir ülke hâline 
getirmiştir. Görünüşe göre yeni yılda da Suriye’yi 
daha iyi bir durum beklememektedir.
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yaşanması beklenmiyor ve bu durum, siya-

si bir süreçle çözüme kavuşana dek devam 

edecek gibi görünüyor.

Siyasi Alan

Esed muhaliflerinin sahada yenilgiye uğ-
raması, ABD ve AB’nin Suriye meselesine 
ilgisizliği ve Rusya’nın artan rolü sonucun-
da, Suriye’deki krizi çözmek amacıyla siyasi 
geçiş için bir yol haritası öngören Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 numa-
ralı kararı, Suriye Anayasa Komitesi’nin 
oluşumuyla sınırlı kaldı. Beklendiği gibi 
Komite, 4 tur toplantı yapmasına rağmen 
Esed rejiminin engellemeleri nedeniyle 
çalışmalarında ilerleme kaydedemedi ve 
taraflar henüz genel ilkeler üzerinde bile 
anlaşamadı. Zaten Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinin 2021’in ortalarında yapılmaya-
cağı netleşince Esed’in özgür seçimlerin ya-
pılmasına engel olacağı anlaşılmıştı. Onun 
amacı, kendisinin kazanacağını garantile-
yen ve herhangi bir uluslararası kuruluşun 
denetimi olmadan mevcut anayasaya göre 
düzenlenmiş bir seçim gerçekleştirmektir.

Seçimlerin yapılması için birtakım koşulla-
rın sağlanması gerekiyor. Mevcut durumda 
Suriye bu koşulları sağlayamaz ve önümüz-
deki aylarda da bu koşulların sağlanması 
beklenemez. Diğer yandan Rusya, Esed’e 

baskı yaparak Moskova’ya yakın bazı söz-

de muhalif figürleri seçim yarışlarına dâhil 

etmeye çalışıyor. Bu girişim başarılı olursa 

Esed’in oylarında bir düşüş yaşanabilir an-

cak kazanmayı riske atmamış olur. Mos-

kova böylece Esed’in, uluslararası arenada 

kaybettiği meşruiyeti seçimlerden sonra 

geri kazanmasını umuyor. Kremlin’e yakın 

medyanın aylar önce Esed’e yönelik saldırı-

ları ve bu medyada yer alan sert eleştiriler, 

Moskova ve Esed arasındaki güven kay-

bının bir işareti olarak değerlendirilse de 

Moskova’nın söz konusu baskılardaki asıl 

amacı Esed’i daha önce varılan mutabakat-

lara uymaya zorlamak ve yeni tavizler ver-

meye mecbur etmekti. Moskova, şu ana ka-

dar Suriye’deki bazı hedeflerine ulaşmakta 

başarısız kaldı. Örneğin, diğer devletleri 

savaş sonrasında Suriye’nin yeniden inşa 

sürecine dâhil olmaya ikna edemedi. Ay-

rıca sürecin daha başlamamış olmasından 

dolayı kendi şirketlerine de bu konuda bir 

çıkar sağlayamadı. Buna ilaveten planların 

aksine İran’a bağlı güçleri Suriye-İsrail sınır 

bölgesinden uzaklaştıramadı ve mültecile-

rin geri dönmesi konusunda da herhangi 

bir ilerleme sağlayamadı. Tüm bunlara rağ-

men Rusya açısından Esed’i desteklemeyi 

bırakma zamanının henüz gelmediğini 

söyleyebiliriz.

Ekonomik Alan

2020 yılında savaş kurbanlarının sayısı ön-

ceki yıllara göre keskin bir düşüş gösterse 

de Suriye ekonomik olarak son on yılın en 

kötü yılını yaşadı. Savaşı finanse etmek için 

ülkenin döviz rezervlerini harcamak, savaş 

nedeniyle üretimin durması ve sermaye 

kaçışı, petrol ve turizm gibi döviz geliri 

sağlayan sektörlerin kötü durumu ve bun-

larla beraber sistematik ve yaygın yolsuzluk 

ülke ekonomisine büyük zarar verdi. Üste-

lik Lübnan’da ortaya çıkan ekonomik kriz 

ve bunun yanı sıra Suriyeli iş insanlarının 

Lübnan bankalarındaki 20 ile 40 milyar do-

lar arasında tahmin edilen paralarının don-

durulması, sorunu daha da büyüttü. Ayrıca 

mart ayı sonlarında koronavirüs salgını-

nın patlak vermesi ve bazı kısıtlamaların 

getirilmesi de ek bir yük oluşturdu. Diğer 

yandan Esed ile ülke ekonomisinin %60’ını 

kontrol eden yeğeni Rami Mahluf arasın-

daki anlaşmazlığın su yüzüne çıkması ülke 

ekonomisi üzerinde derin bir etki yarattı. 

Bunlara ilaveten 17 Haziran’da Sezar Yasa-

sı’nın ABD tarafından yürürlüğe geçmesi 

neticesinde Esed’in kendisi, ailesi ve yakın 

çevresi dâhil olmak üzere rejimin üst düzey 

yetkililerine, bazı askerî kurum ve kuruluş-

lara ve Suriye Merkez Bankasına uygulanan 

yaptırımlar durumu daha da karmaşık bir 
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hâle getirdi. Henüz hiçbir İranlı veya Rus 
şirketi Yasa’ya göre yaptırım kapsamına 
girmiş değildir. Buna rağmen Sezar Yasası, 
Esed ve müttefiklerinin ülkeyi siyasi bir çö-
züm olmadan yeniden inşa edebilecekleri-
ne dair hayallerini suya düşürdü.

Bu gelişmelerin sonucunda Suriye lirası do-
lar karşısında rekor seviyede geriledi. Ocak 
2020’de 1 dolar 900 Suriye lirası civarınday-
ken yıl sonunda yaklaşık 3.000 Suriye lira-
sına ulaştı. Hâlbuki 2011’den önce 1 dolar 
50 Suriye lirasına eşitti. Dolayısıyla Suriye 
tam anlamıyla bir ekonomik krize tanık 
oldu. Fiyatlar fahiş derecede yükseldi ve 
insanların ihtiyacı olan ürünler bulunamaz 
oldu. İran’ın Esed’e “yardımları” da ABD 
yaptırımları nedeniyle keskin bir şekilde 
azaldı. İnsanlar ekmek, pirinç, şeker, doğal 
gaz, akaryakıt ve yağ gibi temel ürünleri 
temin etmek için bazen birkaç kilometre-
ye ulaşan uzun kuyruklarda saatlerce ve 
hatta akşamdan sabaha kadar beklemek 
zorunda kaldı. Elektrik kesintileri günde 20 
saate kadar çıktı. Güvenilir raporlara göre 
nüfusun %90’ından fazlası yoksulluk sını-
rının altında. Bir devlet çalışanının maaşı 
yaklaşık 20 dolarken dört kişilik bir aile-
nin geçim maliyeti en az 150 dolar olarak 
tahmin ediliyor. Ülkenin yıllık bütçesi de 
son on yılın en düşük seviyesine geriledi. 
2010 yılı bütçesi, yaklaşık 15 milyar dolar-
ken 2021 yılı bütçesi 3 milyar dolara düştü. 
Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ya-
şayan insanların durumu da pek iyi değil. 
Bu insanlar; yerlerinden edildiklerinden, 
yaşamak zorunda kaldıkları bölgelerin aşırı 
kalabalık olmasından ve iş fırsatlarının ol-
mamasından dolayı ciddi zararlara uğradı. 
Buna rağmen Rusya, uluslararası yardımla-
rın Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaşmasını 
engellemek için veto hakkını kullanarak 
dört milyondan fazla insana yardımı tek bir 
sınır kapısıyla sınırlandırdı ve böylece hal-
kın çektiği acıları artırdı.

Öyle görünüyor ki yeni yılda da ekono-
mik baskılar ve yaptırımlar devam edecek, 
Suriye lirası daha da değer kaybedecek ve 
insanların yaşam koşulları daha da kötüle-
şecektir. Bu durum, Süveyde’de, Dürzilerin 
yaşadığı bölgelerde olduğu gibi rejim kont-

rolündeki bölgelerde de temel gereksinim-
lerini karşılayamayan halkın isyanına yol 
açsa da rejim ve destekçilerinin acımasızca 
katliam yapmaktan çekinmediği göz önü-
ne alındığında bu tür tepkilerin bir sonuca 
ulaşma ihtimali çok düşüktür.

İran’ın Nüfuzunu Pekiştir-
me Çabaları
Süleymani suikastı, Suriye açısından ko-
layca göz ardı edilecek bir durum değildir. 
Hem Esed hem de Suriye halkı Süleyma-
ni’yi asla unutmayacak. Esed, iktidarda 
kalmasını her şeyden önce Süleymani’ye 
borçludur. Suriye halkının çoğunluğu ise 
yaşanan katliamlardan, zorunlu göçlerden 
ve ülkede meydana gelen yıkımdan sorum-
lu en önemli isimlerden biri olarak Süley-
mani’yi görmektedir. Süleymani’den sonra 
İran’ın, Suriye dâhil bölgedeki konumu za-
yıfladı. Ancak bu zayıflığın başka nedenleri 
de var. Bunlardan en önemlileri Trump’ın 
maksimum baskı politikası ve Devrim Mu-
hafızları Ordusunun (DMO) finansal kay-
naklarında yaşanan sorunlardır. Bu neden-
lerden dolayı İran, bazı güçlerini Suriye’den 
çekmek zorunda kaldı. Fakat geri çektiği 
güçlerden oluşan boşluğu örgütlediği ye-
rel milis güçlerle doldurdu. Raporlara göre 
İran, ülkedeki zorlu yaşam koşullarından 
faydalanarak Suriye’nin güneyinden ve do-
ğusundan 15.000 milis gücü örgütlemiştir. 
İran ayrıca Tahran, Bağdat, Şam, Beyrut ve 
Akdeniz hattı boyunca Şiiliği yaymak için 
yoğun bir çaba içerisindedir. Buna rağmen 
İran’ın, 2020’nin son yedi ayında Suriye’ye 
toplam ihracatının yaklaşık 75 milyon dolar 
olması Suriye pazarında lider konuma gele-
mediğini gösteriyor.

2020 yılı, DMO Kudüs Gücü ve ona bağlı 
milislerin mevzilerine ve teçhizatına İs-
rail’in hava saldırılarının en çok yaşandığı 
dönem oldu. Öyle ki ülkenin güneyinde, 
merkezinde ve doğusunda bulunan mev-
zileri ayda en az iki kez saldırıya uğradı. 
İsrail, saldırılarda daha cesur bir tutum ser-
gileyerek alışılmışın aksine çoğu durumda 
bu saldırıların sorumluluğunu açıkça veya 
dolaylı olarak üstlendi. İsrail’in bu perva-
sızca tutumu İran’ın, yapılan saldırılara 

cevap verebilecek durumda olmamasından 
kaynaklanıyor gibi görünüyor. Esed rejimi 
ile İran arasında askerî ve güvenlik iş bir-
liğini güçlendirmek için bir anlaşmanın 
imzalanması ve İran Genelkurmay Başkanı 
Muhammed Bakıri’nin İran’ın Suriye’nin 
hava savunma sistemlerini güçlendirmede 
kararlı olduklarına dair açıklaması da İsra-
il’in hava saldırılarının seyri üzerinde hiç-
bir etkisi olmadı. İsrailli yetkililer 2020’de, 
yaptıkları bu saldırılarla İran’ı Suriye’den 
çıkarmayı amaçladıklarını açıklamışlar-
dı. Buna rağmen bu hedefin sadece hava 
saldırılarıyla gerçekleşmeyeceği de açıktı. 
Anlaşılan İsrail’in yapılan saldırılardaki asıl 
amacı, DMO ve milislerini zayıflatıp aşın-
dırmaktır. İsrail’in yeni yılda da hava saldı-
rılarına devam etmesi muhtemel ve sürekli 
olarak Suriye’de herhangi bir askerî üsse 
sahip olmadığını iddia eden İran’ın bu sal-
dırılara karşılık vermesi düşük bir ihtimal 
olarak görünüyor.

Sonuç
Esed, yönetimi altında ülkenin başına gelen 
trajedinin derinliğinin farkında değilmiş 
gibi davranıyor. Halkın büyük bir kısmı-
nın onu istemediğini kabul etmiyor ve tüm 
çabası, bu yıl yapılacak seçimlerde iktida-
rını yedi sene daha güvence altına almak. 
Esed’in iktidarda kalma ısrarına ilaveten 
uluslararası ve bölgesel güçlerin Suriye’de-
ki çıkar çatışmaları da Suriye krizinin çözü-
me kavuşmasına engel oluyor. Suriye’deki 
on yıllık felaketin sona ermesi, başta ABD 
ve Rusya olmak üzere ilgili tarafların ciddi 
iradesini gerektiriyor. Dolayısıyla bu ira-
de ortaya konmadan Suriye’nin yeni yılda 
da mevcut felaket durumdan kurtulması 
mümkün gözükmüyor. İ
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Donald Trump’ın maksimum baskı politi-
kası kapsamında artan ABD yaptırımlarını 
gerekçe gösteren İran, 1 Ocak 2021 tarihin-
de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna 
(UAEK), yakında mevcut %4,5’lik uranyum 
zenginleştirme seviyesini %20’ye çıkaraca-
ğını bildirmişti. İran Atom Enerjisi Kurumu 
Başkanı Ali Ekber Salihi, UAEK’yi bilgilen-
dirdikten sonra İran’ın %20 uranyum zen-
ginleştirmeye başlamaya hazır olduğunu 
söylemişti. Zenginleştirme emri verildiğin-
de bunu hızlı bir şekilde yerine getirebile-
ceklerini söyleyen Salihi, yalnızca hükûme-
tin son hamlesini beklediğini belirtmişti. 
4 Ocak Pazartesi gününe gelindiğinde ise 
Hükûmet Sözcüsü Ali Rebii’nin, “Birkaç 
saat önce gazı enjekte etme süreci başladı 
ve ilk UF6 ile zenginleştirilmiş uranyum 
ürününe saatler içerisinde ulaşılacak.” söz-
leriyle %20 uranyum zenginleştirme faali-
yetlerinin başladığı resmen ilan edildi.

Trump Dönemi’nde uygulanan yaptırım-
ların en can alıcı dönemlerinde, Tahran ile 
yaptığı çok boyutlu iş birliği anlaşmaları ile 
İran ekonomisine nefes olduğu söylenen 

Çin ise yaptığı açıklamalarda İran’ı, fevri 
hareket etmemesi yönünde uyardı. Nükle-
er Anlaşma’ya taraf Batılı ülkeler, söz ko-
nusu karardan dolayı doğrudan Tahran yö-
netimini hedef alsalar da Çin, 2015 Nükleer 
Anlaşması’nın ihlali anlamına gelen uran-
yum zenginleştirme kararının ardından 5 
Ocak Salı günü ABD’yi de alınan karardan 
sorumlu tutarak taraflara sükûnet ve itidal 
çağrısında bulundu.

Pekin’in İtidal Çağrıları  
Ne İfade Ediyor?

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açık-
lamada, alınan kararın son derece kritik 
olduğu belirtilerek “Çin, diplomatik çaba-
lara ve durumda bir değişikliğe alan açmak 
için tüm tarafları sakin ve itidalli olmaya, 
Anlaşma’nın taahhütlerine bağlı kalarak 
gerilimi tırmandırabilecek eylemlerde bu-
lunmaktan kaçınmaya çağırıyor.” denildi. 
Çin tarafından yapılan açıklamanın Anlaş-
ma’nın diğer üyelerine nazaran yumuşak 
kaldığı görülürken ABD’nin Anlaşma’ya 
geri dönmesi gerektiği vurgulandı. İran’ın 
doğrudan hedef tahtası yapılmasının aksi-
ne Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chun-
ying, “Elimizdeki öncelikli görev, tüm ta-
rafların ABD’yi kayıtsız şartsız Anlaşma’ya 
geri dönmeye ve ilgili tüm yaptırımları 
kaldırmaya zorlamasıdır.” diyerek gelinen 
noktanın ABD’nin suçu olduğunu ima etti.

Tahran yönetimi tarafından alınan kararın 
nedeninin ABD yaptırımları olduğu yö-
nünde benzer bir açıklamanın da Mosko-

va’dan gelmesi, Pekin ve Moskova arasında 
danışıklı bir süreç yönetmeye dair bir bil-
gilendirmenin gerçekleşmiş olması ihti-
malini gündeme getiriyor. Zira Trump ta-
rafından hedef tahtasına konulan Pekin’in 
özellikle ABD’yi ilgilendiren uluslararası 
siyasi meselelerde görünür olmaktan ka-
çındığı bilinse de son dönemde, ekonomik 
çıkarları söz konusu olduğunda sahneye 
çıkmaktan çekinmediği görülmektedir. 
Geçtiğimiz aylarda Tahran ile son zamanla-
rın en büyük anlaşmalarından birine imza 
atan Pekin’in, Kuşak ve Yol Girişimi ve ilgili 
ekonomik programları kapsamında İran’ın 
stratejik rolünü dikkate alarak Tahran ta-
rafından alınan fevri kararların daha kötü 
sonuçlara yol açmasını önleme peşinde ol-
ması muhtemeldir. Zira enerji bakımından 
dış bağımlılığı gittikçe artan ve doğal gaz 
ihtiyacının yaklaşık %60’ını Orta Doğu ve 
MENA bölgesinden sağlayan Çin’in, enerji 
güvenliğinin sağlanması adına Orta Do-
ğu’da daha istikrarlı bir dönemin olmasını 
istemesi doğal bir durumdur. İran ise bu 
amacın gerçekleştirilmesindeki kilit ülke-
lerden biridir. Dolayısıyla Çin’in, yaptırım-
lara rağmen İran’ın en büyük ticari ortağı 
olduğu göz önüne alındığında Çin Dışişleri 
Bakanlığı tarafından yapılan söz konusu 
stratejik açıklamaların daha iyi anlaşılması 
mümkündür. İran’daki ekonomik çıkarları-
nı korumak adına İran ile ABD arasındaki 
gerilimi kendi lehine kullanma konusunda 
çok temkinli davranan Pekin, artan petrol 
talebi ve İran’ı Kuşak ve Yol Girişimi’ne 
dâhil etme çabası nedeniyle Tahran ile iliş-
kilerini güçlendirmeye çalışıyor. Ancak son 
2 yıldır zaten her alanda ABD’nin eleştiri-
leriyle karşı karşıya kalan Çin’in, İran ne-
deniyle Washington ile herhangi bir anlaş-
mazlığa düşmekten kaçındığına da dikkat 
çekmek gerekiyor. İ

Aydın Güven 

HABER ANALİZ 
11.01.2021

Çin’in İran’ın Uranyum 
Zenginleştirme Kararına 
Tepkisi
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İran, Orta Doğu’nun en büyük ve dünyanın 

yirminci büyük otomotiv endüstrisine sa-

hiptir. Otomotiv endüstrisinde yaratılan 

katma değer, yıldan yıla değişiklik gösterse 

de bu endüstrinin millî gelire olan katkı-

sının %10 civarında olduğu söylenebilir. 

Ayrıca otomotiv sektörü, ülkedeki toplam 

istihdam içinde son derece önemli bir ko-

numdadır. 2018 itibarıyla sektörde çalışan 

insan sayısı 700 binin biraz üzerindedir. 

Sektörün doğrudan istihdamına dolaylı is-

tihdam da eklendiğinde toplam istihdam 

katkısı 1,5 milyon civarındadır. Bu da top-

lam çalışabilir nüfusun %12’sine eşittir.

İran’da otomotiv endüstrisi, neredeyse ta-

mamen devlet kontrolü altında işlemekle 

birlikte piyasadaki otomobillerin yaklaşık 

%90’ı İran’da üretilmektedir. Toplam üre-

tim yıldan yıla ciddi dalgalanmalar gösterse 

de binek ve ticari otomobil üretimi 1 milyon 

civarındadır. Özellikle yaptırımların olma-

dığı, iç ve dış siyasi risklerin nispeten ma-

kul olduğu dönemlerde üretimin 1,6 milyon 

araç düzeyini aştığı gözlemlenmektedir.

 İran’da üretim yapan Khodro ve SAIPA şir-
ketlerinin üretim süreçleri, ağırlıklı olarak 
Fransız ve Uzak Doğu otomobilleri ile aynı 
altyapıyı paylaşmaktadır. Bir kısım üretim 
ise İran’da montajlama suretiyle gerçekleş-
tirilmektedir. Ancak üretilen otomobillerde 
bazı önemli ara mallar ve yedek parçalar 
başta Fransa ve Çin olmak üzere yurt dışın-
dan temin edilmektedir.

İran’da otomobil sektöründe faaliyet gös-
teren bu iki şirketin (Khodro ve SAIPA) 

özelleştirilmesi 1394’ten (2015) bu yana tar-
tışılmaktadır. Bu konu, Aralık 2020’nin son 
günlerinde yeniden gündemin üst sıralarına 
taşınmıştır. Bahsedilen şirketlerde devletin 
payına yönelik farklı oranlar telaffuz edil-
mektedir. Resmî rakamlara göre devletin 
payı Khodro’da %14 ve SAIPA’da %23’tür. An-
cak bağımsız gözlemciler tarafından yapılan 
değerlendirmelere göre devletin payı zikre-
dilen bu oranların çok üzerindedir.

Resmî rakamlara göre devletin payı neden 
az? İlk neden iştirakler. Devletin sahip ol-
duğu bazı kamu şirketlerinin ve iştirakle-
rinin bu iki otomobil firmasında payları 
bulunuyor. İkinci nedenin ise devletle iliş-
kili bazı paravan şirketlerle bu otomobil fir-

maları arasındaki mülkiyet ve çıkar bağları 
olduğu belirtiliyor. Her iki neden de aslında 
devletin bu iki şirket üzerinde doğrudan 
payının yanında dolaylı payının da olduğu 
anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin daha önceki 
demeçleri, kamunun otomobil şirketlerin-
deki paylarının sermaye piyasasında satıl-
ması yönünde. Ruhani böylece İran hal-
kının bu şirketlerin hisse senetlerini satın 
almak suretiyle bu şirketlere ortak olmasını 
yani sermayenin tabana yayılmasını arzu et-
tiğini vurguluyor.

Her ne kadar Ruhani yaptığı açıklamalarda 
ana amacın bu olduğunu ifade etse de bu 
şirketlerin sermaye piyasası üzerinden özel-
leştirilmesinin arka planı ekonomik olmak-
tan çok siyasidir. Resmî kayıtlar bir kenara 
bırakılacak olursa İran Devleti ve özellikle 
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) yuka-
rıda zikredilen dolaylı mülkiyet kanalları ile 
bu iki şirketin yönetimlerinde ciddi etkinli-
ğe sahip. Cumhurbaşkanı Ruhani’nin özel-
leştirmeden maksudu aslında DMO’nun 
ekonomi sahasındaki etkinliğinin azal-

tılmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için 
geçtiğimiz günlerde bankacılık sektörüne 
yönelik atılan adımlar, otomotiv sektörünü 
de içine alacak mı? Ruhani, kilit sektörlerde 
bunu başarmak istiyor ve açıkçası otomotiv 
bu bağlamda oldukça önemli.

2000’li yılların sonlarına doğru kamuya 
ait firmaların blok olarak özelleştirilme-
si uygulamalarında satışa sunulan kamu 
şirketleri, ağırlıklı olarak DMO’ya bağlı 
şirketler tarafından nispeten piyasa değe-
rinin altında fiyatlarla satın alındı. Böylece 
kamuya ait şirketler piyasa değerlerinin al-
tında DMO’nun kontrolüne geçmiş oldu. 
Aslında bu dönemde yapılan özelleştirme-
ler, sermayenin DMO’ya transfer edilmesi 

Dr. Murat Aslan, Önder Özgür

GÖRÜŞ 
12.01.2021

İran’da Otomobil Şirketleri 
Özelleştirilecek mi?

Khodro ve SAIPA otomotiv şirketlerinin özelleştirilmesi, 
ekonomik oyun alanından çok iç ve dış gelişmeler 
tarafından şekillenen siyaset kulvarında belirlenecektir.
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şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla eski 
Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Dönemi’nde 
DMO’nun ekonomi içindeki gücü ve ağırlığı 
artırıldı. Başka şekilde ifade edilecek olur-
sa DMO’nun sahip olduğu güç matrisinin 
kapsamı genişledi. Bu matrisin üç unsurdan 
(silah, siyaset ve ekonomi) oluştuğu kabul 
edilirse eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad 
Dönemi’nde DMO’nun güç matrisinin eko-
nomi kısmı, daha önce görülmemiş oranda 
artış gösterdi. Bu arka planı referans aldığı-
mızda Ruhani’nin bu tür bir blok satıştan 
yana olmadığı anlaşılmaktadır.

Otomotiv Sektöründe 
Kamunun Bu Denli Baskın 
Olması Neden Arzu Edilen  
Bir Şey Değil?

Özelleştirmenin siyasi arka planı bir kena-
ra konulduğunda dahi devletin otomobil 
sektöründe faaliyet gösteren bu iki şirketin 
yönetiminde bu denli etkin olmasının bazı 
ekonomik sorunlar da doğurduğunun altını 
çizmek gerekiyor. Üst düzey yöneticilerin 
(CEO) sık sık değişmesi bu sorunlardan bir 
tanesi. Bu iki şirkette son 2 yılda 5 defa CEO 
değişimi yapıldı. Ülkeler gibi şirketlerin de 
gelişebilmek adına uzun dönemli stratejiler 
ve uzun dönemli yol haritaları ekseninde 
kısa dönemli plan ve programlar yapması 
gerekiyor. Bu bağlamda kurumsal şirketle-
rin üst düzey yöneticilerinin uzun dönemli 
stratejik hedeflere odaklanabilmesi ancak 
bu kişilerin bu pozisyonlarda istikrarlı bir 
şekilde uzun yıllar hizmet etmeleri ile ger-
çekleşebilir. Diğer bir ifadeyle bu şirketlerin 
yönetimine atanan bir CEO’nun, siyasi ne-
denlerle (iktidarın değişmesi, bakanın de-
ğişmesi, halk tarafından siyasi nedenlere da-
yalı protestolar vb.) görevinden alınması bu 
durum ile çelişmektedir. Siyaset ile bu denli 
dirsek temasında olunması bu şirketlerin; 
istihdam, fiyatlama, yatırım gibi kararlarını 
ekonomik kulvardan siyasi kulvara taşımak-
ta ve verilen kararlar genelde ekonomik et-
kinlikten uzaklaşılmasına neden olmaktadır. 
Nitekim personel alımı, yatırım yeri seçimi 
gibi kararların alınma süreçlerinde rüşvet ve 
rant kollama gibi ekonomik etkinliği bozan 
davranışlar sık sık gözlemlenmektedir.

ABD yaptırımlarının tekrar devreye girme-
si ile İran’da otomobil sektörünün ara malı 
tedarikinde sıkıntılar ortaya çıktı ve 2018 
yılında otomobil üretiminde ve teslima-
tında önemli sorunlar yaşandı. Otomobil 
firmaları o dönemde müşterilerden kapora 
bedeli almalarına rağmen yeterli miktarda 
ara malı temin edemedikleri için ön satışını 
yaptıkları araçların üretimini karşılayamadı 
ve müşterilerinin büyük bir bölümüne araç-
ları teslim edemedi. Bunun yanında sektör 
yine yaptırımların etkisi ile ciddi düzeyde 
nakit sorunu ile de karşılaştı. Yeterli parasal 
kaynak bulunamadığı için müşterilere geri 
ödemelerde ayları bulan gecikmeler yaşandı 
ve bu yüzden ülkenin çeşitli yerlerinde pro-
testo gösterileri yapıldı.

Artan döviz fiyatları, enflasyon artışı ve ara 
malı tedarikinde yaşanan sorunlar, otomobil 
firmalarının maliyetlerinin ciddi düzeyde 
artmasına neden oldu. Otomobil piyasa-
sındaki daralma ve yaşanan maliyet artış-
ları karşısında Khodro ve SAIPA, 1398-1399 
(2018-2019) yıllarında yaptıkları zararına sa-
tışlar neticesinde İran bankacılık sistemin-
den yaklaşık 16 milyar ABD doları borç aldı.

Bu otomobil şirketleri 2020 yılının ilk çeyre-
ğinde artan girdi maliyetlerini öne sürerek 
sıfır araç fiyatlarında oldukça yüksek oranda 
zam yaptıklarını açıkladı. Ancak siyasi oto-
rite, zamların doğuracağı sosyopsikolojik 
baskı nedeniyle zamların daha mutedil bir 
seviyeye çekilmesini istedi ve bu iki şirket, 
açıkladıkları yüksek zam oranlarından vaz-
geçmek zorunda kaldı.

Siyasi değişkenlerin bu denli önem arz et-
tiği otomobil sektöründe bu iki firmanın 
özelleştirilmesi için halka arz (Tahran Men-
kul Kıymetler Borsasında otomobil firma-
larına ait hisse senetlerinin satışı) da çeşitli 
sorunlar barındırıyor. Yaptırımlar nedeniyle 
ciddi anlamda sıkışan İran’da halkın gelir, 
tüketim ve özellikle de tasarruflarında ciddi 
bir azalma gözlemlendi. Ülkede risk algısı-
nın yüksek olması nedeniyle borsada işlem 
gören varlık fiyatları ve dolayısıyla borsanın 
toplam değeri yaptırım öncesi döneme göre 
ciddi anlamda azaldı. Khodro’nun piyasa 
değerinin 3 milyar ABD doları olduğu tah-
min ediliyor. Kaba bir hesapla bunun resmî 
anlamda kamuya ait kısmı olan %14’ünün 
özelleştirilmesi 450 milyon ABD doları gibi 
bir rakama isabet ediyor. Risk algısının yük-
sek olduğu ve yatırımcıların ağırlıklı olarak 
altın ve döviz gibi enstrümanlara yöneldiği 
ülkede bu denli yüksek tutarlı bir özelleştir-
menin kolay olmayacağı söylenebilir.

Khodro ve SAIPA otomotiv şirketlerinin 
özelleştirilmesi ekonomik oyun alanından 
daha çok iç ve dış gelişmeler tarafından şe-
killenen siyaset kulvarında belirlenecektir. 
ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden göreve 
başlamadan ve Nükleer Anlaşma üzerindeki 
belirsizlikler tam olarak ortadan kalkmadan 
halka arz yönlü bir özelleştirme yapılması 
kolay gözükmüyor. Bunun yanında Cum-
hurbaşkanı Ruhani şu an topal ördek du-
rumundayken ve İran’da Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine çok az bir süre kalmışken özel-
leştirmenin başka bir zamana kalacağını 
öngörmek güç değil. İ

İran’da Otomotiv Sektörü Üretimi (1.000 Adet)

Kaynak: https://www.oica.net
Not: 2020 yılına ait rakamlar, yazarların ilk üç çeyreğe ait verileri kullanmak suretiyle 
yaptıkları tahminî rakamdır.
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Son iki yıllık süreçte yoğunlaşan, İsrail’in 
Suriye’deki İran destekli milislere yönelik 
olarak gerçekleştirdiği hava harekâtları, 
geride bıraktığımız günlerde yapılan yeni 
bir operasyon ile 2021 yılında da devamlılık 
göstereceğini ortaya koydu. Özellikle 2020 
yılında İsrail tarafından gerçekleştirilen 
30’un üstündeki hava harekâtında 50 hedef 
vurulmuş ve İran destekli milisler ağır ka-
yıplar vermiştir. Harekâtların yoğunlaştığı 
bölgelere bakıldığında Humus, Şam, Ku-
neytra gibi sınır hattına yakın bölgeler öne 
çıksa da Deyrizor ve Halep’te de benzer ha-
rekâtların gerçekleştiği görülmüştür. Son 
olarak 7 ve 13 Ocak tarihlerinde gerçekleş-
tirilen hava harekâtlarında, içlerinde İran 
destekli milislerin ve Devrim Muhafızları 
Ordusu (DMO) mensuplarının bulunduğu 
toplam 57 kişinin öldürüldüğü bildirilmiş-
tir. Operasyonel istihbaratının ABD tara-
fından sağlandığı iddia edilen bu saldırı, 
sonucu itibarıyla İran destekli milislerin 
bugüne dek en ağır zayiat verdiği harekât 
olarak kayıtlara geçmiştir. Bu durum, İsra-
il’in 2021 yılında söz konusu hava harekât-

larını yoğunlaştıracağına dair bir beklenti 
doğurmuştur. Ortaya çıkan bu beklenti, 
ABD’deki başkanlık seçimleri ve değişim 
süreciyle birlikte değerlendirilmekte; Bi-
den yönetiminin, bu konuya ilişkin yakla-
şımının ne olacağı merak edilmektedir.

1. İran ve İsrail:  
Karşılıklı Stratejiler

İsrail’in Suriye’deki hava harekâtlarının 
geleceğine ve bu süreçte etkili bir faktör 
olması beklenen Biden yönetiminin tavrına 

dair bir öngörü sunmak için öncelikle İran 
ve İsrail’in, karşılıklı olarak uygulamak-
ta oldukları mevcut stratejileri incelemek 
gerekmektedir. İsrail açısından değerlen-
dirildiğinde İranlı bazı uzmanların ve siya-
setçilerin de öne sürdüğü gibi İran destekli 
milislerin Suriye’deki varlığı, “İsrail’i kuşat-
ma veya İsrail’le sınırdaş hâle gelme” stra-
tejisinin parçası olarak algılanmaktadır. Bu 
duruma karşı İsrail hem yakın çevresinde 
hem de İran içerisindeki operasyonlarıyla 
Tahran’a cevap vermektedir.

Bu stratejinin ilk işaretleri, 2018 yılında İs-
rail tarafından gündeme getirilen Ahtapot 
Doktrini ile ortaya konmuştur. Buna göre 

İsrail; İran’ın kollarını temsil eden milisler 
yerine, doğrudan İran içerisindeki ağırlık 
merkezlerini hedef alan harekâtların ger-
çekleştirilmesi gerektiği prensibini esas 
almaya başlamıştır. Özellikle 2020 yılı sü-
resince İran içerisinde yaşanan sabotaj, 
suikast ve siber saldırılar, bu stratejinin 
etkinliğini göstermiştir. Ancak aynı süreçte 
Suriye’deki hava harekâtlarının da sürdü-
rülmesi, İsrail’in hem Ahtapot Doktrini çer-
çevesinde İran içerisinde operasyonlar ger-
çekleştirerek hem de İran destekli milislere 
yönelik hava harekâtları düzenleyerek me-
lez bir stratejiyi uyguladığını göstermiştir.

Buna karşın İran ise Lübnan Hizbullahı’na 
ve Filistinli gruplara askerî destek sunarak 
“Direniş Ekseni”ni genişletmek şeklinde 

bir strateji benimsemiştir. Bununla bir-
likte İran, Suriye’de Esed rejimine destek 
amacıyla tesis ettiği milis grupları aynı 
zamanda bölgedeki fiziki varlığını güçlen-
dirme aracı olarak değerlendirmiştir. Milis 
grupların eğitimi ve koordinasyonu ama-
cıyla bölgeye gönderilen DMO yetkilileri, 
İran’ın fiziki anlamda İsrail’e yakınlaşması 
olarak algılanmıştır. Son olarak özellikle 
2020 yılında, bazı Körfez ülkeleri ve İsrail 
arasındaki normalleşme süreçlerine tepki 
olarak gerçekleştirilen ve başarısızlıkla so-
nuçlanan örtülü operasyon girişimleri de 
İran’ın İsrail’e yönelik stratejisinin güncel 
bir ayağını oluşturmuştur.

Çağatay Balcı

HABER ANALİZ 
14.01.2021

İran-İsrail Çatışma Süreci ve 
Biden Dönemi

Biden yönetiminin, İran-İsrail çatışma sürecine dönüştürücü 
bir etkide bulunabileceğini söylemek mümkün ancak iki 
ülkenin kırmızı çizgileri bu etkiyi sınırlandırabilecektir.
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2. Biden Değişim  
Yaratabilir mi?

İran ve İsrail’in karşılıklı olarak uyguladık-
ları stratejiler ele alındığında Biden yöne-
timinin bu sürece, dönüştürücü bir etkide 
bulunabileceğini söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte bu dönüştürücü gücün 

önünde mücadele alanlarının bulunduğu-
nun da altını çizmek gerekmektedir.

Biden yönetimi ile birlikte Nükleer Anlaş-
ma konusunda ve ABD ile ilişkilerde bir 
iyileşme beklentisi içinde olan İran açısın-
dan, olası bir anlaşma için birtakım tavizler 
ortaya konması mümkündür. Bu tavizlerin 
daha çok Körfez’de örtülü operasyon giri-
şimlerinin sonlandırılması, Hizbullah ve 
Filistinli grupların daha fazla kontrol altına 
alınması şeklinde gerçekleşmesi beklene-
bilir. Buna karşın Suriye ve Irak’taki milis 
yapıların bu taviz alanının içinde yer alması 
son derece güç görünmektedir. Zira geçtiği-
miz günlerde Devrim Rehberi Hamenei’nin 
Askerî Danışmanı Rahim Safevi’nin “Kasım 
Süleymani, Irak ve Suriye’de 82 tugay kur-
du.” şeklindeki açıklaması, İran’ın bu konu-
daki kapasite birikimini göstermektedir.

Diğer yandan İran ve ABD ilişkilerindeki 
olası bir iyileşme durumunda ve İran’ın 
nükleer programı konusunda “tatmin edi-
ci” bir sonuç ortaya çıktığında İsrail’in, 
2020 yılında yoğunlaştırdığı İran’daki sabo-
taj ve suikast operasyonlarında bir gerileme 
beklemek mümkündür. Bununla birlikte 
İsrail, Suriye’de jeopolitik bir tehdit ola-
rak gördüğü İran destekli milislere yönelik 
operasyonlar yapılmasını ve İran’ın fiziki 
olarak İsrail’e yakınlaşmasının engellen-
mesini kırmızı çizgi olarak benimsemek-
tedir. Bu bağlamda 2021 yılında da İsrail’in 
Suriye’deki İran destekli milislere yönelik 
hava harekâtlarını sürdüreceğini öngörmek 
yanlış olmayacaktır. Bunun ötesinde son 
harekât öncesinde MOSSAD Başkanı Yossi 
Kohen ve Mike Pompeo arasındaki istihba-
rat paylaşımına dair görüşme ve ABD’deki 
başkanlık değişimi süreci, İsrail’in yakla-
şık 1 ay içerisinde bu harekâtlarını daha da 
yoğunlaştırmasını mümkün kılmaktadır. 
Bu noktada İsrail, Biden yönetiminin tam 
anlamıyla konsolide olacağı süre zarfında 
düzenleyeceği harekâtlarla fiilî bir durum 
yaratmayı amaçlayacaktır. İ
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ı 
el-Kaide’nin ana karargâhı olmakla suçlaya-
rak örgütün İran’da bulunan 5 yöneticisini 
yaptırım listesine aldıklarını duyurdu. Bu 
ithamları kabul etmeyen İran Dışişleri Ba-
kanı Cevad Zarif, söz konusu iddiaları “ha-
yal ürünü” olarak nitelendirdi.

El-Kaide ve İran arasındaki mezhep farklı-
lığı göz önüne alındığında Pompeo’nun bu 
iddiaları hayal ürünü gibi görünse de sa-
hada bunun aksi bir durum görülmektedir. 
Kronolojik olarak bakıldığında 11 Eylül 2001 
Saldırıları’ndan sonra başlayan el-Kaide ve 
İran ilişkileri, günümüzde hâlâ devam et-
mektedir. Bu ilişkinin ilk adımı ise 11 Eylül 
Saldırıları’ndan sonra ABD’nin, Afganistan’a 
saldırması ve el-Kaide yöneticilerine yöne-
lik tehditleri nedeniyle İran’ın, el-Kaide li-
derlerini ülkeye davet etmesi olmuştur.

İran’ın, NATO ve Avrupa Birliği gibi ulus-
lararası kuruluşlar tarafından terör örgütü 
olarak kabul edilen el-Kaide ile olan ilişkile-
rini gizli tutmaya çalışmasının nedeni; İran 
ve el-Kaide arasındaki herhangi bir iş birli-

ğinin, ABD’nin İran’a yönelik düzenleyece-
ği bir askerî müdahaleyi meşrulaştıracak 
olmasındandır. ABD, bu iş birliğini somut-
laştırmak için birçok rapor yayımlamıştır. 
Hatta CIA tarafından paylaşılan bir vide-
oda, Usame bin Ladin’in oğlu ve örgütün 
iki numarası olan Ebu Muhammed el-Mıs-
ri’nin kızının düğünlerinin İran’da gerçek-
leştiği iddia edilmektedir. Ek olarak 2013’te 
el-Kaide ile anlaşmazlık yaşayan DEAŞ’ın 
bu tarihten sonra İran’a tehditler savurmaya 
başlaması, ülkede bulunan el-Kaide liderle-
rinin varlığıyla açıklanmaktadır.

Kasım 2020’de New York Times gazetesinde 
yer alan haberde, el-Mısri’nin ağustos ayın-
da Tahran’da İsrail tarafından öldürüldüğü 

iddia edilmişti. Bu iddia, İran tarafından 
yalanlanarak öldürülen kişinin Hizbullah’a 
bağlı bir akademisyen olduğu ileri sürülse 
de Lübnan’da herhangi bir anma töreninin 
düzenlenmemesi, İran’ın iddiasını zayıf-
latmaktadır. Ayrıca suikastın 7 Ağustos’ta 
gerçekleştirildiği de göz önüne alınmalıdır 
çünkü bu tarih, el-Mısri önderliğinde Ken-
ya ve Tanzanya’da bulunan ABD elçilikleri-
ne düzenlenen ve yüzlerce kişinin öldüğü 
el-Kaide saldırılarının yıl dönümüdür. Poli-
tikada ve savaşta, tarihlerin ve sembollerin 

birer mesaj içerdiği de düşünülürse öldürü-
len kişinin New York Times gazetesinin id-
dia ettiği gibi el-Mısri olma ihtimali oldukça 
kuvvetlidir.

Batı medyası, İran’ın el-Kaide’ye kucak 
açma gayesini bir ittifak kurmak ve birlik-
te terör saldırıları gerçekleştirmek olarak 
açıklasa da hem İran’ın hem de el-Kaide’nin 
kendilerince pragmatik nedenleri bulun-
maktadır.

İran için ilk ve belki de en önemli gerekçe, 
el-Kaide’nin İran topraklarına herhangi bir 
saldırı girişiminde bulunmasını önlemektir. 
Muhtemelen el-Kaide’nin yöneticileri bura-
da bulunmasaydı İran, bu örgüt için ilk he-

deflerden biri olacaktı. El-Kaide saflarında 
savaştıktan sonra DEAŞ’a katılan el-Lüb-
nani’nin DEAŞ’ın medya organı el-Naba’ya 
yaptığı açıklamalar da bu gerekçeyi des-
teklemektedir. Aynı röportajda başka bir 
konuya daha değinen el-Lübnani, el-Kai-
de’nin Suriye kolu olan ve Esed’i devirmek 
için savaşan el-Nusra savaşçılarının, İran’ın 
izni dâhilinde İran topraklarından Suriye’ye 
geçtiğini ifade etmiştir. Vekâlet savaşını bir 
güvenlik politikası olarak belirleyen İran’ın, 
Suriye’de kendi askerleriyle savaşan el-Nus-

Ömer Zengin

HABER ANALİZ 
16.01.2021

ABD-İran Gerilimi ve  
el-Kaide Sorunsalı

Trump’ın, İran ve el-Kaide ilişkisinin üzerine giderek Biden 
yönetiminin İran’a yönelik seçeneklerini sınırlandırmayı 
hedeflediği söylenebilir.
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ra militanlarına geçiş için koridor açması da 
savaşı topraklarından uzak tutmaya çalıştı-
ğının bir göstergesidir.

İkinci olarak el-Kaide yöneticilerinin, yurt 
dışında tutuklanma tehlikesiyle karşı kar-
şıya kalan vatandaşlarını kurtarmak ama-
cıyla takas yöntemini açıkça kullanan İran 
tarafından siyasi rehineler gibi görüldüğü 
de söylenebilir. 2015 yılında Yemen’de el-Ka-
ide tarafından kaçırılan bir İranlı diplomat 
karşılığında 5 el-Kaide yöneticisinin İran 
gözetiminde serbest bırakılması da el-Kaide 
yöneticilerinin İran için âdeta birer sigorta 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan bu iki aktörün ilişkilerine 
el-Kaide açısından bakılacak olunursa ör-
güt yöneticilerinin, ABD tehdidinden ko-
runmak ve hayatta kalmak için İran’a sığın-
dığı görülmektedir. Ayrıca Avrupa basınının 
iddialarına göre el-Kaide yöneticilerinin 
-örgüt için çok değerli olan ve birliğin bo-
zulmasını engelleyecek- propagandalarını 
yapabilmeleri için gerekli teknik altyapı 
İran tarafından sağlanmıştır.

İran ve el-Kaide ilişkilerine doğal üçüncü 
olarak dâhil olan ABD kanadından bakıla-

cak olunursa günler sonra görevi devrede-
cek olan Donald Trump ve kabinesinin, Joe 
Biden’ı İran konusunda köşeye sıkıştırmayı 
hedeflediği söylenebilir. Bilindiği üzere Bi-
den, İran ile olan ilişkilerinde yeni bir sayfa 
açma planlarını duyurmuştu. Bunlar göz 
önüne alındığında İran ve el-Kaide ilişkisi-
nin üzerine gitmek, Trump açısından hem 
İran’ın zarar göreceği hem de belki 2024 
ABD Başkanlık Seçimleri’nde tekrar rakip 
olacağı Biden’ı zor durumda bırakabileceği 
bir fırsat olarak görülmüş olabilir.

Sonuç olarak Şii İran’ın, Selefi-Vahhabi te-
rör örgütü el-Kaide ile iş birliği yapması ma-
kul görünmese de iki taraf, kendi çıkarlarını 
gözeterek asgari müşterek oluşturmuştur. 
El-Kaide yöneticilerinin, kendilerini İran 
topraklarında ABD tehditlerinden koru-
ması ve İran’ın da kendisini olası el-Kaide 
saldırılarından koruması bir kazan-kazan 
yaklaşımına örnektir. Ancak Tahran’da ör-
gütün iki numarası el-Mısri’nin öldürüle-
bilmesi, İran’ın örgüt yöneticileri için artık 
güvenli bir alan olup olmadığı sorunsalını 
tartışmaya açmaktadır. ABD iktidarının el 
değişeceği bu manidar zamanda, mevcut 
iktidarın bahsedilen iki aktörün ilişkilerinin 

üstüne gitmeye başlaması ise halefinin elini 
zayıflatmak ve ekonomik, askerî ve siyasi 
anlamda kuşatılmış olan İran’ın hareket ala-
nını daha da daraltmaya çalışmak şeklinde 
okunabilir. İ
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Joe Biden 20 Ocak itibarıyla ABD’nin 46. 
Başkanı olarak göreve başladı. Kabine üye-
lerinin, Kongrenin ilgili komitelerinden 
onay alma süreci ise 19 Ocak’ta başladı. Bu 
bağlamda Senato Dış İlişkiler Komitesinde, 
Dışişleri Bakanı Antony Blinken için bir 
oturum gerçekleşti ve önemli dış politika 
konuları gündeme geldi. Her bir senatörün 
ABD dış politikası ile ilgili mühim gördü-
ğü konular hakkında soru sorması ve Blin-
ken’ın cevaplaması ile gerçekleşen toplantı-
nın ana gündemi ise İran oldu.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim 
Risch, açılış konuşmasına dış politika ile 
ilgili en büyük kaygısının İran olduğunu 
söyleyerek başladı. Bu bağlamda Risch’in şu 
ifadeleri dikkat çekiciydi: “Nükleer Anlaş-
ma (KOEP), İran’a dönük önemli yaptırım-
lar sağladı ancak İran’ın terörist vekillere 
verdiği desteği ortadan kaldırmadı. Bu ne-
denle bölgedeki terörün finanse edilmesine 
izin verdi. Anlaşma aynı zamanda İran’ın 
geleneksel silahları ve balistik füze prog-
ramlarına dar görüşlü bir yaklaşıma sahipti 
ve İran’ın uranyum zenginleştirmeye de-

vam etmesine izin verdi. İran ile yapılacak 
herhangi yeni bir anlaşma, balistik füze 
programı ve terörizme verilen desteği sona 
erdirme dâhil İran’ın kötü davranışlarının 
tüm yönlerini ele almalıdır.”

Bu bağlamda diğer birçok senatör de İran 
ile ilgili kaygılarını belirtip Blinken’a bu 
minvalde sorular sordu. Öne çıkan bazı so-
rular ve Blinken’ın cevapları şu şekilde oldu:

Demokrat Senatör Bob Menendez: 
Biden yönetiminin diplomatik yola geri 
dönmekle ilgilenmesini anladığını ve bunu 
desteklediğini ancak İran’ın diğer tehlikeli 
ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini ele almak 

için somut çabalar olmaksızın KOEP’e dön-
menin yetersiz olmasından korktuğunu be-
lirtti. İran’la kapsamlı, diplomatik bir yak-
laşım bulmak için iki partinin desteğinin 
gerekli olduğunun altını çizdi.

Blinken: 
Nükleer silahı olan bir İran’ın, bölgede istik-
rarsızlık yaratmada daha etkili olduğunu, o 
sebeple İran’ın nükleer silaha erişimini en-
gellemek konusunda Biden yönetiminin 
acil bir sorumluluğu bulunduğunu belirtti. 
İran’ın hızlı bir şekilde uranyum zengin-
leştirmeye devam ettiğine ve kamuoyu ile 
paylaşılan raporlara göre KOEP’in çok geri-

sinde bir durum ile karşı karşıya kalındığına 
dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson: 
Yüzlerce Amerikalının ölümünden sorumlu 
olan Süleymani’nin öldürülmesinin doğru 
bir hareket olup olmadığını sordu.

Blinken: 
Hiç kimsenin Süleymani öldüğü için gözyaşı 
dökmediğini ama bunun en doğru hareket 
olup olmadığının konuşulması gerektiğini 
söyledi. Bu eylemin, Irak’taki Amerikan as-
kerlerini tehlikeye soktuğunu ve Amerika’yı 
daha az güvenli hâle getirdiğini dile getirdi.

Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney:
KOEP’in, İran’ın nükleer silah elde etmesi-
ni kolaylaştıran bir anlaşma olduğunu ileri 
sürdü. Yönetimin İran ile ilgili istihbarat 
konusunda çok dikkatli olması ve agresif bir 
tutum sergilemekten vazgeçmemesi gerek-
tiğini söyledi.

Blinken: 
İstihbarat konusunda Kongre ile iş birliği 
yapacaklarını belirtti.

Demokrat Senatör Chris Coons:
İran’ı geri püskürtmekle Yemen’deki savaşı 
yeniden değerlendirmek arasında nasıl bir 
denge kurulabileceğini sordu.

Dr. Bilgehan Alagöz

GÖRÜŞ 
21.01.2021

ABD Senatosu’nun  
Ana Gündemi İran Oldu

İran Nükleer Anlaşması’nın (KOEP) geleceği ABD Senatosunun 
çekincelerinin giderilmesine bağlı olacak.
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Blinken: 
Husilerin saldırgan olduğunu ancak Suudi-
lerin, insani felaketin boyutlarını artırdığını 
net bir şekilde görmek gerektiğini; Husileri 
terör örgütü olarak tanımlamanın, onları 
masaya getirmek için fazla bir şey yapma-
dan durumu daha da kötüleştirdiğini ve bu 
sebeple Biden yönetiminin bu kararı hemen 
gözden geçireceğini ifade etti.

Coons ayrıca İran’ın balistik füze progra-
mının kontrol altına alınmasının Orta Do-
ğu’nun güvenliği için önemini vurguladı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham:
Blinken’a, İran’ın en büyük terör destekçisi 
olduğuna inanıp inanmadığını sordu.

Blinken: Buna inandığını söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Todd Young:
2001’de çıkan, el-Kaide’ye müdahaleye izin 
veren yasanın İran ve el-Kaide bağlantısı 
sebebiyle İran’a saldırıya izin verip verme-
diğini sordu.

Blinken: 
Bunun için Kongreden yeniden izin alınma-
sı gerektiğini söyledi.

Peki bu durum bize ne ifade ediyor? Bi-
den yönetiminin, KOEP’e geri döneceğinin 
çokça konuşulduğu bugünlerde ABD’de dış 
politika karar alma mekanizmasının önemli 
bir ayağı olan Senatoda, Demokrat ve Cum-
huriyetçi senatörlerin önemli çekincelerinin 
olması ve İran konusunda ortak bir pers-
pektife sahip olmaları oldukça önemlidir. 27 
Şubat 2015’te henüz KOEP imzalanmadan 
aylar önce dönemin Senato Dış İlişkiler Ko-
mitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Bob 
Corker, Senatör Menendez ile birlikte 2015 
İran Nükleer Anlaşması’nı İnceleme Yasa-
sı’nı (Iran Nuclear Agreement Review Act 
of 2015) hazırlamıştır. Söz konusu bu Yasa, 
Demokrat senatörlerin desteğiyle Mayıs 
2015’te ABD Senatosunda kabul edilmiştir. 
Yasa’ya göre Kongrenin onayı olmadan ABD 
Başkanı’nın İran’a dönük yaptırımlardan fe-
ragat etmesi veya yaptırımları askıya alması 
engellenmiştir. Zira bu Yasa öncesi hukuki 
düzende Başkan’ın, Kongrenin uygulamaya 
koyduğu yaptırımları askıya almak için fe-
ragat hakkını kullanmasına ilişkin herhangi 
bir sınırlama mevcut değildi. Dolayısıyla Bi-
den’ın KOEP’e geri dönme girişimi karşısın-
da tarihin tekerrür etme ihtimali vardır. Bu 

durumun farkında olan Biden yönetiminin, 
Senato üyelerinin İran’la ilgili çekincelerini 
gidermek adına Kongre ile daha yakın te-
masta bulunacağını ve İran’ın balistik füze 
programı ile Suriye-Irak-Lübnan hattındaki 
askerî varlığını tartışmaya açacak bir takip 
anlaşması yapmayı çok daha fazla dile geti-
receğini söylemek mümkündür. İ
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Güney Kafkasya turuna çıkan İran Dışiş-
leri Bakanı Cevad Zarif, gezisine Bakü’den 
başladı. 25 Ocak’ta Azerbaycanlı mevkidaşı 
Ceyhun Bayramov’la yapacağı görüşme-
nin ardından Zarif; Moskova, Erivan, Tiflis 
ve en sonunda da Ankara’yı ziyaret etmeyi 
planlıyor. Fakat Zarif ’in Türkiye ziyareti için 
görüşmeler yürütüldüğü ancak bununla il-
gili bir sonuç alınamadığı belirtildi.

Zarif ’in söz konusu başkentlerde görüşece-
ği en önemli gündem maddesi, Karabağ’ın 
işgalden kurtarılmasından sonra Güney 
Kafkasya’da şekillenmekte olan yeni jeo-
politik ortamda, İran’ın pozisyonunun ne 
olacağıyla ilgilidir. Son Karabağ olaylarında 
süreç dışında kalan İran, bunu telafi etme-
nin arayışındadır.

Güney Kafkasya’daki süreçte, İran’ı endişe-
lendiren iki durum yaşanmaktadır. Birincisi 
askerî gelişmelerdir. Karabağ’la ilgili yapı-
lan üçlü anlaşmanın ardından Azerbaycan, 
Karabağ’ın önemli bir kısmında mutlak 
kontrol sağlamış ve Rusya bölgeye geçici 
olarak barış gücü yerleştirmiştir. Türkiye de 

Karabağ’da gözlem noktası kurmayı ve ba-
rış gücü yerleştirmeyi amaçlamakta ayrıca 
Azerbaycan’da askerî üs edinme yönünde 
bir politika izlemektedir. Türkiye-Azerbay-
can ittifak ilişkisinin daha ileri seviyeye 
taşınması, İran’ı endişelendirmektedir. An-
kara ile Bakü’nün daha fazla yakınlaşması-
nı engellemek veya Türkiye’yi dengelemek 
için de Azerbaycan’a bu alanda iş birliği 
önerisinde bulunmuştur. Daha önce İran 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olan, şimdi de 
İran’ın Bakü Büyükelçisi görevini yürüten 
Abbas Musevi, 14 Ocak 2021’de Azerbaycan 
Savunma Bakanı Zakir Gasanov’la bir ara-
ya gelerek askerî ve teknik alanda iş birliği 

geliştirmek istediğini dile getirmişti. Ayrıca 
Musevi, İran ve Azerbaycan arasındaki iş 
birliğinin güçlendirilmesinin bölgesel gü-
venlik için büyük bir öneme sahip olacağını 
açıklamıştı.

İran’ı endişelendiren ikinci durum bölgede-
ki jeoekonomik gelişmelerdir. Azerbaycan, 
Karabağ’ın kontrol altına alınmasıyla ortaya 
çıkan yeni jeopolitik ortamda, Türkiye’yle 
beraber yeni jeoekonomik projeleri hayata 
geçirmek için girişimlerde bulunmaktadır. 
Ermenistan ve Azerbaycan üzerinden Tür-
kiye’nin Rusya’ya bağlanmasını öngören do-
ğu-batı ulaşım koridoruna alternatif olarak 

Tahran, Azerbaycan üzerinden Rusya’nın 

İran’a bağlanmasını öngören kuzey-güney 

koridorunu önermektedir. Ermenistan’ın 

doğu-batı ulaşım koridoruna dâhil olma-

sı, Erivan’ın dış ticaret ve ulaşım alanında 

İran’a olan bağımlılığını ciddi bir şekilde 

azaltarak İran’ın Ermenistan üzerindeki et-

kisini zayıflatacaktır. Ayrıca Rusya’yı, Tür-

kiye’ye daha da yakınlaştıracaktır. Ulaşım 

alanındaki gelişmelerin dışında kalmamak 

ve kendi projesinin devre dışı kalmasının 

önüne geçmek için İran’ın girişimiyle 19 

Ocak’ta İran ile Azerbaycan demir yolları 

idaresi arasında iş birliğini artırmayı amaç-

layan bir anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Azerbaycan’ın başını çektiği 

doğu-batı ulaşım ve ticaret projesinin bir 

diğer ayağı, Orta Asya ve Hazar enerji kay-

naklarının Kafkasya üzerinden Türkiye ve 

Avrupa’ya aktarılmasıdır. 21 Ocak’ta Azer-

baycan ile Türkmenistan Dışişleri bakanları 

tarafından Aşkabat’ta Hazar Denizi’ndeki 

tartışmalı hidrokarbon yataklarının ortak 

işletilmesiyle ilgili imzalanan memoran-

dum, Türkmenistan’ın sürece dâhil edilme-

sinin önemli bir adımı olmuştur. Daha önce 

Azerbaycan’ın “Kepez”, Türkmenistan’ın 

ise “Serdar” olarak adlandırdığı tartışmalı 

enerji yataklarının isminin “Dostluk” ola-

Dr. Sabir Askeroğlu
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rekabet üzerine kurmaktadır.
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rak değiştirilmesi sembolik bir öneme sahip 

olmakla birlikte her iki tarafın da geçmiş-

teki husumetleri çözerek yeni projelerde iş 

birliği yapmak istediklerinin göstergesidir. 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimu-

hammedov imzalanan memorandumu, “İki 

enerji gücünün, potansiyellerini iş birliği 

üzerinden bir araya getirerek güçlendir-

mesi.” olarak değerlendirmiştir. Orta Asya 

enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Av-

rupa’ya transitini öngören Trans-Hazar Do-

ğal Gaz Boru Hattı gibi önemli bir projenin 

inşasından söz etmek için henüz erken olsa 
da bu konu üzerinde düşünülmediği söyle-
nemez. Türkmenistan’ın Azerbaycan’la so-
runlarını çözmesi İran’a olan ihtiyacını azal-
tacaktır. Bu da İran’ı endişelendirmektedir.

Türkiye’nin, Güney Kafkasya’da jeoekono-
mik ve askerî olarak güçlenmesi ve bölge-
deki süreçleri etkiler duruma gelmiş olması 
İran’ı harekete geçirmektedir. Zarif ’in Kara-
bağ sürecinin tarafları olan aktörleri ziyaret 
etmesinin amacı; bu ülkelerin İran’a yönelik 
yaklaşımlarını ölçmek, Azerbaycan’la daha 

yakın bir ilişki kurabilmek, eğer olmazsa da 
Türkiye’nin bölgedeki etkisini dengelemek 
için diğer aktörlere yakınlaşarak bundan 
sonra bölgedeki süreçlerde kendisi için bir 
konum elde etmektir. Fakat yakın geçmişte 
Azerbaycan’a karşı Ermenistan’ı destekle-
miş olan İran, Azerbaycan için “pasif bir iyi 
komşu” olmaktan öteye geçmeyecektir. Er-
menistan bir taraftan Moskova’nın güvenini 
kazanmak için çabalarken diğer taraftan da 
Fransa’yı bölgedeki süreçlere kendi yanın-
da dâhil etmeye çalışmaktadır. İran’la kara 
sınırı olmayan ancak bölgesel anlamda iyi 
komşuluk politikasını bozmak istemeyen 
Gürcistan’ın dış politikasındaki stratejik 
tercihi NATO’dan dolayısıyla da Türkiye’den 
yanadır. Azerbaycan gibi kendisi de toprak 
sorunu yaşayan Gürcistan, Karabağ sürecin-
de Azerbaycan’ın politikasını desteklemiş-
tir. Rusya da İran’ın bölgede güçlenmesin-
den yana değildir. İran’ın da “Kafkasya için 
iş birliği platformuna” dâhil olması gerekti-
ğini söyleyen tek aktör, Tahran’ın en büyük 
rakip olarak gördüğü Türkiye olmuştur. İ
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Nader Sohrabi, Revolution and Constituti-
onalism in the Ottoman Empire and Iran 
(Osmanlı İmparatorluğu ve İran’da Devrim 
ve Meşrutiyetçilik) başlıklı kitabında Os-
manlı İmparatorluğu ve İran’ın aynı yıllarda 
tecrübe ettiği meşrutiyet devrimlerini, bu 
ülkelerin siyasi ve sosyal yapılarını dikkate 
alarak incelemiştir. Kitap, iki ülkenin farklı 
olarak ele alındığı iki ana ve toplamda yedi 
ara bölümden oluşmaktadır. Kitabın farklı 
bölümleri, Sohrabi’nin farklı zamanlarda 
yayımlanmış makalelerine dayanmaktadır. 
Sohrabi, kitap boyunca temel olarak niçin 
Osmanlı Devleti ve onun devamı olan Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin yeni sistemi korumak-
ta İran’a göre daha başarılı olduğu sorusuna 
cevaplar aramaktadır. Yazar, yöntem olarak 
sosyal bilimler ve tarihyazıcılık gelenekleri 

arasında bir dengeye ulaşabilmek adına iki 
ülkedeki devrim sürecini küresel, bölgesel 
ve yerel bağlamlarda incelemiştir. Buna 
ilaveten karşılaştırma, genelleme ve neden-
sellik gibi araçları, dönemin kronolojisini 
yeniden inşa ederken kullanarak analitik 
bir anlatı oluşturabilmiştir. Kendisinin de 
ifade ettiği gibi eser, bu yönüyle geleneksel 
tarih anlatılarından ayrılmaktadır.

Sohrabi, Osmanlı ve İran meşrutiyet dev-
rimlerinin oluşumunda bölgesel ve yerel 
dinamiklerin, küresel meşrutiyetçi modelle 
etkileşiminin belirleyici olduğunu savun-
maktadır. Fransız Devrimi’nden Bolşevik 
İhtilali’ne kadar olan zaman dilimindeki 
meşrutiyetçi küresel siyasi kültür, dünyanın 
farklı coğrafyalarında benzer kurumların 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı 
ve İran meşrutiyet hareketlerine ortak böl-
gesel niteliklerini veren özelliklere gelince 
bu ülkelerin karşı karşıya kaldığı benzer 
sorunlar, bu ülkelerdeki entelektüellerin 
meşruti rejimi, devleti içeride ve dışarıda 
güçlendirecek bir enstrüman olarak görme-
sine sebep olmuştur. Ayrıca Osmanlı ve İran 
entelektüelleri, meşrutiyeti halka yaymak 
ve ulemanın desteğini almak için meşruti-
yet adına İslami bir gelenek icat etmişlerdir. 
Yazara göre iki devletin ve toplumun farklı 
yerel özellikleri, meşrutiyet deneyimlerinin 
iki ülkede farklı şekillerde oluşmasına sebep 
olmuştur. Bu yerel özelliklerin belki de en 
önemlisi, iki devletin yapıları arasındaki 
farklılıktır. Osmanlı İmparatorluğu, Tan-
zimat Dönemi reformları sayesinde İran’a 
göre daha merkezî bir bürokrasi kurabil-
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miştir. Osmanlı maliyesi de reformları ger-
çekleştirmek için gereken kaynağı bulma-
da daha başarılı olmuştur. Ayrıca Osmanlı 
İmparatorluğu’nda modern okullardan ye-
tişen, Meşrutiyet’e sahip çıkan ve eğitimli 
bürokratlardan oluşan bir orta sınıf mey-
dana gelmiştir. II. Abdülhamid Dönemi’nde 
Meşrutiyet’in ilanını uzun süre planlayan ve 
nihayet gerçekleştiren, gerçekleştirdikten 
sonra da çeşitli yollarla yeni rejimi koruyan 
bu sınıftır. İran Meşrutiyeti ise böyle bir kit-
lenin desteğinden mahrumdu.

“Revolution and the Neopatrimonial State” 
(Devrim ve Neopatrimonyal Devlet) baş-
lıklı birinci bölümde; II. Abdülhamid Dö-
nemi modernleşme anlayışı, bu dönemde 
bürokrasinin ağırlığının Babıali’den Yıldız 
Sarayına kayması ve Jön Türklerin “istib-
dat” olarak adlandırdıkları II. Abdülhamid 
idaresine muhalefet nedenleri irdelenmek-
tedir. Sohrabi, Osmanlı reformlarını üç dö-
neme ayırmıştır: III. Selim ve II. Mahmut 
dönemleri, Tanzimat Dönemi ve üçüncü 
olarak II. Abdülhamit Dönemi. Sohrabi’ye 
göre II. Abdülhamit Dönemi modernleş-
me anlayışı, Avrupa örnek alınarak yapılan 
reformların, imparatorluğun dinî ve bürok-
ratik gelenekleriyle uzlaştırılma girişimi 
olarak özetlenebilir. Yazar, Tanzimat Döne-
mi’nde Saraya karşı güç kazanan Babıali’nin 
etkisinin azalıp Sultan’ın ikamet ettiği Yıldız 
Sarayı bürokrasinin önem kazanmasının, 
yeni rejimin “neopatrimonyal” niteliğini 
gösterdiğini belirtmektedir. Neopatrimon-
yal devletten kasıt; bir yandan Tanzimat’tan 
bu yana ikame edilen modern ve rasyonel 
bürokratik pratiklerin devam ettirilmesi 
öte yandan da devlette saltanat kurumuna 
ve sultanın şahsına bağlılığın öne çıkması-
dır. Tanzimat Dönemi eğitim reformlarının 
bir sonucu olarak bürokrat yetiştirmek için 
kurulan Mekteb-i Mülkiyeden derece ile 
mezun olan öğrencilerin Yıldız Sarayında 
görevlendirilmesi idarenin neopatrimon-
yal niteliğini gösteren bir örnektir. Buna 
karşın Jön Türkler, II. Abdülhamit idaresini 
geleneksel ve ilerleme düşmanı olarak gör-
müştür. Ayrıca terfilerin liyakate göre değil, 
sadakate göre yapılması ve hak ettikleri ma-
kamlara gelemediklerini düşünmeleri onla-
rı rejime muhalefete itmiştir.

“The Young Turk Revolution and the Global 
Wave” (Jön Türk Devrimi ve Küresel Dalga) 
başlıklı ikinci bölümde, küresel etkinin Os-
manlı’da Meşrutiyet’in ilanını nasıl etkiledi-
ği tartışılmaktadır. Ayrıca bu hareketi etki-
leyen iç etmenlerin, dışarıdaki gelişmelerle 
kesişimi de bu bölümde konu edilmektedir. 
Sohrabi’ye göre Fransız Devrimi, meşrutiyet 
hareketlerine tarihsel bir arka plan sağla-
mıştır. Buna rağmen Fransız Devrimi ve 
ideolojisi, Jön Türklerin meşrutiyetçiliğini 
açıklamaya yetmez. Başlarda Gustave Le 
Bon’un kitle teorisinden etkilenerek şid-
det hareketlerini kınayan Jön Türkler, ida-
reyi yukarıdan bir askerî darbe ile almayı 
planlıyorlardı. Zira halk tabanına yayılmış 
bir devrim, etnik ve dinî farklılıkları gün 
yüzüne çıkarıp çatışmayı körükleyebilirdi. 
Ancak entelektüel açıdan farklı düşünseler 
de en azından bazı Jön Türklerin, popüler 
bir devrim fikrini küresel, bölgesel ve yerel 
gelişmelerin etkisiyle benimsemeye başla-
dığı görülür. Bu bağlamda, halk tabanına 
yayılmış 1905 Rusya ve 1906 İran devrimleri, 
başarılı bir devrim ihtimalini Osmanlı en-
telektüellerine gösteren örnekler olarak öne 
çıkmıştır. Bunlara ek olarak Anadolu’da-
ki vergi isyanları ve Makedonya’daki çete 
örgütlenmelerinin İttihatçı subaylar tara-
fından benimsenmesi, Osmanlı’da Meşru-
tiyet’i şekillendiren etmenler olarak değer-

lendirilmektedir. Nihayet Britanya ve Çarlık 
Rusya’sı arasında yapılan ve İmparatorluğun 
paylaşılmasını öngören Reval Görüşmele-
ri’nin açığa çıkması ve İttihatçıların bir kıs-
mının yönetim tarafından deşifre edilmesi 
Meşrutiyet Devrimi’ni tetikleyen unsurlar 
olarak değerlendirilmektedir.

Kitabın üçüncü bölümü “Constitutional 
and Extra-constitutional Struggles” (Meş-
ruti ve Meşrutiyet Dışı Mücadeleler) baş-
lığını taşımaktadır. Bu bölümde, Meşruti-
yet’in ilanından sonra İttihat ve Terakkinin 
(İTC), Meclisi ve yürütmeyi hukuki ve hu-
kuk dışı yollarla kontrol etme mücadelesi 
konu edilmektedir. Ek olarak İTC’nin, libe-
ral ve dinî muhalefete karşı tutumu ele alın-
maktadır. Yazar, bu bölümde Osmanlı Me-
busan Meclisi ile İran Meşrutiyet Meclisini 
karşılaştırır. Bilindiği üzere, İran’da Meclis 
topa tutulmuş ve daha sonraki olaylar meş-
ruti rejimin zaaflarını ortaya koymuştur. 
Sohrabi’ye göre Osmanlı meşrutiyetini ve 
Kanun-i Esasi’yi İran’a göre daha istikrarlı 
kılan, İTC’nin yeni rejimi hukuk dışı yollarla 
savunmasıydı. İTC’nin Kamil Paşa hükûme-
tini düşürme girişimi, Meclisteki muhalif 
mebuslara, gazetecilere ve eski rejimin is-
tenmeyen bürokratlarına gözdağı verme 
gibi eylemleri bu hukuk dışı faaliyetlere ör-
nek olarak gösterilebilir. Arkasında İTC gibi 
bir güç bulunmayan İran Meşrutiyet Meclisi 
ve meşrutiyetçi entelektüeller, saltanat ve 
diğer geleneksel çevrelerle olan güç müca-
delesini kaybetmiştir. Sohrabi, meşrutiyet 
devrimlerinin varlıklarını idame ettirebil-
mek için eleştirdikleri baskıcı ve liberal 
olmayan güçlere ihtiyaç duymalarını ironik 
bir durum olarak niteler.

“The Staff Policies and the Purges” (Kadro 
Siyasetleri ve Tasfiyeler) ve “Counterre-
volution and Its Aftermath” (Karşıdevrim 
ve Sonrası) başlıklı dördüncü ve beşinci 
bölümlerde İTC’nin “devlet içinde devlet” 
olma durumu, askerî ve sivil devlet kadro-
larındaki tasfiyeler ve bunların sonucu geli-
şen 31 Mart Olayı ele alınmaktadır. Modern 
okullardan yetişen ve eğitimli bir orta sını-
fı teşkil eden İttihatçıların eski rejimde en 
çok rahatsız olduğu durumlardan birinin, 
engellenen ve geciktirilen terfileri oldu-
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ğu bilinmektedir. Dolayısıyla İTC, Meclis 
içindeki yasama ve Meclis dışındaki kaba 
kuvvetini kullanarak merkez ve taşra po-
zisyonlarında büyük tasfiyeler yapmıştır. 
Sonuç olarak bir yıl içerisinde, neredeyse 
bütün önemli taşra memurlarının görev 
yerleri değişmiştir. Görevden alınanlar ve 
yeni boşalan pozisyonlara atanmayı bek-
leyenlerle birlikte kadro meselesi kamuo-
yunda büyük tartışmalara sebep olmuştur. 
Sohrabi’ye göre 31 Mart Olayı, İTC’nin çeşitli 
kesimlere baskıları ve ordudaki mektepli-a-
laylı çekişmesi neticesinde meydana gel-
miştir. Bu ayaklanmanın (veya hareketin) 
de tıpkı Meşrutiyet Devrimi gibi çok aktörlü 
olduğu ve farklı grupları dinî bir dil altında 
birleştirdiği görülmektedir. Ayaklanmaya 
katılanların kullandıkları dilin dinî niteliği 
İran örneğinde olduğu gibi meşrutiyet kar-
şıtlığını çağrıştırsa da 31 Mart Olayı’ndaki 
rolünden dolayı yayın hayatına son verilen 
Volkan gazetesinde, İran’daki meşrutiyet 
karşıtı ulemanın kınandığı bilinmektedir. 
Dolayısıyla olayın; İTC’nin hukuk ihlalle-
ri, devlet kadrolarında tasfiye politikası ve 
alaylı-mektepli çekişmesi sonucu gerçekleş-
tiği savunulabilir.

Kitabın “Reform and Patrimonialism in 
Comparative Perspective” (Karşılaştırmalı 
Perspektifte Reform ve Patrimonyalizm) 
adlı altıncı bölümünde; İran ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nda XIX. yüzyılda yapılan 
reformlar, iki devletin patrimonyal nite-
likleri arasındaki farklar ve ulema, tacirler 
ve entelektüellerin meşrutiyet karşısında-
ki tutumları üzerinde durulmuştur. Yazar, 
bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu’nun 
bürokrasi, maliye, eğitim ve ordu alanın-
da yaptığı reformlar sayesinde meşruti bir 
yönetime daha uygun bir yapıya kavuştu-
ğunu belirtmektedir. Örnek olarak Tanzi-
mat reformları ile birlikte yürütme erkinin 
Saraydan ayrılıp Babıali’de yoğunlaşması 
gibi bir durum İran’da gözlenmemekte-
dir. İran’da yürütme Şah ve Saray etrafında 
toplanmıştır. Her ne kadar II. Abdülhamid 
Dönemi’nde, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
patrimonyal eğilimler güçlenmiş olsa da 
bu durum, Nasırüddin Şah Dönemi’nin 
geleneksel patrimonyalizmiyle bağdaşma-

maktadır. Ayrıca Kaçar Dönemi İran’ında 
ulema, aşiretler ve tacirler gibi güçlü top-
lumsal grupların bulunması Kaçar Devle-
ti’nin merkezî gücünün sınırlarını gösteren 
örneklerdir. Eğitim alanında bilhassa II. 
Abdülhamid Dönemi’nde açılan okullar-
dan mezun olan eğitimli orta sınıfın, ya-
zarın “Jön Türk Devrimi” olarak nitelediği 
Osmanlı Meşrutiyeti’nin arkasındaki güç 
olduğu bilinmektedir. Buna karşın, İran’da 
modern eğitim veren az sayıdaki okulun 
büyük bölümü misyonerler ve özel girişim-
ciler tarafından açılmıştır. Üstelik Osmanlı 
ulemasının aksine, İran’da devletten geniş 
ölçüde bağımsız olan ve başlarda Meşru-
tiyet’e destek veren ulemanın giderek yeni 
rejime muhalefetini artırması, meşrutiyet 
yanlısı radikal entelektüel ve siyasetçilerin 
işini zorlaştırmıştır.

Kitabın “The Less Likely Revolution” (Dü-
şük İhtimalli Devrim) başlıklı yedinci ve 
son bölümünde, 1906 İran Meşrutiyet Dev-
rimi’nin gelişimi ve aktörleri Osmanlı Meş-
rutiyeti ışığında analiz edilmiştir. Sohrabi, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda meşrutiyeti 
destekleyen grupların örgütlülüğü ve meş-
rutiyete hazırlanışını göz önünde bulun-
durarak İran Meşrutiyet Devrimi’nin ani ve 
beklenmedik bir gelişme olduğunu iddia 
eder. Daha genel sebepler olarak sayılabi-
lecek meşrutiyetçi küresel dalga, 1905 Rus 
Devrimi’nin etkisi, sayıca az meşrutiyetçi 

entelektüelin çabalarının yanında Devrim’e 
tekabül eden günlerde önde gelen ulemanın 
payitahtta olmamasının, olayların gidişatını 
etkilediğini vurgular. Ona göre önemli mol-
laların yokluğu, isyanın liderliğinin meş-
rutiyetçi radikal entelektüellere geçmesine 
sebep olmuştur. Kitabın önceki bölümlerin-
de de vurgulandığı gibi iki devlet ve toplum 
arasındaki yapısal farklar, farklı meşrutiyet 
geleneklerinin oluşumunun sebebi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İran Meşrutiyet 
Devrimi’nin daha geniş tabanlı, popüler 
bir devrim olarak gelişmesi, meşrutiyetçi 
radikal entelektüellerin Devrim’den sonra 
duruma hâkim olmalarını güçleştirmiştir. 
İran’da, Meclis içinde ve dışında İttihat ve 
Terakki benzeri rejimi koruyacak bir yapı-
nın var olmaması meşruti rejimi savunma-
sız bırakmıştır. Sohrabi’ye göre İran’da geniş 
halk kitlelerine ve ulemanın söylemlerine 
bakıldığında meşruti ideallerden çok ada-
let ve şeriat istekleri göze çarpmaktadır. 
Gerçekten de Ayetullah Behbehani ve Şeyh 
Fazlullah Nuri’nin telaffuz ettiği “meclis-i 
adalet” ile meşrutiyetçi radikal entelek-
tüellerin düşledikleri yasama meclisi çok 
farklıdır. Meşrutiyetçilerin hem devlet yö-
netiminde hem de toplumsal yapıda hayata 
geçirmeyi arzuladıkları programları ortaya 
çıktıkça ulema başta olmak üzere toplumun 
çeşitli kesimlerinden itirazlar yükselmeye 
başlamıştır. Meşrutiyet öncesi İran’ın Os-
manlı İmparatorluğu’ndan bir diğer farkı, 
saltanat kurumuna ve “âlemin kıblesi” ola-
rak görülen şaha duyulan bağlılıktır. Yazar, 
Osmanlı dünyasında sultanın konumunun 
önemsiz olduğunu iddia etmemekle birlik-
te, İran’ın politik kültürünü daha fazla şah 
merkezli olarak nitelendirmektedir. Sohra-
bi, şah merkezli siyasi kültürün Meşrutiyet 
Dönemi’nde dönüşüme uğradığını ise kabul 
etmektedir. Bu dönemden itibaren İran’da 
saltanat kurumunun itibarı azalmıştır. Bu 
itibar kaybı, ne son Kaçar şahı olan Ahmed 
Şah döneminde ne de Pehleviler dönemin-
de telafi edilebilmiştir. Sonuç olarak Os-
manlı İmparatorluğu’nda Jön Türk Devrimi 
kalıcı siyasi kurumlar yaratabilirken İran’da 
Meşrutiyet Devrimi siyasi kültürü dönüş-
türmekle yetinmiştir. İ
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KİTABİYAT

25.01.2021

Birkan Kemal Ertan

İran Mektupları
Montesquieu, Çev. Berna Günen, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, 3. Baskı, 2019, 273 sayfa.
ISBN: 978-6053325055

13.01.2021

Mert Aslan

İran’ın Stratejik Düşüncesi - İran Dış Politikasının Gelişimi, 1979-2018
Nikolay Kozhanov, Iran’s Strategic Thinking  

– The Evolution of Iran’s Foreign Policy, 1979-2018,  
Gerlach Press: Berlin, 2018, 190 sayfa.

ISBN: 978-3959940382

07.01.2021

İRAM Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur 24TV’de 
katıldığı Küresel Oyun programında Biden 

döneminde ABD-İran ilişkilerinin seyrine dair 
değerlendirmelerde bulundu.

MEDYA

06.01.2021

Mert Aydemir

Osmanlı İmparatorluğu ve İran’da Devrim ve Meşrutiyetçilik
Nader Sohrabi, Revolution and Constitutionalism in the Ottoman 

Empire and Iran, Cambridge University Press, 2014, 447 sayfa.
ISBN: 978-1107458901
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Huzistan’da Varoşlaşma:  
Sorunlar ve Sonuçlar

ANALİZ

İç Politika Koordinatörlüğü 

20.01.2021

24 Sayfa

Varoşlarda yaşayan yüksek nüfusuyla Huzistan 
ili, varoşlaşma sorunuyla da yakından ilişkili 
olarak son yıllarda yapılan protesto eylemlerinin 
merkezlerinden biri hâline gelmiştir.

Huzistan, varoşlaşma açısından İran’da 
ikinci sırada yer alan ildir ve nüfusunun beşte 
biri (yaklaşık bir milyon kişi) kentlerin kenar 
mahallelerinde yaşamaktadır. Huzistan’ın 
merkezi Ahvaz, 450.000’den fazla sakiniyle 
varoşlarda yaşayan nüfus açısından ülkede 
üçüncü sırada yer almaktadır. On yıllar 
boyunca ilin idari yönetiminde yanlış planlama 
politikalarının devam etmesinin sonuçlarından 
biri olarak ortaya çıkan bu durum, Huzistan’ı 
büyük dönüşümlere uğratmaktadır. İldeki 
varoşlaşma; çevresel, siyasal, toplumsal, 
kültürel ve ekonomik boyutlarıyla istikrarsızlığın 
oluşmasına yol açmaktadır.
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Kasım Süleymani
Sonrası 
İran-ABD Gerilimi

Ç E V R İ M  İ Ç İ  P A N E L

2020’nin 
ARDINDAN İRAN
Moderatör
Dr. Hakkı Uygur 
İRAM Başkan V.

Konuşmacılar
Prof. Dr. Murat Aslan 
İRAM Başkan Yardımcısı
Ekonomi Koordinatörü

Dr. Turgay Şafak
İRAM Toplum ve Kültür 
Koordinatörü

Dr. Bilgehan Alagöz
İRAM Dış Politika 
Koordinatörü

Hadi Atay
İRAM Güvenlik Çalışmaları
Koordinatörü

Mehmet Koç 
İRAM İç Politika 
Koordinatörü

8 Ocak 2021
Cuma

Etkinlik Saati: 16.00
        /iramcenter

Kaçar Dönemi İran Tarihi (1794-1925)

Bașak Kilerci
(8 Ocak-26 Mart 2021)

Etkinlik Dili: Türkçe
Etkinlik Günü ve Saati: Cuma 18.30-20.30
Bașvuru Tarihleri: 1-6 Ocak 2021

ÇEVRİM İÇİ  ATÖLYE

 2021
İRAM İstanbul

Çevrim İçi Farsça Seminerleri

4 Ocak - 14 Mart
Başvuru: 24-31 Aralık 2020

iSTANBUL

Son Başvuru Tarihi: 
28 ŞUBAT 2021
Sonuçların İlanı: 
16 NİSAN 2021

08.01.2021

8 Ocak 2021 Cuma günü saat 16.00’da “2020’nin 
Ardından İran” başlıklı panel, çevrim içi olarak 

düzenlendi.

08.01.2021-26.03.2021

İRAM İstanbul tarafından çevrim içi olarak 
düzenlenen Başak Kilerci moderatörlüğündeki 
Kaçar Dönemi İran Tarihi (1794-1925) Atölyesi,  

8 Ocak 2021 tarihinde başlamış olup 26 Mart 2021 
tarihine kadar devam edecektir.

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından 
Türkiye’de, İran’a ilişkin yayımlanan akademik 

çalışmaları desteklemek amacıyla hayata geçirilen 
İRAM Tez Ödülleri’nin dördüncüsü için başvurular 

başlamıştır.

04.01.2021

İRAM İstanbul şubesi tarafından düzenlenen çevrim 
içi Farsça Seminerleri ve Konuşma Kulübü, 4 Ocak 

2021 tarihinde başlamış olup 14 Mart 2021 tarihine 
kadar devam edecektir. 
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Tarih: 16/01/2021 Saat: 16.00

/iramcenter

TEZ SUNUMLARI 8

Dicle Burcu Tekil

www.iramcenter.org

İran’da Kadın Hareketi: 
Reformist Dönem ve Yeşil 
Hareketin Karşılaştırmalı 
Bir Çalışması

iSTANBUL

Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu ve 
Afrika Çalışmaları Bilim Dalı, 2020

Çevrim İçi

Youtube/ÝRAM

*Sunum Türkçe gerçekleştirilecektir. 

Youtube/iramcenter
Tarih: 09.01.2021 Saat: 16.00

/iramcenter

MAKALE SUNUMLARI 7

Dr. Güllü Yıldız
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi

www.iramcenter.org

İranlı Hacıların Gözüyle
İstanbul’u Temâşa

iSTANBUL

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

C 51, S 51, Aralık 2016, s.135-160.

Çevrim İçi

ÇEVRİM İÇİ ATÖLYE
İran Düșünce Dünyası I (Klasik ve Modern Metinler Eșliğinde) 

Etkinlik Dili: Türkçe-Farsça 
Etkinlik Günü ve Saati: Salı 18.00-21.00
Bașvuru Tarihleri: 7-9 Ocak 2021

(12 Ocak-30 Mart 2021)

Ali Rıza Mukaddem

16.01.2021

Dicle Burcu Tekil’in “İran’da Kadın Hareketi: 
Reformist Dönem ve Yeşil Hareketin 

Karşılaştırmalı Bir Çalışması” başlıklı tez sunumu, 
İRAM İstanbul tarafından 16 Ocak 2021 tarihinde 

çevrim içi olarak yapıldı. 

12.01.2021

İRAM İstanbul şubesi tarafından çevrim içi 
olarak düzenlenen ve Dr. Ali Rıza Mukaddem 
moderatörlüğünde gerçekleşen İran Düşünce 

Dünyası I Atölyesi, 12 Ocak 2021 tarihinde başlamış 
olup 30 Mart 2021 tarihine kadar sürecektir.

09.01.2021

Dr. Güllü Yıldız’ın “İranlı Hacıların Gözüyle İstanbul’u 
Temâşa” başlıklı makale sunumu, İRAM İstanbul 

tarafından 9 Ocak 2021 tarihinde çevrim içi olarak 
yapıldı. 

19.01.2021

19 Ocak 2021 Salı günü “İran’ın Füze ve Drone 
Kapasitesi” başlıklı çevrim içi panel düzenlendi. 
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28.01.2021

İRAM İstanbul şubesi tarafından çevrim içi olarak 
düzenlenen ve Alireza Hodaei moderatörlüğünde 
yürütülecek olan Çağdaş İran’da Ayaklanmalar ve 
Devrimler Atölyesi 28 Ocak 2021’de başlamış olup 

18 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.

29.01.2021

29 Ocak 2021 Cuma günü “Biden Dönemi’nde 
ABD’nin Orta Doğu Politikalarına Genel Bakış:  

İsrail ve Suriye Gündemi” başlıklı çevrim içi  
panel düzenlendi.

23.01.2021

Eralp Yaşar Azap’ın “1820-1823 Osmanlı-İran 
Savaşında Ortaya Çıkan Salgın ve Bu Salgının 
Savaşa Etkisi” başlıklı makale sunumu İRAM 
İstanbul tarafından 23 Ocak 2021 Cumartesi 

tarihinde çevrim içi olarak yapıldı.



42 İRAM BÜLTEN  |  OCAK 2021

İNFOGRAFİKLER

DMO Basra Körfezi’nde 
G. Kore Tankerine El Koydu
4 Ocak 2021’de Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) yakın haber ajansları, 
Güney Kore bandıralı bir tankere DMO Zülfikar Birinci Bölge Komutanlığı 
tarafından el konulduğunu duyurdu. Tankere el konulmasının sebebi ise 
çevre kirliliği olarak ilan edildi. 

Olayın Detayı: 
Tankerin İsmi  : Hankuk Chemi
Tașıdığı Personeller : Güney Kore, Endonezya, Vietnam,   
     Myanmar 
El Konulduğu Yer  : Büyük Tunb Adası’nın 11 mil güneyi 
El Konulduğu Tarih : 4 Ocak 2021, 10.00 
Șu An Tutulduğu Yer : İran, Bender Abbas Limanı 
Ayrıldığı Liman : Suudi Arabistan, Al Jubail Limanı 
Varıș Hedefi  : Hindistan, Mumbai Limanı – 
     Güney Kore
Yük Miktarı  : 7.200 ton etanol 

Güney Kore’nin Tepkisi: 
Dıșișleri Bakanlığı : El konulan tanker derhâl serbest   
     bırakılmalıdır. 
Savunma Bakanlığı : Korsanlıkla Mücadele Özel Birimini  
     Körfez bölgesine sevk ediyoruz. 

• Güney Kore, ABD önderliğinde Basra Körfezi’nde 
tankerlerin güvenliği için olușturulan itilafın üyesidir. 

• Güney Kore’nin iki bankasında, İran’a ait 7 milyar dolar 
bloke  edilmiș para bulunmaktadır. Bu durum son 
zamanlarda iki ülke arasında ihtilaflara neden olmuștur. 

• İran Dıșișleri Bakanlığı Sözcüsü, tankere el konulmadan 
kısa süre önce Güney Kore Dıșișleri Bakanı Yardımcısı’nın 
yakında Tahran’a gideceğini açıklamıștı.

Bağlantılı Gelișmeler: 

6 Ocak 2021 - Güvenlik Çalışmaları/iramcenter

Kaynak:  Tasnim, IRNA, Euronews
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Kaynak: TÜİK   

12 Ocak 2021 - Ekonomi/iramcenter
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2020’de İsrail’e Yönelik
İran Menșeli Siber Saldırılar

Kritik Altyapılara Yönelik Saldırılar

• 24-30 Nisan 2020: İran Devleti destekli olduğu değerlendirilen ve 24-30 Nisan arası 
sürdüğü düșünülen saldırılar, önce İsrail’deki tarım sulamalarında kullanılan 
pompalara, daha sonra da içme suyu sistemlerine yapıldı. İsrail bu saldırılara yanıt 
olarak 9 Mayıs’ta İran’ın Bender Abbas Limanındaki ağ sistemlerine saldırdı. Liman 
uzun bir süre devre dıșı kaldı.

• 14 Temmuz 2020: İsrail’in 28 farklı demir yolu sistemine, kendilerine CyberAvengers 
adını veren hackerlar tarafından saldırı yapıldığı iddia edildi. Pek çok kaynak, saldırının 
doğrulanmadığını ifade etti.

• 1 Aralık 2020: Adı açıklanmayan bir İranlı hacker grubu, SHODAN arama motoru 
üzerinden İsrail’deki su tesislerinin endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) nasıl 
sızdıklarını anlatan bir video yayımladı. EKS’lerin internete açılan ağlarının korumasız 
olduğunu gösteren hackerların herhangi bir zarara neden olup olmadıkları bilinmiyor.

Kurum ve Șirketlere Yönelik Saldırılar

• 30 Kasım 2020: İsrail’in en büyük sigorta șirketi Shirbit’in ağ sistemleri, kendilerine 
BlackShadow adını veren hacker grubu tarafından ele geçirildi. Șirketin verilerinin bir 
kısmını sızdıran hacker grubu, kalan verileri ifșa etmemek için șirketten çeșitli 
aralıklarla 50-100 arası bitcoin talep etti. Elde edilen veriler arasında, İsrail'in kritik 
devlet kurumlarında çalıșanların bilgileri de bulunuyor.

• 13 Aralık 2020: Intel firmasının İsrail’de araștırma laboratuvarı olarak kurduğu Habana 
Labs, İranlı oldukları tespit edilen Pay2Key hacker grubu tarafından hacklendi. Șirketin 
yeni nesil yapay zekâ destekli teknolojilere yönelik kodlarının ele geçirildiği ve 
bazılarının DarkWeb’de yayımlandığı iddia ediliyor. 

• 20 Aralık 2020: İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (Israel Aerospace Industries - IAI) 
kurumuna ait ağ sistemleri Pay2Key hacker grubu tarafından ele geçirildi. IAI’nın 
üzerinde çalıștığı kritik projelere ait verilerin DarkWeb'de yayımlandığı iddia ediliyor.

• 24 Aralık 2020: İsrail'in en büyük siber güvenlik șirketlerinden olan Portnox, Pay2Key 
hacker grubu tarafından hacklendi. Șirketin verilerinin çeșitli forumlarda yayımlandığı 
iddia ediliyor. Portnox’un müșterilerinin arasında İsrailli kritik devlet kurumlarının da 
yer aldığı biliniyor.

2020’de İsrail’e Yönelik
İran Menșeli Siber Saldırılar

13 Ocak 2021 - Güvenlik Çalışmaları/iramcenter

İsrail Havacılık 
ve Uzay Sanayisi

Pay2Key 
Hacker Grubu 

Shirbit

Portnox

Habana

Kaynak: Bleeping Computer, SecurityWeek, Haaretz
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2010’dan 2020’ye (Mart-Ekim Arası) 
Kadar İran’ın Suriye'ye İhracatı 

(milyon dolar)

İran-Suriye Ticari İlișkileri

14 Ocak 2021 - Dış Politika

Kaynak: 90eghtesadi, Moqavemati

/iramcenter
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Reklam ve iş birliği fikirleriniz için 
info@iramcenter.org  

adresine e-posta gönderebilirsiniz.



İRAMONİT AYLIK DERGİ KAPAK İÇİ

Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde 
bandrol taşıması zorunlu değildir.



İRAMONİT AYLIK DERGİ ÖN KAPAK

İRAN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Oğuzlar Mah. 1397. Sok. No: 14, 06520 
Balgat/Çankaya/Ankara

Tel: +90 (312) 284 55 02-03  
Faks: +90 (312) 284 55 04  
e-posta: info@iramcenter.org 

www.iramcenter.org

İRAN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İSTANBUL

Üst Zeren Sok. No: 40, 34330 
Levent/Beşiktaş/İstanbul

Tel: +90 (212) 264 35 81 
Faks: +90 (212) 264 35 18  
e-posta: iramistanbul@iramcenter.org

www.iramcenter.org

İRAM HAKKINDA

İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi 
güç etkenleri nedeniyle uluslararası ilişkilerde 
dikkate alınması gereken ülkelerden birisidir. 
İran ve Türkiye arasındaki köklü tarihî ilişkiler, 
sınır komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye 
açısından İran’ı çok yönlü tanımayı gerekli 
kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle 2016 
yılında müstakil bir düşünce kuruluşu olarak 
Ankara’da kurulan İran Araştırmaları Merkezi 
(İRAM) öncelikle İran’a ilişkin Türk kamuoyunu 
ve ilgilileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu doğrultuda birincil kaynaklara dayanarak 
saha araştırmaları, raporlar, analiz dosyaları 
hazırladığı gibi Türkiye’nin muhtelif 
disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı 
gereksinimini karşılamak adına; dil kursu, 
staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez 
desteği, atölye, ihtisas semineri gibi eğitim 
faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda 
Türkiye’de İran’a ilişkin bilimsel çalışmalar 
gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını 
paylaşabilecekleri bir platform sunan İRAM, 
ekonomiden iç politikaya, dış politikadan 
güvenliğe, Şiilikten toplum ve kültüre değin 
geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim içi ve 
basılı olarak okurlarına sunmaktadır. Hâlihazırda 
yerli ve yabancı partnerleri ile çok sayıda proje 
çalışmasını sürdüren İRAM, elinizdeki İRAM 
Bülten’i siz değerli okuyucularına sunmaktan 
mutluluk duyar.
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