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İRAM Başkan V.

Değerli İRAM Okurları

2019 yılı birçok açıdan İran için oldukça zorlu bir yıl oldu. Aslında bir yıl önce mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran 
ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak bilinen anlaşmadan çıkması, hemen ardından İran’a yeni ve 
kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başlaması bu durumun habercisiydi. Nitekim Mayıs 2019’da İran’ın önemli petrol müşterilerine tanınan 
muafiyetin sona ermesinden sonra İran’ın yaşamış olduğu sıkışıklık hissi bu ülke ile sınırlı kalmadı ve Basra Körfezi’ndeki askerî gerilim 
ciddi bir biçimde arttı. İran yaptırımlarının önemli bölgesel ayaklarından Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait limanlardaki sabotaj olayları, İngiltere 
ve İran’ın karşılıklı olarak Cebelitarık’ta ve Körfez’de birbirlerine ait petrol tankerlerine el koymaları, ABD’nin gelişmiş gözlem İHA’sının 
İran karasularına yakın bir alanda düşürülmesi ve dünyanın en büyük şirketlerinden olan Suudi Aramco Şirketi’ne yönelik kapsamlı hava 
saldırıları İran’a uygulanan benzersiz yaptırımların yalnızca bu ülke ile ABD arasında bir gerginlik konusu olmadığını gösterdi. Nitekim bu 
gelişmeler İranlı birçok yetkilinin “Biz Körfez’den petrol satamazsak kimse satamaz.” açıklamalarını doğrular niteliktedir. 

Özellikle mayıs sonrası yaşanan İran eksenli gerginlikler bununla da sınırlı kalmadı.  Bu gerginlikler İran halkına da yansıdı ve İran, 
çeşitli protestolara sahne oldu. Kasım ayı içindeki onlarca şehir ve kasabaya yayılan gösteriler, resmî makamlar doğrulamaktan kaçınsa 
da yüzlerce kişinin hayatına mal oldu. Tüm ülkede bir hafta boyunca internetin kesilmesi ise yetkililerin duyduğu endişeyi gözler önüne 
serdi. Bu tarz ayaklanmalara hazırlıklı olan İran elitleri son iki yıldır çeşitli önlemler almaktaydı. Nitekim İran güvenlik güçleri  toplumsal 
gösterileri bastırmak amacıyla çok sayıda tatbikat gerçekleştirmiş ve güvenlik bürokrasisinde de bazı yapısal değişikliklere gitmişti. Genel 
olarak bakıldığında Trump yönetiminin temel politikası zaten alarm veren sosyoekonomik koşulların ağır yaptırımlarla iyice kronikleşmesi ve 
yönetimden ümidini kesen geniş kitlelerin bu tür protesto gösterilerine başvurmasıdır. ABD yönetimine göre böyle bir toplumsal hareketlilik, 
Tahran’daki rejimi değiştirmese bile İranlı yetkilileri yeni ve daha ağır şartlar altında bir anlaşmaya mecbur edecektir.

Bölgede yaşanan birçok gelişme, özellikle Lübnan ve Irak’taki geniş kapsamlı gösteriler, ABD-İran geriliminden bağımsız değildir. Mevcut 
yönetim sorunları ile bu ülkelerdeki siyasi elitlerin İran ile ilişkileri, ABD ve bölgesel müttefiklerinin eline Tahran’ın nüfuzunu sınırlayabilmesi 
için bir koz vermiş gibi görünmektedir. Yine de Irak’taki ABD varlığına yönelik taciz saldırılarının nitelik ve nicelik açısından artış göstermesi 
İran’ın mayıs ayından beri uyguladığı stratejiden vazgeçmediğini ve gerektiği takdirde askerî bir çatışmadan kaçınmayacağını ortaya 
koymuştur. Ülke genelinde etkisini giderek kaybeden ve seçimlere doğru giden Trump yönetiminin İran’ın karşı adımlarına nasıl cevap 
vereceği 2020 yılının en temel bölgesel gündemini oluşturacaktır.

İRAM olarak kuruluşumuzdan beri İran ve bölgedeki gelişmeleri anlık olarak takip etmekte ve bu gelişmelerle ilgili çalışmalarımızı 
ilgililerine sunmaktayız. İlk kez yayımladığımız bu yıllıkta yıl boyunca ülke içinde ve dışında yaşanan gelişmelere dair hazırladığımız 
infografik, haber-analiz ve görüş yazılarımızı bir araya getirerek okuyucularımıza 2019 yılında yaşanan gelişmelere dair genel bir perspektif 
vermek istedik. İRAM’ın hazırladığı daha kapsamlı perspektif, analiz, rapor ve temel metinler gibi çalışmalarımıza ve yine yabancı dillerdeki 
araştırmalarımıza internet sitemizden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim.

Bu vesile ile 2020 yılının ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı gelişmelere sahne olmasını temenni eder, tüm okuyucularımızın yeni yılını 
tebrik ederim.

Saygılarımla...

 Dr. Hakkı Uygur

 İRAM Başkan V.



Dear Readers, 

In many ways, 2019 was an arduous year for Iran. The decision made by US President Donald Trump in May 2018 to withdraw from the 
agreement signed between Iran and the P5 + 1 countries, known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and imposing new and 
exhaustive sanctions on Iran were indications of these challenges. Moreover, ensuing the expiration of the exemption granted to Iran’s vital oil 
customers in May 2019, the sentiment of congestion that Iran experienced spread beyond its borders and military tension in the Persian Gulf was 
drastically amplified.

The sabotage in the ports of the UAE, which is a regional pillar of the maximum pressure policy on Iran, the UK and Iran mutually seizing oil 
tankers in Jabal-i Tariq and the Gulf, shooting down a US observation UAV near Iran’s territorial waters, extensive air strikes on Saudi Aramco - 
one of the world’s largest companies, have shown that the unprecedented sanctions imposed on Iran exceed tension between Iran and the United 
States. In fact, these developments confirm the statements of many Iranian officials that “if we cannot sell oil from the Gulf, nobody can sell it.”

Particularly, the tensions in the axis of Iran after May 2019 were not limited to this. These tensions were reflected on the Iranian people and 
Iran was the scene of various protests. The demonstrations that spanned dozens of cities and towns in November 2019 cost hundreds of lives, 
although unverified by official authorities. The country witnessed a week-long Internet block, revealing authorities’ serious concerns. The Iranian 
elites, which are prepared for such uprisings, have been taking various measures. In the last two years, Iranian security forces have carried out 
numerous exercises to suppress social demonstrations and have implemented structural changes in the security bureaucracy for this purpose.

Ultimately, the basic policy of the Trump administration is exacerbating the already alarming socio-economic conditions by imposing 
severe sanctions and, subsequently, the masses that have reached desperation due to the government, resort to protests. According to the US 
administration, even if such social mobility does not change the regime in Tehran, it would compel Iranian authorities to reach an agreement under 
new and harsher conditions.

Many developments in the region, especially wide-spread protests in Lebanon and Iraq, are not independent of US-Iranian tension. The current 
substandard governance problems and the relations of these countries’ political elites with Iran seem to have given the US and its regional allies 
leverage to limit Tehran’s influence.

Nevertheless, proliferation in the caliber and volume of the condemnation on the US presence in Iraq revealed that Iran has not relinquished 
its strategy since May 2019 and will not abstain from a military conflict if necessary. The foremost regional agenda of 2020 will be how the Trump 
administration, which is gradually losing its influence across the country and is heading to elections, will respond to Iran’s counter-measures. 

As the IRAM team, we have been instantly following the developments in Iran and the region since our establishment, and presenting our studies pertaining 
to these developments to the related people. With this yearbook, published for the first time by IRAM, we wanted to give our readers a general perspective 
on the developments in 2019 by bringing together our infographic, news-analysis and opinion articles on domestic and international developments that took 
place throughout the year.  

I would like to remind you that you can access our more comprehensive studies such as Perspective, Analysis, Reports, and Basic Texts 
prepared by IRAM’s experts and our researches in foreign languages on our website.

Furthermore, I would like to take this opportunity to hope that the year 2020 will be the setting of auspicious developments for our country and 
our region and to congratulate all our readers on the New Year.

Yours sincerely,   Dr. Hakkı Uygur
 A. President of IRAM 
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Muhsin 
Rızai ve 
Irak Savaşı 
Tartışmaları
Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel 

Komutanı ve Düzenin Yararını Teşhis 
Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’nin 28 

Aralık’ta İran-Irak Savaşında gerçekleşen bir 
operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptı-
ğı açıklamalar, İran’da sert tepkilere neden 
olmuştur. Rızai’nin açıklamalarına tepki gös-
terenler siyasi muhalifleriyle sınırlı kalmamış 
ve söz konusu operasyona katılan gaziler ve 
operasyonda hayatını kaybedenlerin yakınla-
rı başta gelmek üzere birçok muhafazakâr da 
eleştirisini dillendirmiştir. Paylaşımında Rızai, 
25 Aralık 1986’da Devrim Muhafızları Ordusu 
komutasında gerçekleştirilen ve 5000 İran as-
kerinin hayatına mal olan “Kerbela-4” operas-
yonunun, 8 Ocak-26 Şubat 1986’da yürütülen 
“Kerbela-5” operasyonu öncesi yapılan bir 
“şaşırtma operasyonu” olduğunu ileri sürmüş-
tür. Rızai’nin “şaşırtmaca” olarak nitelediği 
operasyon Irak ordusunca deşifre edilmiş ve 
başladıktan 24 saat sonra durdurulmuştur. Bu 
operasyonun hedefi, Irak’ın Basra kentini ele 
geçirerek Saddam Hüseyin’i teslim almak ve 
savaş tazminatı ödemeye zorlamaktı.

Eylül 1980’de başlayan ve Ağustos 1988’e 
kadar devam eden İran-Irak savaşında, resmî 
açıklamalara göre İran tarafında 190.00 kişi 
ölmüş 672.000 kişi de yaralanmıştır. Savaşın 
maddi boyutu da eşit derecede yıkıcı olmuştur. 
Birleşmiş Milletler, o dönem için İran’ın savaş 
sebebiyle maddi kaybının 200 milyar dolar ol-
duğunu açıklarken bazı İranlı kaynaklar raka-
mın 440 milyar dolar civarında olduğunu ileri 
sürmüştür. Tahran yönetimi, maddi ve manevi 
ağır sonuçlar doğuran bu savaşın özellikle ida-
resiyle ilgili ihtilaflı konuların kamuoyu önünde 
tartışılmasına başlangıçtan beri olumsuz yak-
laşmıştır. İran tarafı, söz konusu savaşa “Mu-
kaddes Müdafaa” adını vererek sadece kendi 
topraklarını savunmaya çalıştığını ileri sürmüş 
ve bu amaca ulaşıldığını savunmuştur.

Devletin bu konudaki sansür çabalarına 
rağmen savaşı takip eden yıllarda farklı siyasi 
cenahlar arasındaki rekabet sonucu zaman za-
man gündeme gelen yönetim zafiyetine ilişkin 
iddialar veya savaş döneminde aktif sorumlu-
luk üstlenmiş bazı siyasi ve askerî yetkililerin 
bu hususta yaptığı açıklamalar tartışmaları 
beraberinde getirmiştir. Savaş devam eder-
ken bazı yargı mensuplarının; belirli üst düzey 
DMO komutanlarını yargılamak istemesi veya 
BM Güvenlik Konseyinin ateşkesle ilgili 598. 
kararının kabul edilmesinin ardından savaştaki 
başarısızlığa yönelik askerî mahkemelerin bir 
an önce kurularak suçluların idam edilmesine 
yönelik talepleri dönemin en dikkat çekici ko-
nularından olmuştur. Savaşın komutanlarından 
eski Cumhurbaşkanı Ekber Haşimi Rafsancani, 
açıklamalarında komutanların yargılanmasının 
ülke çıkarlarına ters olduğunu düşünerek söz 
konusu girişimlere mâni olduğunu belirtmesi 
savaşın idaresine yönelik tartışmaları tekrar 
gündeme taşımıştır.

Rızai’nin açıklamalarına siyasilerden de 
tepkiler gelmiştir. Cumhurbaşkanı Hasan Ru-
hani’nin başdanışmanlarından Hüsameddin 
Aşina, Rızai’nin ifadelerini eleştirdiği açıklama-
sında eski Genel Komutanın artık zor soruları 
cevaplamaya hazırlanması gerektiğini ifade 
etmiş ve “biz hata yapanları affedebiliriz ama 
kendini beğenmişleri hiçbir zaman” diye ekle-
miştir.

Ordudaki görevinden ayrıldıktan sonra yo-
luna siyasette devam eden Rızai, aday olduğu 
üç Cumhurbaşkanlığı seçiminde de başarısız 
olmuştur. Rızai’nin 2021 seçimlerinden yeni-
den aday olmak istediği düşünülmektedir. Do-
layısıyla Aşina ve Rızai’ye muhalif diğer isim-
lerden gelen eleştiriler bir boyutuyla kendisinin 
siyasi pozisyonunu da hedef almaktadır.

Ne var ki Rızai’nin tepki çeken ifadeleri son 
açıklamalarıyla sınırlı değildir. Daha önce de 
yaptığı bazı açıklamalarla da eleştirilerin hedefi 
olmuştur. Örneğin Temmuz 2015’te verdiği bir 
röportajda “Eğer ABD bize saldırırsa savaşın ilk 
haftasında en az 1000 ABD askerini esir alırız. 
Bu durumda her bir askerin özgür bırakılması 
için ABD birkaç milyar ödemek zorunda kala-
caktır ve böylelikle İran’ın ekonomik sorunları 
da çözülecektir” ifadelerini kullanmıştı. Do-
layısıyla daha önce de kamuoyunun tepkisini 
çeken Rızai, son açıklamalarıyla yürütmekte ol-
duğu Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekre-
terlik görevine ilişkin yeterliliğini de tartışmaya 
açmıştır.

Eski Devrim 
Muhafızları Ordusu 
Genel Komutanı ve 
Düzenin Yararını 
Teşhis Konseyi 
Sekreteri Muhsin 
Rızai’nin 28 Aralık’ta 
İran-Irak Savaşında 
gerçekleşen bir 
operasyonla ilgili 
yaptığı açıklamalar, 
İran’da sert tepkilere 
neden oldu.

Hamid İbrahimi - Uzman
İç Politika - Haber Analiz
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Ali 
Şemhani’nin 
Afganistan 
Ziyareti
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sek-

reteri Ali Şemhani, 26 Aralık 2018’de Afganis-
tan’a günübirlik resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Şemhani, İran’ın siyasi ve askerî bürokrasisinden 
üst düzey yetkililerinin de eşlik ettiği ziyaret kap-
samında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ga-
ni’nin yanı sıra Afganistan İcra Kurulu Başkanı 
Abdullah Abdullah ve Afganistan Cumhurbaşkanı 
Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib 
ile bir araya geldi. Ziyarete ilişkin her iki taraftan 
yapılan açıklamalarda siyaset, ekonomi, güven-
lik ve terörle mücadeleye ilişkin konularda iki 
ülke arasındaki iş birliğinin ele alındığı belirtildi. 
ABD’nin Suriye’den sonra Afganistan’daki askerî 
gücünü de çekmeye hazırlandığına ilişkin iddia-
larının gündeme gelmesinden hemen sonra ger-
çekleştirilen bu üst düzey ziyaret, Tahran’ın ABD 
sonrası Afganistan’da daha fazla rol üstlenmek 
istediğini göstermektedir.

Trump yönetimi, ABD tarihinin en uzun sa-
vaşını bitirmek amacıyla Temmuz 2018’de Tali-
ban’la bir müzakere süreci başlatmış bulunmak-
tadır. Bu kapsamda, ABD Dışişleri Bakanlığının 
Güney ve Orta Asya’dan sorumlu Müsteşar Yar-
dımcısı Büyükelçi Alice Wells’in başkanlığındaki 
Amerikan heyeti, 23 Temmuz 2018’de Katar’ın 
başkenti Doha’da ilk kez Taliban temsilcileriyle 
masaya oturmuştu. Ağustos ve Eylül ayların-
da da devam eden görüşmelerin son faslı,17 
Aralık 2018’de yani Şemhani’nin Afganistan zi-
yaretinden yaklaşık 10 gün önce Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleşti. 
Üç gün süren görüşmelerde ABD’nin Afganistan 
özel temsilcisi Zelmay Halilzad, Taliban temsilci-
leri ve Taliban üzerinde etki sahibi olan Birleşik 
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan 
temsilcilerle bir araya geldi. Söz konusu toplantı-
dan hemen sonra, Trump yönetiminin Suriye’nin 
ardından Afganistan’dan da askerî güçlerini sü-
ratle çekmeye hazırlandığına yönelik iddialar 
daha yüksek sesle dinlendirilmeye başladı. Söz 
konusu iddiaların ardından İran’dan askerî ve gü-
venlik bürokrasisinden üst düzey yetkililerin Ka-
bil’e gerçekleştirdiği ziyaret, Tahran yönetiminin 

gerek müzakere sürecinde gerekse de ABD’nin 
çekilmesinden sonra Afganistan’da üstleneceği 
rol açısından önemli bir ip ucu olarak görülme-
lidir. Zira Tahran yönetimi, ABD’nin bölgeden 
çekilmesinden sonra oluşacak güç boşluğunun 
kendi nüfuzunu genişletmek için önemli bir fırsat 
sunacağının farkındadır. ABD’nin Afganistan’dan 
çekilmek için Taliban’la seri müzakereler yürüt-
tüğü bir ortamda gerçekleşen bu ziyaretin dikkat 
çekici bir diğer yönü de ilk kez İranlı üst düzey 
bir yetkilinin Tahran-Taliban ilişkisini açıkça 
deklare etmesidir. Afganistan ve Amerikalı yetki-
lilerin yanı sıra uluslararası basın tarafından da 
sıkça gündeme getirilen Tahran-Taliban iş birliği 
iddiaları şu ana kadar Tahran yönetimi tarafın-
dan yalanlanmıştı. Son yıllarda hem Afganistan 
hükûmeti üzerinde nüfuz sahibi olmaya çalışan 
hem de ABD’nin Afganistan’daki varlığına karşı 
Taliban aracılığıyla bir tür vekalet savaşı yürüten 
Tahran yönetimi, artık Taliban’la olan bağını giz-
lemeyerek açıkça dile getirmeyi tercih etmekte-
dir. Nitekim Şemhani, Afganistan’dan dönerken 
gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin uzun 
zamandır Taliban’la görüşmeler yaptığını söyle-
mekle kalmamış, benzer görüşmelerin ileride de 
devam edeceğini belirterek Kabil yönetimine ge-
rek mevcut barış sürecinde gerekse de ABD’nin 
çekilmesinin ardından İran’ın ülkede etkin olaca-
ğı mesajını vermiştir.

Sonuç olarak Tahran yönetimi, yıllardır inkâr 
ettiği Taliban’la olan bağını gündeme getirmek 
suretiyle bir taraftan ABD ve ABD’nin Körfez’de-
ki müttefiklerine kendisinin de “Afganistan barış 
sürecinin” bir parçası olduğu mesajını vermekte 
diğer taraftan da örgütle olan ilişkisini yeni sü-
reçte Afgan hükûmeti ve ABD’ye karşı baskı un-
suru olarak kullanmayı amaçlamaktadır.

ABD’nin 
Afganistan’dan 
çekilmek için 
Taliban’la seri 
müzakereler 
yürüttüğü 
bir ortamda 
gerçekleşen bu 
ziyaretin dikkat 
çekici bir diğer yönü 
de ilk kez İranlı üst 
düzey bir yetkilinin 
Tahran-Taliban 
ilişkisini açıkça 
deklare etmesidir.
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Hayalle 
Gerçek 
Arasında 
Suriye’nin 
Yeniden 
İnşası
Suriye’deki askerî hareketliliğin azalmasıy-

la birlikte İran başta gelmek üzere Beşşar 
Esed’in müttefikleri elde ettikleri konumu 

ülkenin geleceğinde koruyamayacakları endişesi-
ne kapılmıştır. Esed’i iktidarda tutmak için ciddi 
harcamalarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti, 
ne yolla olursa olsun ülkedeki nüfuzunu koruma 
çabasındadır. İran, Suriye’nin geleceğinde varlı-
ğını uzun vadede garantiye almak adına ülkenin 
yeniden inşası sürecine aktif bir şekilde dâhil 
olmak istemektedir. Ancak bunun önünde ciddi 
engeller vardır. Rusya Devlet Başkanı Putin ve 
Esed, İran’ın sürece katılımını engellemeye çalış-
tığı gibi muhtelif nedenlerle İran da Suriye’nin ye-
niden inşa sürecinde büyük bir rol alma gücüne 
ve imkanına sahip değildir.

Esed’in Meşruiyetini İade Etmek İçin 
Bir Araç Olarak Yeniden İnşa

Putin, Esed’in yitirdiği meşruiyeti ona tedrici 
bir şekilde iade etme ve dünyaya, Esed’in artık 
ülkeye hâkim konuma geldiği ve onunla iş birli-
ği yapmanın zorunluluk olduğu mesajı vermeye 
çalışmaktadır. Moskova’nın Suriye’nin yeniden 
inşa sürecini hızlandırmaktaki hedefi, elinde 
bulundurduğu ekonomik imtiyazları korumanın 
yanı sıra Esed’in iktidarını sağlamlaştırmaktır. 
Moskova’ya göre Avrupa’nın mülteci krizinden 
kurtulmasının yolu, AB ülkelerinin Suriye’nin 
yeniden inşasına yardımcı olmasıdır. Buna rağ-
men Moskova’nın, ABD’yi ve Avrupa ülkelerini 
Suriye’nin yeniden inşası ve mültecilerin dön-
mesi konusundaki ikna çabası boşa çıkmıştır. 
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya’nın teklifine 
“İran’ın desteklediği bütün güçler Suriye’yi terk 
etmediği müddetçe Amerika, bu ülkenin savaş 

sonrası yeniden inşası için bir dolar bile harca-
mayacaktır” şeklinde karşılık vermiştir. Amerika 
ve Avrupa; Suriye’nin yeniden inşasına yardımda 
bulunmak için siyasi sürecin başlamasını ve BM 
denetiminde genel seçimlerin yapılmasını şart 
koşmuştur. Moskova ise bu tutumun yeniden 
inşa sürecini siyasallaştıracağını ileri sürmekte-
dir. Zengin Arap ülkeleri de İran’ın Suriye’deki 
kapsamlı varlığı nedeniyle Suriye ekonomisine 
katkı vermeye yanaşmamaktadır. Rusya’nın pek 
çok ülkeyi Suriye’nin yeniden inşasına katılmaya 
ikna etmek için atması gereken adımlardan biri 
İran’ın ülkedeki nüfuzunu azaltmaktır.

İran’ın Beklentileri ve Rusya ile Rekabet

İran’a göre artık Esed’in, müttefiklerini im-
tiyazlar vermek suretiyle ödüllendirme zamanı 
gelmiştir. İranlı yetkililer, Suriye’nin yeniden in-
şasını ABD yaptırımlarından doğan krizi aşmak 
için bir fırsat olarak görmektedir. Tahran yöne-
timi, Esed rejimi üzerinde sahip olduğu nüfuzu 
dikkate alarak, istedikleri anlaşmayı rejime dikte 
edebileceğini düşünmektedir. İran İslam Cum-
huriyeti’nin Suriye’nin yeniden inşasına katılarak 
bu ülkede yaptığı harcamaları telafi edilebilece-
ğine ilişkin konuşan ilk kişi, Devrim Muhafızları 
Ordusu eski komutanı ve Devrim Rehberi Hama-
nei’nin Başdanışmanı Rahim Safevi olmuştur. 
Safevi’ye göre Esed, bu harcamaları Suriye’nin 
petrol, doğal gaz ve fosfat kaynaklarıyla ödemeye 
hazırdır. Safavi, Rusya ile Suriye arasındaki 49 
yıllık anlaşmaya ve bu anlaşmaya istinaden Rus-
ya’ya verilen askerî üs ve siyasi-ekonomik im-
tiyazlara vurgu yaparak Esed hükûmetiyle uzun 
süreli siyasi-ekonomik anlaşmaların yapılmasını 
istemiştir. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve 
Dış Siyaset Komisyonu üyelerinden Kerimi Kud-
dusi de Suriye’nin sahip olduğu önemli petrol ve 
doğal gaz kaynaklarına dikkat çekerek savaşta 
tahrip olan bölgelerin inşası karşılığında Esed’in 
söz konusu kaynakları İran’a teslim etmeye ha-
zır olduğunu iddia etmiş ve “Suriyeliler, İran’da 
üretilen yapı malzemelerini AB fiyatlarından daha 
yüksek bir meblağa satın almaya hazırdır ve bu 
da İran genelindeki ekonomik durgunluk dikkate 
alındığında oldukça önemli bir meseledir” diye 
eklemiştir. Ne var ki İranlı yetkililerin ülkelerinin 
Suriye’de harcadığı paraları geri almakta olduğu 
yönündeki değerlendirmeleri büyük oranda bu 
İran kamuoyunu rahatlatmaya yönelik açıklama-
lardır.

Esed, yeniden inşa döneminde İran’ın Suri-
ye’nin en büyük ekonomik ortağı olacağı vaadin-
de bulunmuşsa da İran’ın aktif bir şekilde Suri-
ye’de bulunmaya devam etmesi hâlinde iktidarda 
kalmasının imkânsız olduğunu bildiği için pratik-
te Tahran’ın bu ülkedeki varlığına karşı engeller 
çıkarmaktadır. Anlaşılan o ki İran İslam Cum-

huriyeti yetkilileri de verilen taahhütlerin sözde 
kaldığını ve Moskova’yı Tahran’a tercih eden 
Esed’in bir yandan da Körfez’deki Arap yatırım-
cıları kazanmaya çalıştığını anlamıştır. İran’daki 
siyasi elitlerin, Suriye’nin yeniden inşasına ortak 
olmaya hazır olduklarını sürekli dile getirmesi, 
Tahran’ın Suriye’nin yeniden inşasında şimdilik 
dikkat çekici bir pay alamadığını göstermekte-
dir. Nitekim İranlı Milletvekili Behruz Bünyadi, 
26 Haziran 2018’de yaptığı açıklamada Rusya 
ile Suriye arasındaki yakınlığa ilişkin dikkat çe-
kici ifadeler kullanmış ve Esed’in “utanmadan” 
Putin’le daha uyumlu hareket ettiğini savunarak 
“çok geçmeden bu iki siyasi aktör kendi çıkarları 
doğrultusunda Netanyahu ile Trump için bizi feda 
edecektir” ifadelerini kullanmıştır.

İran basını, son aylarda defalarca Suriye iç 
savaşında ciddi masrafa giren İran’ın, savaş son-
rası muhtemel kazanımları başkasına kaptırma-
ması gerektiğinin altını çizmiştir. Dahası basında 
Suriye’nin yeniden inşası konusunda Tahran’ın 
Rusya tarafından devre dışı bırakılması konusun-
da uyarılar yapılmıştır. Tabnak websitesi İran’ı 
Rus girişimcilerine nazaran Suriye pazarında 
geride kalmakla eleştirmiştir. Kanun gazetesinde 
de “Şam Pazarından İran’ın Payı: Hiç” başlıklı bir 
yazıda “İran’ın Suriye’de yaptığı ağır harcamala-
rından sonra bu ülkenin yeniden inşası konusun-
daki anlaşmalar Putin’in menfaatine yapılmak-
tadır. Yeniden inşa ve DEAŞ sonrası süreçlerde 
Esed’in İran’ı devre dışı bırakmasına müsaade 
edilmemelidir” diye yazılmıştır. Bir müddet önce 
de Merdum Salari gazetesi de İran’ın Suriye pa-
zarındaki rakipleri olarak Rusya ve Çin’i zikretmiş 
ve fırsatın değerlendirilmesi gerektiğinin altını 
çizmiş ve herhangi bir ihmalin bu büyük ve hazır 
pazarın kaybına neden olabileceğini yazmıştır.

İran’ın Hayalleri ve Gerçekler

İran, savaş bitmeden önce savaş sonrası için 
hazırlık yaparak diğer aktörler gelmeden önce 
Esed rejimine birtakım anlaşmalar dayatmak is-
temiştir. Bu bağlamda İran Ocak 2017’de rejimle 
beş iş birliği anlaşması imzalamıştır. Söz konusu 
anlaşmalar kapsamında Lazkiye’de bir elektrik 
santralinin inşası, Halep termik elektrik santrali-
nin tamiri, Humus ve Deyrezor elektrik santralle-
rinin tamiri, üçüncü GSM operatörünün imtiyazı 
ve Suriye’nin doğusundaki fosfat madenlerinin 
işletimi İran’a verilecektir. Ayrıca tarım için 5.000 
hektarlık bir alan ve doğal gaz ve petrol santrali 
inşası için de 1000 hektarlık bir arazi bu ülkeye 
tahsis edilecektir. Suriye limanlarında yatırım da 
bu anlaşmaların kapsamındadır.

Ekim 2018’de Mepna Elektrik Şirketi, Suri-
ye Elektrik Üretimi Kurumu ile Lazkiye’de 540 
megavatlık bir santralin inşası için bir anlaşma 
imzalamıştır. 411 milyon avro değerindeki bu 
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anlaşmaya göre Lazkiye limanında bir kombine 
çevrim santrali ve bir doğal gaz intikal hattı inşa 
edilecektir.

Tahran yönetimi, kendi özel sektörünü de 
Suriye’deki iktisadi projelere ve özellikle ülkedeki 
yeniden inşa sürecine dâhil etmek istemektedir. 
Suriye Şehircilik Bakanı 15 Ağustos 2018’de 
İran’dan gelen ekonomi heyetiyle yaptığı bir 
görüşmede İranlı şirketlerin Şam, Halep ve Hu-
mus kentlerinde 30.000 daire inşa edeceğini 
bildirmiştir. Aynı yılın Kasım ayında İran’da in-
şaat, petrol ve demir üretimi sektöründe faaliyet 
gösteren 180 şirketi temsilen bir heyet, Suriye’yi 
ziyaret ederek bu ülkede yapı malzemeleri üreten 
fabrikaların kurulması teklifinde bulunmuştur. 
Söz konusu “özel” şirketlerin birçoğunun “Saz-
man-ı Müstazafân”’ın (Fakirler Kurumu) çatısı al-
tında faaliyet yürüttüğü ve Devrim Muhafızları ve 
Devrim Rehberi’nin denetiminde olan kurumlara 
bağlı olduğu belirtilmelidir.

Uzun süredir Akdeniz’e ulaşma hedefinde 
olan İran, demir yolu vasıtasıyla bu hedefini ger-
çekleştirme çabasındadır. Bu doğrultuda inşa 
edilecek Şelemçe-Basra demir yoluyla İran demir 
Irak’a ve oradan da Lazkiye limanına ulaşacak-
tır. Irak-Suriye demir yolu bağlantısı Lazkiye’den 
Halep’e, oradan Musul’a ve Bağdat’a daha son-
ra da Basra Körfezi yakınlarındaki Ümm-i Kasr 
limanına kadar uzanmaktadır. Suriye’nin kuzey-
doğusunda ABD askerlerinin bulunması bu he-
defe bir engel teşkil etmekteydi ancak Amerikan 
askerinin çekilmesinden sonra bu hedefin ger-
çekleşmesinin önü açılmıştır. Söz konusu demir 
yolunun yapılmasıyla İran’ın Suriye’nin yeniden 
inşasındaki rolü daha büyük ve Akdeniz’e ulaşı-
mı ve Hizbullah’a silah taşıması ise daha kolay 
olacaktır. Ancak bunca anlaşmanın imzalanma-
sından bir iki yıl geçmesine rağmen hâlâ birçok 
proje yürürlüğe girmemiştir. Örneğin iletişim ve 
bilgi teknolojileri alanında iş birliği yapmak üzere 
iki ülke arasında Ocak 2017’de yapılan anlaşma-
ya göre İran, Suriye’de 300 milyon dolar değe-
rinde üçüncü bir GSM operatörü kurma imtiyazı 
kazanmışsa da bu projeye hâlâ başlanmamıştır. 
Sahil kenti olan Banyas’ta petrol ihracatı için bir 
liman yapımı ve keza “el-Eman” adında ortak bir 
bankanın kurulması da rafta bekleyen projeler 
arasındadır.

Son günlerde İran basınında, savaş öncesi 
Suriye’de günlük satışı 50-60 adet olan Saypa 
otomobil şirketinin satışlarının hâlihazırda üç-
dört civarına indiğine ilişkin haberler çıkmıştır. 
İran’ın Suriye’de ne gibi zorluklarla karşılaşaca-
ğını gösteren bu dikkate değer düşüş, yaptırım-
lardan dolayı yedek parça taşımasının zor ve ma-
liyetli oluşu, yüksek sigorta gideri ve benzer Rus 
ürünleriyle rekabet etmek zorluluğundan kaynak-
lanmaktadır. Yüzde sekseni İran Prayd şirketine, 

yüzde yirmisi de Suriye’ye ait olan Saypa üretim 
fabrikası 2009’da kurulmuş ve 2016’da ise birkaç 
yıllık aradan sonra yeniden üretime başlamıştır.

İran, Suriye pazarında ciddi zorluklarla karşı-
laşmaktadır. İran Ticaret Odası Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Silahverzi, Eylül ayında Suriye’yi 
İran ürünlerinin ithalatına sınırlamalar getirmekle 
itham etmiştir.  İki ülke arasında bir milyar dolar-
lık bir ticaret hacmi için uygun zeminin mevcut 
olduğuna işaret eden Silahverzi, İran’ın Suriye’ye 
olan yaklaşık 250 milyon dolarlık ihracatından 
duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmiştir. İran-Su-
riye Ortak Ticaret Komisyonu Başkan Yardımcı-
sı Ali Asgar Cumai de çeşitli zorluklar sebebiyle 
İran’ın, Suriye ekonomisinde yeterli hisseye sa-
hip olamadığından bahsetmiştir. İran Ticaret ve 
Kalkınma Kurumu ise Şam yönetiminin inisiyatif 
almak yerine İran’dan yardım beklediğini ve ayrı-
ca şirketlere olan borçlarını zamanında ödeme-
mesinin İran’la Suriye arasındaki karşılıklı ticareti 
zorlaştırdığını söylemiştir.

İran’ın Suriye’yi Yeniden İnşa Edecek 
Kapasitesi Var mı?

Birleşmiş Milletler, Ağustos 2018’de Suri-
ye’nin yeniden inşasının maliyetini 400 milyar 
dolar olarak açıklamıştır. Esed ve müttefiklerinin 
Suriye halkına karşı yürüttüğü savaş birçok ko-
nutu, sağlık ve eğitim merkezini, devlet dairesini 
ve ayrıca ülkenin altyapısını büyük oranda yık-
mıştır.

Rusya ile rekabet ve Esed’in İran’ı oyalaması 
gibi etkenlerin dışında Suriye’nin yeniden inşa-
sı konusunda İran’ın kapasitesinin yeterli olup 
olmadığı konusunda da ciddi tereddütler vardır. 
Zira bunun için İran’ın hâlihazırda sahip olmadı-
ğı olanaklara ve yüksek miktarda mali kaynağa 
ihtiyaç vardır. Suriye’yi yeniden inşa etmek için 
ekonomisinin normal koşullarında dahi yeterli 
kaynağa sahip olmayan İran’ın, yaptırım ve eko-
nomik krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde 
bunu gerçekleştirmesi imkansızdır. İran’ın kendi-
si ciddi bir şekilde teknolojiye ve dış yatırımlara 
muhtaç bir durumdadır. Ülkedeki resmî haber 
ajansının raporuna göre ülke ekonomisini iyileş-
tirmek adına İran, yıllık 43 milyar dolarlık bir dış 
yatırıma ihtiyaç duymaktadır ki ülkeye 2016 yılın-
da gelen yabancı yatırım 5 milyar dolarla sınırlı 
kalmıştır. Parlamento raporlarına göre ülke ge-
nelinde 70.000’den fazla tamamlanmamış proje 
mevcuttur ve söz konusu projelerin tamamlan-
ması için 500.000 milyar tümene ihtiyaç vardır. 
Böyle büyük bir bütçe bulunmadığı için binlerce 
proje yarım kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti, 
Suriye’de yatırım yapma imkân ve gücüne sa-
hip olmadığından Devrim Muhafızları Ordusu, 
yeniden inşa sürecine katılması için özel sektö-
re baskı yapmaktadır. Devrim Muhafızları büyük 

olasılıkla sadece kârlı ve stratejik bölgelerdeki 
projelere katılacaktır. Fakat bugüne kadar Rusya, 
İran’ı kârlı projelerden uzak tutmayı başarmıştır. 
Diğer yandan bazı gözlemcilere göre İran, Esed 
üzerindeki nüfuzunu kullanarak Şam rejiminden 
alacağı bazı projeleri komisyon karşılığında Çinli 
şirketlere verebilir.

Sonuç

İran İslam Cumhuriyeti, Suriye’yi yeniden inşa 
etmek istemektedir. Ancak İran-Irak Savaşı’nın 
üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen İran’da-
ki bazı bölgelerde hâlâ savaşın izlerini görmek 
mümkündür. Ülkenin Kirmanşah eyaletinde 2 
yıl önce meydana gelen depremin yaraları henüz 
sarılamadığı için depremzedeler henüz çadır ve 
konteynerlerde yaşamaktadır. İran’ın Suriye’de 
yaptığı projelerden elde edeceği kârın Esed’i ik-
tidarda tutmak için yaptığı harcamalara nispetle 
oldukça az olduğu öne sürülebilir. Esasen İran’ın 
hedefi Suriye’nin geleceğinde kendisine sağlam 
bir yer edinmektir.

Suriye’de siyasi çözüm gerçekleşmeden ülke-
de yeniden inşa konusundan bahsetmek müm-
kün değildir. Bu nedenle, ülkenin şimdiki durumu 
ve belirsiz geleceği dikkate alındığında yeniden 
inşa sürecinin zamanı henüz gelmemiştir dene-
bilir. Bütün tarafların üzerinde mutabık kalacağı 
bir siyasi çözümden yana olmayan Esed rejimi 
ve müttefiklerinin, Suriye krizinin aşıldığı görün-
tüsünü verme çabalarının sonuca varma ihtimali 
zayıftır.
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İran Suriye’de 
Türkiye’nin 
Yeni Bir 
Operasyonunu 
Destekliyor
mu?

ABD Başkanı D. Trump, 19 Aralık’ta ülkesi-
nin askerlerini Suriye’den çekeceği yönün-
deki sürpriz açıklamasını yapmadan uzun 

süre önce Türkiye, Beyaz Saray’ın Suriye’nin 
kuzeyinde ve doğusunda faal olan Kürt grupları 
desteklemeye son vermesi gerektiğini vurgula-
yarak ABD’nin Suriye’deki askerî planlarına dair 
konumunu netleştirmişti. ABD açısından, Suriye 
Demokratik Güçleri (SDG) denen oluşumun te-
mel parçasını oluşturan Kürt grupları destekle-
mek uzun süredir Suriye sahasındaki gelişmeleri 
doğrudan etkilemek için en etkili ve elle tutulur 
yol olarak görülmüştür.

Ancak bu milisleri, terörist PKK örgütünün 
uzantılarından ibaret gören Ankara, söz konusu 
milislerin Suriye toprakları içerisinde Türk sınır-
larına yakın bölgelere yerleşmesinin Türkiye açı-
sından hayati bir tehdit arz edeceğinden endişe-
lenmekteydi. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan dâhil üst düzey Türk yetkililer, 
sürekli Türkiye’nin bu tehdidi bertaraf etmek için 
askerî seçeneğe başvurmaya hazır olduğu uyarı-
sında bulunmuştur.

Trump’ın ülkesinin Suriye’den çekileceğine 
ilişkin açıklaması, Türkiye’nin Kürt milislere karşı 
Suriye’de yeni bir operasyon başlatma olasılı-
ğının tartışıldığı bir dönemde geldi. Belki de bu 
nedenle birçok ülkedeki uzman, Amerikan asker-
lerinin Suriye’den çıkmasını Ankara’ya verilen bir 
“hediye” olarak gördü. Zira bu hamle, ABD’nin 
Suriye’deki Kürt güçlere verdiği desteği sonlandı-
rarak onları eli kulağında bir Türk operasyonuna 
maruz bıraktığı anlamına gelmektedir. Gerçekten 
de her ne kadar Erdoğan, 21 Aralık’ta ABD’nin çe-
kilmesine ilişkin durum netleşene kadar operas-
yonun ertelendiğini açıklasa da operasyonun bü-
tünüyle gündemden çıkarıldığını söylememiştir.

Diğer yandan Suriye krizi, geçen yedi yıl 

boyunca birçok bölgesel ve bölge dışı aktörün 
müdahil olduğu girift ve çok boyutlu bir buhrana 
dönüştüğü için sahada meydana gelecek herhan-
gi bir gelişmenin diğer aktörleri etkilemeyeceği 
söylenemez. Ayrıca Ankara, Astana Barış Süre-
ci’nin sacayaklarından birisi olduğundan onun 
atacağı adımlar, yalnızca Astana üçlüsü arasın-
daki etkileşimin doğasında değil bir bütün olarak 
Suriye’deki askerî ve siyasi denklemlerde de kap-
samlı etkiler meydana getirebilir.

İran’da gelince, her ne kadar Tahran ve An-
kara’nın Suriye’deki uzun vadeli çıkarları -özel-
likle de Suriye Başkanı Beşşar Esed’in kaderi ve 
muhalif grupların ülkenin siyasi geleceğindeki 
rolü gibi konulara bakışları- çelişik olmamasına 
karşın farklı olmaya devam etse de İranlı yetkili-
ler, şimdiye dek olası bir Türk askerî operasyonu 
aleyhinde tavır takınmayı reddetmiştir. Esasen 
konuya ilişkin yegâne doğrudan tavrı, İran Dı-
şişleri Bakanı Cevad Zarif 24 Aralık’ta verdiği bir 
röportajda ortaya koymuştur. İran’ın Türkiye’nin 
terör eylemleri konusundaki kaygılarını anladığı-
nı söyleyen Zarif, “Ancak Şam’ın muvafakati alın-
maksızın yapılacak bir askerî operasyon krizin 
çözümüne katkı sağlamayacaktır” diye eklemiş-
tir. İran Dışişleri Bakanı ayrıca İran’ın Türkiye’nin 
kaygılarını Suriye hükûmetiyle iş birliği içerisinde 
ele almasına yardım etmeye hazır olduğunu da 
açıklamıştır.

İran’ın Ankara’nın Kürt milislere karşı operas-
yon düzenleyeceğine ilişkin uyarıları konusun-
da sergilediği mutedil yaklaşımın temel nedeni, 
başka alanlarda aralarında önemli farklar olsa da 
hem İran hem de Türkiye’nin Suriye’nin doğu-
sunda yaşanan gelişmelerden tehdit algılaması-
dır. Ankara için temel tehdit, Suriye’deki milisler-
le on yıllardır Türkiye sınırları içinde faal olarak 
terör eylemi düzenleyen terörist PKK arasındaki 
bağlardan kaynaklanmaktadır.

Her ne kadar İran, PKK’nın PJAK olarak bili-
nen İran koluyla baş etmekte sorunlar yaşasa ve 
bu bağlamda Türkiye’nin kaygılarını paylaşsa da 
İran ile Suriye sınırdaş olmadığı için Suriye’deki 
Kürt gruplar bu anlamda İran İslam Cumhuri-
yeti için ikincil bir sorun olmuştur. Daha ziyade 
İran’ın Suriyeli Kürt gruplara ilişkin kaygısı, bu 
grupların Suriye Krizi boyunca Washington’un 
Suriye içine etki ederken kullandığı başat araca 
dönüşmüş olmasıdır.

Yani İran, Kürt yönetiminin Suriye’nin do-
ğusunda güçlenmesinin ABD’ye İran’ı ve İran 
yanlısı grupları Suriye’nin dışına itmek için daha 
fazla güç sağlayacağından endişelenmiştir. Nite-
kim Beyaz Saray, ABD’nin Suriye’deki başat he-
deflerinden birinin de bu olduğunu açıklamıştır. 
Suriye’deki bazı Kürt gruplar içinde ayrılıkçı ve 

merkezkaç eğilimler olduğundan İran’ın diğer bir 
büyük kaygısı da Suriye’nin parçalanma olasılı-
ğıdır.

Bu konuda hassas olan İran, uzun süre Kürt-
lerle Esed arasında bir taviz zemini oluşturmak 
için gayret etmişti ki buna göre Suriye hükû-
meti Fırat’ın doğusundaki bütün toprakların 
kontrolü yeniden ele geçirecekti. Astana formatı 
kapsamında, 7 Eylül’de Tahran’da düzenlenen 
İran-Rusya-Türkiye üçlü zirvesinde İran Cumhur-
başkanı Hasan Ruhani, Doğu Fırat’taki durumun 
üç ortak tarafından kısa sürede ele alınması ge-
rektiğini söyleyerek konuya değinmiştir.

Duruma bu perspektiften bakarak denebilir 
ki İran’ın Türkiye’nin askerî operasyon uyarıları 
konusundaki sessizliğinin temel nedeni, bu uya-
rıların Kürtleri Şam’la bir anlaşmaya zorlamak 
için hızlandırıcı bir etkide bulunma olasılığıydı. 
ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasının ar-
dından YPG’nin 28 Aralık’ta Suriye hükûmetin-
den Münbiç’in kontrolünü ele almasını istediği 
hesaba katılırsa şu an için bu yaklaşım meyve 
vermiş görünmektedir. Hâlihazırda Kürt kontro-
lünde olan kent ve kasabalara ilişkin de iki taraf 
arasında benzer pazarlıklar yürütülmektedir.

Özetle, Ankara’nın Suriye’nin doğusuna iliş-
kin askerî planları konusunda Tahran’ın takındı-
ğı sessiz tutum, İran İslam Cumhuriyeti’nin bir 
askerî operasyonu desteklediği anlamına gelme-
mekte, Tahran Türkiye’nin sağladığı bu fırsatı 
kullanarak Kürtleri baskılayıp Suriye hükûmetini 
tahkim etmeye çabalamaktadır.

Aynı zamanda, görüldüğü kadarıyla Suriye 
hükûmeti ve müttefikleri, yani Rusya ve İran, 
Şam’ın Fırat’ın doğusundaki topraklarda kontrolü 
ele geçirmesinin Türkiye’ye yönelik terör tehdidi-
ni ortadan kaldıracağını temin edebilirlerse şayet 
Ankara askerî planlarını gözden geçirmeye razı 
olacaktır. Suriye ordusunun Münbiç’i ele geçir-
diği yönündeki haberler konusunda Erdoğan, 
“Hedefimiz oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. 
Örgütlerin [Fırat’ın doğusundan] çıkması hâlinde 
bize de yapacak iş kalmaz” değerlendirmesinde 
bulunmuştur. Aynı şekilde Rus mevkidaşı Sergei 
Lavrov’la, 29 Aralık’ta yaptığı toplantının ardın-
dan Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 
Türkiye’nin Suriye konusuna ilişkin Rusya ve 
İran’la yakın iş birliğini sürdüreceğini söylemiş-
tir. Bu açıklamalar ve üç Astana ortağının ilişki-
lerinde yaşanan gelişmeler, tarafların Suriye’deki 
çıkarları, hedefleri ve kırmızı çizgileri konusunda 
gerçekçi bir anlayışa ulaştığını ve bu ülkede sa-
hada harekete geçmeyi planlarken birbirlerinin 
mülahazalarını dikkate almaya çalıştığını göster-
mektedir.

Hamidreza Azizi 
örüş
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Irak’ta Siyasi 
Tıkanıklık
Irak’ta mayıs ayında yapılan genel seçimlerin 

üzerinden yaklaşık yedi ay geçmesine rağmen 
21 kişilik kabineye nihai şeklinin verilmesine 

yönelik çabalar henüz sonuç vermedi. Yaşanan 
siyasi tıkanıklığa atıfla Irak’ın Lübnanlaşması 
olarak nitelendirilen bu süreçte, 2003’teki ABD 
işgali sonrası mezhepsel hatlarda seyreden iç 
siyaset, yerini Şii fraksiyonlar arasında iktidar 
mücadelesine bıraktı. 2003 sonrasında Irak si-
yasetini yönlendiren iki dış aktörden biri haline 
gelen İran’ın Şii grupları artık uzlaştıramama-
sının yanında, özellikle Tahran’ın desteklediği 
gruplar ile Mukteda es-Sadr grubu arasındaki 
görüş ayrılıkları daha da derinleşti. Bu noktada 
Adil Abdulmehdi, ekim ayında bu iki cenahı uz-
laştıracak ve ABD ve İran kamplarının her ikisini 
de memnun edebilecek bir aday olarak başba-
kanlık koltuğuna oturdu.

Abdulmehdi, Irak’ta son dönemde daha da 
belirginleşen ABD, İran ve Arap ülkeleri arasın-
da denge arayışı politikalarını idare edebilecek 
bir başbakan adayı olarak birbirine rakip Şii 
blokların üzerinde uzlaştığı isimdi. Aslında bu 
cümle bile Abdulmehdi’nin önümüzdeki süreç-
teki nasıl zor bir misyon üstlendiğini anlamak 
için yeterli. Bu zorlu sürecin en önemli veçhe-
lerinden biri ABD ile ilişkiler. Trump yönetimi 
ile birlikte ABD’nin İran’ın bölgesel nüfuzunu 
azaltma çabaları, Obama döneminde kaldırılan 
yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmasına 
ile daha somut bir aşamaya geçti. Bunun Irak’ı 
ilgilendiren kısmı ise, Washington’un Bağdat’a 
İran’a uygulanan yaptırımlara uyma zorunlulu-
ğu getirmesi oldu. İkincisi ise ABD yaptırımları 
nedeniyle zor bir dönemden geçen İran için, 
Irak’taki siyasi ve ekonomik nüfuzunun muha-
faza edilmesi çok daha elzem ve kritik hale dö-
nüştü. Dolayısıyla, İran’ın bu konuda Irak üze-
rinde kurduğu politik ve ekonomik baskı daha 
gözle görülür hale geldi. Bütün bu gerilimin 
ortasında Tahran’a muhalif olan ABD müttefiki 
komşu Arap ülkeler ile de yakınlaşılması yeni 
Irak yönetiminden beklenenler arasındaydı.

İki Büyük Rakip Şii Blok ve Abdulmehdi

Adil Abdülmehdi son aylarda hükümet kur-
ma sürecinin uzamasından kendisinin sorumlu 
olmadığını ve tıkanıklığa yol açan bazı konu-
ların kendi inisiyatifinde olmadığını belirtiyor. 
Bu beyanlarından kastı yalnız dış kaynaklı ne-
denler değil aynı zamanda sıklıkla belirtilen iki 

büyük Şii blok arasındaki görüş ayrılıkları. Son 
genel seçimlerden birinci parti çıkan Mukteda 
es-Sadr’ın Sairun Koalisyonu’nun yer aldığı 
Reform Bloku ve seçimlerde ikinci sırayı alan 
ve İran tarafından desteklenen Fetih Koalisyo-
nu’nun başını çektiği Bina Bloku her ne kadar 
uzlaşı sürecinde olduklarını söyleseler de hükü-
met oluşturma sürecinde esas belirleyici olmak 
istiyorlar. Bunun yanı sıra, bir yandan ABD, 
Tahran’ın desteklediği grupların hükümet içeri-
sinde belirleyici bir konum kazanmasını engel-
lemek isterken, İran da Hadi el-Amiri liderliğin-
deki Bina Bloku’nun kurulacak yeni hükümette 
baskın güç olmasını istiyor.

İki rakip blok iki aylık sürede şu ana dek 
toplam 21 kabine üyesinden 16’sı üzerinde 
anlaşma sağlayabildiler. Süreç boyunca gö-
rüşmelerin tıkandığı iki temel nokta ise İçişleri 
ve Savunma Bakanlığı’na taraflarca gösterilen 
adaylarda ısrarcı olunması oldu. Özellikle İçiş-
leri Bakanlığı koltuğu için İran destekli Hadi 
el-Amiri’nin Bina Bloku’nun İçişleri Bakanlığı 
için Haşdi Şabi Komite Başkanı Faleh el-Fay-
yad isminden vazgeçmemesi, Mukteda es-Sadr 
kanadının da daha sert bir tavır takınmasında 
etkili oldu. Faleh el-Fayyad ismi üzerindeki tar-
tışmalar ise temel anlamda İran’ın müttefiki Şii 
gruplar aracılığıyla destek verdiği isim olmasın-
dan kaynaklanıyor.

İçişleri Bakanlığı kolluk güçlerini kontrol 
eden bir kurum olmasından ötürü merkezi hü-
kümetin zayıf olduğu ülkede siyasi cenahlar 
için kritik bir önem taşıyor. Sadrcılar bu kol-
tuğun bağımsız bir siyasetçiye bırakılması ge-
rektiğini savunurken, Amiri Bloku ise İran’ın 
da desteklediği Faleh el-Fayyad’ın bu koltuğa 
oturmasında oldukça ısrarcı. Fayyad’ı veto 
eden Mukteda es-Sadr ise Abdulmehdi’nin bu 
çıkmazı sonlandıramaması durumunda sokak 
gösterilerini başlatabileceği uyarısını yapıyor. 
Bu uyarıların ciddiyetine rağmen, yeni başba-
kan, İran’a tamamen sırtını dönemeyeceğini bi-
liyor ve dolayısıyla süreç önündeki engellerden 
kendisinin sorumlu olmadığını her fırsatta dile 
getirmekten başka çaresi kalmadığı görünüyor.

Basra Gösterileri ve Yeniden Yapılanma

Temmuz ayında başlayan ve eylülde doruk 
noktasına ulaşan Basra gösterilerinin temel çı-
kış noktası devlet hizmetlerinin sağlanamaması, 
yolsuzluk ve işsizliğe karşı oluşan tepkiydi. Bu 
bakımdan, onlarca Iraklının hayatını kaybettiği 
bu gösteriler Şii Basra halkının ülkeyi 15 yıldır 
yöneten Şii hükümetlere karşı, 2003 sonrası 
verdiği en ciddi tepki olmuştu. Eylül sonrasında 
şiddeti azalsa da gösteriler halihazırda devam 
ediyor. Bu olayların hükümet kurma sürecini 
ilgilendiren en kritik yanı ise geçmiş hükümet-

leri devlet kaynaklarını heba etmekle suçlayan 
Mukteda es-Sadr’a bağlı militanlar ile hükümet 
güçlerinin aralık ayında karşı karşıya gelmiş 
olması. Öte yandan, gösterilerin İran Konso-
losluğu’nun geçtiğimiz aylarda ateşe verilmesi 
gibi İran ve Tahran’ın Iraklı müttefiklerine karşı 
tepki mahiyeti de taşıması, Tahran yanlısı milis 
grupların da çatışmalara dahil olma ihtimalini 
güçlendiriyor.

Geçtiğimiz yıl DEAŞ işgalinin sonlandırıl-
masından sonra, üçte biri harabeye dönen ül-
kenin yeniden inşası ve yerlerinden edilen ya 
da göçmeye zorlanan yaklaşık iki milyon kişinin 
yeniden evlerine dönüşü Irak hükümeti için çö-
zülmesi gereken en acil sorunlar olarak öne çık-
mıştı. Bu konuyla alakalı olarak ise şubat ayında 
Kuveyt’te yapılan Irak’ın Yeniden İnşası Konfe-
ransı’nda, DEAŞ’la mücadele sürecinde büyük 
yıkıma uğrayan şehirlerin imarı için dış deste-
ğe ihtiyaç duyan Irak hükümetine ilk etapta 30 
milyar dolarlık yardım sözü verilmişti. Türkiye, 
ABD ve Körfez ülkelerinin de Irak için önemli 
oranlarda kredi ve yatırım olanakları oluştur-
ma sözü verdiği bu toplantıda İran, Bağdat’a 
sağlayacağı destek miktarını açıklamamıştı. Bu 
durumun Tahran’ın İran halkının bu desteğe 
göstereceği tepkiden çekinmesinden ve ayrıca 
yardım paketinin miktarının görece az olma-
sından kaynaklandığı kimi siyasi çevrelerde 

Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş

Irak’ta Mayıs 
ayında yapılan 
genel seçimlerin 
üzerinden yaklaşık 
yedi ay geçmesine 
rağmen 
21 kişilik kabineye 
nihai şeklinin 
verilmesine 
yönelik çabalar 
henüz sonuç 
vermedi.



1305.01.2019, Dış Politika

dile getirilmişti. DEAŞ işgali sonrası Tahran’ın, 
yeniden yapılanma sürecine yapacağı katkıyla 
ilgili soru işaretlerinden sonra, İran muhalifi 
Körfez ülkeleri Tahran’ın Irak’taki siyasi etkisini 
frenlemek için Irak’a yönelik yeni yatırım vaat-
lerini gündeme getirmişlerdi.

Trump’ın Ziyareti

Irak’ta son yıllarda yükselişe geçen milliyet-
çilik eğilimine paralel olarak siyasiler arasında, 
ülkedeki ABD ve İran nüfuzuna yönelik tepkiler 
de arttı. Bu bağlamda, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Irak’ta bulunan ABD birliklerine ara-
lık ayı sonunda gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret 
ülke içinde büyük tepkiyle karşılandı. Trump’ın 
Iraklı yetkililerle görüşmediği ziyaret, Mukteda 
es-Sadr cephesi tarafından “küstahça” olarak 
nitelendirilirken, bu ziyaret sonrası ABD as-
kerlerinin ülkeden derhal çekilmesi çağrıları 
yinelendi. İran’ın desteklediği Bina Bloku’ndan 

ise ABD’nin Irak’taki askeri varlığına karşı sert 
açıklamalar tekrarlandı.

Ziyaretle alakalı olarak bilinen en somut şey 
Trump’ın Suriye örneğinin tersine Irak’tan her-
hangi bir şekilde çekilmeye niyetinin olmadığı. 
Diğer bir deyişle, ABD askerlerinin ülkeden çe-
kilmesini bekleyen siyasi çevrelerin beklentileri 
en azından yakın gelecekte gerçekleşmeyecek 
gibi görünüyor. Dolayısıyla, siyasal krizler için-
de sendeleyen Irak hükümeti ve Başbakan Adil 
Abdulmehdi de bu konuyla ilgili olarak ilerleyen 
günlerde baskı altında kalacak. Hatta konuyla 
alakalı olarak bazı çevreler bu ziyaretin sorum-
luluğunu Abdulmehdi’nin üstlenmesi gerektiği-
ni ve hükümetin ABD askerlerinin çekilmesi ile 
ilgili inisiyatif almasını yakın zamanda beyan 
ettiler bile.

Ayetullah Sistani’nin “Yeni başbakan siya-
sette yeni bir isim olmalı” çağrısına rağmen 

2003 sonrası Irak siyasetinin eski yüzlerinden 
Adil Abdulmehdi, politik olarak daha da kutup-
laşan es-Sadr ve el-Amiri cenahlarının zoraki 
uzlaşısında ekim ayında başbakanlık koltuğuna 
oturdu ve zorlu bir misyon üstlendi. ABD’nin 
Irak’ta İran etkisini kırma isteği, yaptırımlar 
pençesindeki İran’ın Irak’taki siyasi nüfuzunu 
muhafaza etme çabası, İran karşıtı Körfez ülke-
lerinin Bağdat’ı Arap kampına çekme hamleleri 
de bu çetin misyonu daha da karmaşık hale 
getirdi. Daha da önemlisi, devam eden Basra 
gösterileri ve ülkenin yeniden inşası konusun-
da atılamayan adımlar halkın ABD işgali sonra-
sı görev yapan Irak’ın siyasi elitlerine güvensiz-
liğini artırdı. Gelinen aşamada, Abdulmehdi’nin 
kalan kabine üyelerini ne zaman atayabileceğini 
tahmin etmek zor ama sürecin daha da uzama-
sı kuvvetle muhtemel. Bu süreçte mevcut baş-
bakanın istifasının Irak’ı daha da istikrarsızlaştı-
racağı kesin.
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Bu makale ilk kez 4.1.2019 tarihinde Anadolu Ajansı’nda yayımlanmıştır. 
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/irak-ta-siyasi-tikaniklik/1355876
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Azad 
Üniversitesinde 
Yaşanan Kaza 
Geniş Çaplı 
Protestolara 
Neden Oldu

İslami Azad Üniversitesi Tahran Bilim ve Araş-
tırma Birimi öğrencilerini taşıyan bir otobüsün 
25 Aralık 2018’de yaptığı kazada 9 kişi hayatını 

kaybederken 26 kişi de yaralanmıştı. Kaza nede-
niyle birçok öğrenci, üniversite yönetimine yöne-
lik eleştirilerini dillendirirken takip eden günlerde 
protestolar Tahran şehir merkezine taştı ve gös-
terilerde atılan eleştirel siyasi sloganlar dikkat 
çekti.

Yaklaşık 1,5 milyar dolar sermaye ve 1,7 mil-
yona yakın öğrenciyle İran’ın en büyük devlete ait 
paralı üniversitesi olan İslami Azad Üniversite-
sinin ülke genelinde yüzlerce şubesi bulunmak-
tadır. Bunlardan biri, ülkenin önde gelen yük-
sek eğitim kurumlarından olan Tahran Bilim ve 
Araştırma Birimidir. Tahran’ın kuzeyindeki dağlık 
bir bölgede bulunun bu birimin yerleşkesinde 
öğrencilerin ulaşımını sağlayan toplu taşıma 
araçlarının yetersizliği, kullanılan eski araçların 
sürekli arıza yapması ve yollarda gerekli güvenlik 
tedbirlerinin alınmaması gibi konular, öğrenciler 
tarafından uzun zamandır eleştirilmekteydi. Bu 
sebeple yaşanan son kazadan sonra kampüste 
toplanan öğrenciler, sorumluların cezalandırıl-
masını ve Rektör Muhammed Mehdi Tahran-
çi’nin yanı sıra Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Ekber 
Velayeti’nin istifasını istedi.

Üniversite kampüsünde başlayan gösteriler, 
kısa sürede şehir merkezine sıçramış ve Tah-
ran’ın merkezindeki İnkılap Meydanı ve Tahran 
Üniversitesinin önü protesto gösterilerine sahne 
olmuştur. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonu-
cu hâlihazırda protestolar büyük ölçüde dinmiş 
olsa da söz konusu müdahale başka tepkileri 
beraberinde getirmiştir. Örneğin Tahran Üniver-
sitesi önünde gerçekleşen sıkı denetim uygula-
ması sebebiyle İran’ın önde gelen aydınlarından 
Tahran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mu-
hammed Rıza Şefii Kedkeni’nin üzerinde perso-

nel kartı bulunmadığı gerekçesiyle okula girişine 
mâni olunmuş ve bu durum gazete manşetlerine 
taşınmıştır.

Üniversite yönetiminin bazı yetkililerin görev-
den aldığına ilişkin açıklaması tepkileri yatıştır-
mamış ve itirazlar daha da artmıştır. Gösterilerin 
devam etmesi üzerine Rektör Tahrançi, protesto-
cu öğrencilerle bir araya gelerek yaşanan olaydan 
dolayı özür dilemiştir. Ülke Başsavcısı Muham-
med Cafer Muntazıri de olay yerine gelerek ince-
lemelerde bulunarak sorumluların cezalandırıla-
cağını belirtmiştir.

Bu açıklamalara rağmen öğrencilerin tepkisi 
son bulmamış ve dozu giderek artan eleştiri ok-
ları Velayeti’ye yönelmiştir. Eski Dışişleri Bakanı 
ve hâlihazırda Devrim Rehberi Hamanei’nin Dış 
Politika Danışmanı olan Velayeti, Ocak 2017’de 
Devrim Rehberi’nin kararıyla göreve geldiğinden 
beri üniversite yönetimindeki en etkili isimdir.

İslami Azad Üniversitesi, 1982 yılında Haşimi 
Rafsancani tarafından kurulmuş ve uzun bir dö-
nem onun ekibi tarafından yönetilmiştir. Rafsan-
cani’nin Ocak 2017’de vefatının ardından Devrim 
Rehberi tarafından göreve atanan Velayeti, “yeni-
den yapılanma” adı altında Rafsancani’ye yakın 
kadroları tasfiye etmeye başlamıştır. Bu durum, 
siyasi ve akademik çevrelerin de içinde bulundu-
ğu farklı kesimlerce eleştirilmektedir.

Velayeti, yeniden yapılanmanın yanında üni-
versitenin muhafazakar değerlere daha fazla bağ-
lı olmasını da istemiş ve bu doğrultuda kılık kıya-
fet uygulamalarından üniversite yapılan eğlence 
programlarına kadar çeşitli kısıtlamalar getirmiş-
tir. Bunlarla birlikte Velayeti, üniversitenin yurt 
dışındaki faaliyetlerine ilişkin birtakım adımlar 
da atmaya başlamıştır. Bu doğrultuda ilk etapta 
İslami Azad Üniversitesinin Suriye, Irak ve diğer 
bölge ülkelerinde birçok şube açacağını açıkla-
mıştır. Ancak üniversitenin ülke içindeki sorun-
ları devam ederken İranlı öğrencilerden alınan 
öğrenim ücretleriyle oluşan bütçeyle yurt dışında 
yatırım planları yapılması tepkileri beraberinde 
getirmiş ve bu tasarı, yaşanan son kaza olayın-
dan sonraki protestoların gerekçelerinden biri 
olmuştur. İran’daki devlet üniversitelerinde eği-
tim alan öğrencilerin meydana getirdiği öğrenci 
hareketi, her daim ülkenin önemli politik hare-
ketlerinden biri olagelmiştir. Ancak bu hareketler 
içerisinde yer almayan İslami Azad Üniversitesi 
öğrencileri, uzun zaman “apolitik” gençler olarak 
bazı çevrelerin eleştirilerine hedef olmuştur. Do-
layısıyla son gösteriler, İslami Azad Üniversitesi 
öğrencileri arasında yeni bir öğrenci hareketinin 
şekillenmesi bakımından da dikkatle izlenmesi 
gereken bir konudur.

Azad Üniversitesi protestoları, İran’da son 
zamanlarda sık sık görülen bir gerçeği tekrar 
gözler önüne sermiştir. Farklı nedenlerle ortaya 
çıkan itiraz veya protestolar çok hızlı bir şekilde 
siyasallaşabilmekte ve Aralık 2017’de olduğu 
gibi siyasi otoriteye karşı bir ayaklanmaya dönü-
şebilmektedir. Önümüzdeki süreçte de ABD’nin 
İran’a uyguladığı yaptırımların etkisinin daha faz-
la hissedilmeye başlamasıyla, ülkenin yaşamakta 
olduğu krizin derinleşmesi ve çeşitli gerekçelere 
dayanan protestoların çok geçmeden siyasallaş-
ması kuvvetle muhtemeldir.

08.01.2019, İç Politika

Hamid İbrahimi - Uzman
İç Politika - Haber Analiz

Kaza nedeniyle 
birçok öğrenci 
üniversite yönetimine 
yönelik eleştirilerini 
dillendirirken takip 
eden günlerde 
protestolar Tahran 
şehir merkezine 
taştı ve gösterilerde 
atılan eleştirel siyasi 
sloganlar dikkat 
çekti.
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Ensarullah 
Örgütü: 
Yemen’deki 
İran
Yemen iç savaşı çatışan tarafların Birleş-

miş Milletler gözetiminde 6 Aralık Per-
şembe günü İsveç’te başlayan görüşme-

leriyle yeni bir aşamaya girmiş bulunmaktadır. 
Uluslararası toplumun tanıdığı meşru Yemen 
hükûmeti temsilcileriyle başkent San’a başta 
olmak üzere ülkenin önemli bir kısmını kont-
rolünde tutan Husilerin temsilcileri arasında 
gerçekleşen görüşmeler, asıl müzakere aşa-
masına geçebilmek için bir ön adım niteliğin-
dedir. Kriz, baş gösterdiği 2014’ten bu yana 
giderek derinleşmesi ve bir insanlık trajedisine 
dönüşmeye başlamasıyla hem Yemenli taraflar 
hem de bölgesel destekçiler açısından yıpra-
tıcı olmaya başlamıştır. Bu bağlamda İran ve 
Suudi Arabistan’ın tavrı ön plana çıkmaktadır. 
Bir taraftan ABD Başkanı Donald Trump’ın 
nükleer anlaşmadan çekilerek İran’a kapsamlı 
yaptırımları devreye sokmasıyla ülkenin zor du-
rumda kalması diğer taraftan Suudi Arabistan 
vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın bu ülke-
nin İstanbul’daki başkonsolosluğunda vahşice 
katledilmesinde Veliaht Prens Muhammed bin 
Selman’ın rolünün olduğu yönündeki iddiaların 
Riyad üzerinde oluşturduğu baskılar, tarafların 
müzakere masasına oturmalarında etkili ol-
muştur.

İran ve Suudi Arabistan arasında bölgede 
cereyan eden jeopolitik rekabetin iki ülke baş-
ta olmak üzere- bölge üzerinde olumsuz etki-
leri olmuştur. İran’ın bölgesel yayılmacılığı ve 
Arap Yarımadası’nı kuşatma girişiminin Suudi 
Arabistan önderliğindeki Körfez ittifakını ciddi 
anlamda endişelendirdiği ve Riyad’ın da ülke 
güvenliğini sağlama noktasında ABD ve İsra-
il ile daha yakın temasa geçtiği ortadadır. Öte 
yandan Riyad’ın Washington ile imzaladığı yük-
lü silah anlaşmaları da Tahran tarafından tehdit 
olarak algılanmakta ve bu durum beraberinde 
silahlanma rekabetini tırmandırırken bölge için 
de güvensizlik ve istikrarsızlık kaynağı olmak-
tadır.

Lübnan, Suriye, Irak, Bahreyn ve Yemen 
gibi geniş bir alana yayılmış olan çatışmanın 
kısa sürede sona ermesi pek mümkün görün-
memektedir. Bahsi geçen ülkelerin jeopoliti-
ğine bakıldığında İran’ın Suudi Arabistan ve 
Körfez’deki müttefiklerini çevreleme politikası 
izlediği anlaşılacaktır. Dolayısıyla Suudi Ara-
bistan ve Körfez’deki müttefikleri kuşatılmışlık 
psikolojisiyle yeni arayışlar içerisine girmek-
tedir. Bu arayış, İran’ın bölgesel nüfuzunu sı-
nırlandırmak amacıyla son dönemlerde Arap 
NATO’su olarak dillendirilen ve dışarıdan ABD 
ve İsrail destekli Suudi Arabistan, BAE, Ürdün 
ve Mısır’ın içerisinde yer aldığı Ortadoğu Stra-
tejik İttifakı (MESA) oluşumunu gündeme getir-
mektedir. Arapların daha önceki ittifakları göz 
önünde bulundurulduğunda bu ittifakın, tahak-
kuk etme veya ettiği takdirde tesir kapasitesinin 
öngörülen amacı gerçekleştirme noktasında 
yetersiz kalacağı düşünülmektedir.

Suudi Arabistan benzer girişimlerde bu-
lunarak Ortak İslam Ordusunun kurulduğunu 
duyurmuş ve Yemen’de Husileri etkisiz kılmak 
için bu ülkeye saldırmaya başlamıştı. Kısa bir 
süre sonra Ortak İslam Ordusunun içerisinde 
yer aldığı söylenen ülkeler ya resmen bu olu-
şumdan ayrıldı ya da pasif kalarak Yemen’deki 
gelişmelere taraf olmadıklarını ortaya koydu. 
Suudi Arabistan’ın İran’ın bölgesel nüfuzunu 
sınırlandırma amacıyla ortaya koyduğu giri-
şimlerde kayda değer bir başarı elde edilemedi. 
Bu yüzden her başarısız girişim Suudi Arabis-
tan’ı ABD ve İsrail’e daha fazla yakınlaştırdı. 
Doğrusu İran’ın kullandığı tehdit dili ve hayata 
geçirdiği bölgesel politikalar, Körfez’deki kom-
şularını ABD ve İsrail’e daha da yakınlaşmaya 
yöneltti.

Ensarullah Örgütün Rolü

İran’da 1979 Devrimi’nden sonra tesis edi-
len teokratik düzenin dayandığı ideolojik temel-
ler, Tahran’ın inkârlarına rağmen İran’ın başka 
ülkelerin içişlerine müdahalesine davetiye çı-
karmaktadır. Sünni dünyayı yanına alamayan 
İran, bölgede veya dünyanın diğer ülkelerinde 
yaşayan Şiilerin hamiliğine soyunarak bu kitle-
leri ülkedeki resmî ideolojiyle uyumlu hâle ge-
tirmeye çalışmış ve yer yer kısmi başarı elde et-
miştir. Bu bağlamda Yemen’deki Şiiliğin Zeydi 
koluna mensup ancak tüm Şii fırkalar içerisinde 
ehlisünnete en yakın Müslümanların önemli bir 
kısmını, kendi ideolojisiyle senkronize etmeyi 
başarmıştır. İran 1980’lerin başında tesis et-
tiği ve artık ülkenin siyasi, toplumsal, kültürel 
ve askerî açıdan ayrılmaz bir parçası hâline 
getirdiği Lübnan Hizbullahı’nı modelleyerek En-
sarullah ismiyle kurdurduğu örgütle Yemen’in 
geleceğinde söz sahibi olmayı amaçlamaktadır.

İran, Basra Körfezi’ndeki en uzun sahil sı-
nırına sahip olmakla birlikte Hürmüz Boğazı 
üzerinde jeopolitik bir üstünlüğe sahiptir. Öte 
yandan Ensarullah örgütü vesilesiyle Hint Ok-
yanusu’ndan Akdeniz’e giden deniz yolu üzerin-
de kilit öneme sahip Babü’l Mendeb’in Yemen 
ayağını kontrolü altına alması, Suudi Arabistan 
ve Körfez ülkelerini endişelendirirken enerji 
kaynakları ve uluslararası ticaret güzergâhları 
üzerinde İran’ın bu kadar nüfuz elde etmiş ol-
ması diğer bölgesel ve küresel aktörleri de ra-
hatsız etmektedir.

Cumhurbaşkanı Ruhani İran’ın stratejik 
derinliğinin doğuda Hindistan, batıda Akdeniz, 
güneyde Hint Okyanusu ve Kızıldeniz ve kuzey-
de de Orta Asya ve Kafkaslara kadar uzandığını 
belirtmiştir. Bu bağlamda Yemen’deki kazanım-
lar İran için hayati öneme sahiptir. Husilerle 
40 yıla yakındır geliştirdiği ilişkiler sayesinde 
Ensarullah adı altında örgütlediği yapıyı önü-
müzdeki süreçte devletin temel siyasi, güvenlik 
ve ekonomik aktörlerinden birine dönüştürmek 
Tahran’ın temel hedefidir. Irak’ta DEAŞ ile mü-
cadele kapsamında gönüllü paramiliter güçler-
den oluşturduğu Haşdi Şabi’yi siyasi, askerî ve 
ekonomik bir güce dönüştürmeye çalışması 
gibi. Aslında İran, Devrim Muhafızları dene-
yimini Irak, Yemen ve Suriye’de uygulamaya 
çalışmaktadır. Ancak söz konusu ülkelerde tek 
belirleyici güç olmadığından Lübnan’da Hizbul-
lah örneğinde olduğu gibi devleti kısmen de 
olsa ele geçirme peşindedir.

Mehmet Koç - Koordinatör
İç Politika - Görüş

09.01.2019, Dış Politika

İran’ın Irak, 
Afganistan ve 
Suriye’de izlediği 
genel politikayı 
Yemen’de 
de izleyeceği 
öngörülmektedir. 
Bu politika 
öncelikle Yemen’in 
bütünlüğünün 
muhafazasıdır.
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Yaptırımlar ve Yemen Dosyası

Washington ve Tahran arasındaki krizler ve 
gerginlikler büyük oranda ABD’nin İran’a yeni 
yaptırımları devreye sokmasıyla sonuçlanmış-
tır. Bu durum devrimden bu yana tekrarlan-
dığından İran büyük oranda maddi ve manevi 
kaynaklarını ülkenin ihtiyaç duyduğu temel 
alanlarda yaptırımlara tahsis etmek yerine ABD 
ile mücadele harcamak zorunda kalmıştır. İran, 
ABD ve bölgedeki müttefiki İsrail gibi bölgede-
ki ülkelerden kendisine yönelebilecek fiilî teh-
ditleri önlemek amacıyla geliştirdiği Kapsamlı 
Caydırıcı Savunma Sistemi çerçevesinde Was-
hington ve Tel Aviv’in bölgedeki varlıklarına 
yönelik tehdit boyutunu ve maliyeti artırmaya 
çalışmaktadır. İran Savunma Bakanı Emir Ha-
temi’nin sözünü ettiği stratejinin iki temel ayağı 
bulunmaktadır: Balistik füze sistemleri ve vekil 
savaşçılar. Yemen’deki Husiler de artık İran’ın 
ulusal savunma doktrininin bir parçasıdır.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilerek iki 
aşamada devreye soktuğu kapsamlı yaptırım-
ların önemli bir maddesi de İran’ın bölgedeki 
yayılmacı politikalarına ve istikrar bozucu giri-
şimlerine son vermesidir. Bu madde görünür-
de İran’ı baskılamayı amaçlamasına rağmen 
aynı zamanda Tahran’ın müzakere masasında 
kullanacağı en önemli kartlardan biridir. İran 
müzakere masasında diplomatik ve siyasi çö-
züm vurgusu yaparak müttefiklerinin askerî 
kazanımlarını politik kazanımlara dönüştürme 
peşindedir. Sonuç olarak Yemen krizinin çö-
zümü amacıyla gerçekleşen başlangıç düzeyin-
deki müzakerelere, ilerleyen dönemlerde krizin 
bölgesel tarafları olan Suudi Arabistan, BAE ve 
İran’dan temsilcilerin katılmaması durumunda 
daha uzun bir süre çözüm sağlanamayacağı 
öngörülmektedir. Benzer durum Suriye krizinin 
çözümünde de yaşanmış ve krizin asli tarafla-
rından biri olan İran’ın görmezden gelinerek 

Cenevre’de yapılan görüşmelere davet edilme-
mesi sorunu çözmeye yetmediği gibi Rusya, 
Türkiye ve İran’ın katılımıyla gerçekleşen As-
tana görüşmeleri kapsamında alternatif çözüm 
süreçleri üretilmiştir. Bu yüzden ilerleyen dö-
nemlerde Yemen krizinin asli taraflarının masa-
ya oturması zorunlu olacaktır.

İran’ın Irak, Afganistan ve Suriye’de izlediği 
genel politikayı burada da izleyeceği öngörül-
mektedir. Bu politika öncelikle Yemen’in bütün-
lüğünün muhafazasıdır...

Bu yazının tamamı Kriter dergisinin Ocak 2019 
baskısında yer almaktadır.

Mehmet Koç - Koordinatör 
İç Politika - Görüş
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Suriye’de 
Değişen Güç 
Dengesi ve 
Rusya’nın 
Tutumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusu-

na operasyon düzenleneceğini açıklaması-
nın ardından, ABD Başkanı Trump’ın Suri-

ye’den çekilme kararı alması Suriye’de yeni bir 
süreç başlattı. Bu gelişme, 2015 yılından itibaren 
Suriye iç savaşında Şam rejiminin yanında aktif 
bir rol üstlenen Rusya’nın da Suriye politikasını 
etkileyecektir.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operas-
yonu konusunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 
“Moskova bu duruma, terörle mücadele ve Suri-
ye’nin egemenliğini yeniden inşa etme zorunluluğu 
bağlamında yaklaşmaktadır” değerlendirmesinde 
bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mari-
ya Zaharova da “Türkiye’nin Suriye’de operasyon 
gerçekleştirmesi konusunda Ankara’yla yoğun ko-
ordinasyon içerisinde” olduklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump’ın çekil-
me kararına ilişkin “ABD askerlerinin Suriye’de 
olmaması gerekir ancak Afganistan örneğinde ol-
duğu gibi çekilme kararı almalarına rağmen fiilen 
çekilmemişlerdir” yorumunda bulundu. Dışişleri 
Bakanı Lavrov da ABD’nin “Suriye’den çekilerek 
sorumluluklarını koalisyon güçlerinin omzuna 
yüklemeye” çalıştığını savunurken Yardımcısı 
Sergey Ryabkov, Trump’ın kararına ilişkin Rus-
ya’nın kuşkusu olduğunu belirtmiş ve daha son-
raki açıklamasında “Moskova, mevcut durumda 
ABD’nin Suriye’den tamamen çekileceğini hayal 
edememektedir” demiştir.

 “ABD’nin çekilmesi durumunda bile liderli-
ğindeki koalisyon güçlerinin faaliyetlerinin sona 
ermeyeceğini” vurgulayan Sözcü Zaharova ise 
“ABD’nin çekileceği alanları rejim güçlerinin kont-
rolüne bırakması gerekir ancak bu yönde herhangi 
bir anlaşma yapılmamıştır” ifadelerini kullanmıştır.

Türk heyetinin Rusya’yla görüşmek için 28 
Aralık 2018 tarihinde Moskova’ya gerçekleştirdi-
ği ziyaret esnasında PYD’nin Menbiç’te kontrolü 

altındaki kırsal alanlarından çekilerek bu bölgele-
ri rejim güçlerine devretmesi, Rusya tarafından 
olumlu bir gelişme olarak yorumlanmış ve bazı 
kaynaklara göre PYD’nin çekildiği noktalara rejim 
güçleriyle birlikte Rus askerleri de yerleşmiştir. 8 
Ocak 2019’da ise Rus askerlerinin Menbiç civa-
rındaki bölgelerde devriye faaliyetlerine başladığı 
resmen açıklanmıştır.

Türkiye’nin operasyon hazırlıkları ve ABD’nin 
askerlerini çekmesi Rusya’yı ikilemde bırakmış-
tır. Rusya; bir taraftan Astana süreciyle Türkiye 
ile sağlanan iş birliğini devam ettirmek için Tür-
kiye’nin operasyona olumlu yaklaşırken diğer ta-
raftan ABD’nin kısmi de olsa Suriye’den çekilme 
sürecinin dışında kalmamak için sahada pozis-
yon elde etmeye çalışmaktadır.

Rusya açısından Soçi’de Türkiye ile sağla-
nan İdlib Mutabakatı büyük öneme sahiptir. İd-
lib’de istikrarın sürmesi, Cenevre görüşmelerinin 
önüne geçerek daha önemli hâle gelmektedir. 
Rusya’nın aktif rol üstlendiği Astana sürecinin 
sonucunda ortaya çıkan İdlib Mutabakatı, Rus-
ya’nın da diplomatik başarısı olarak görülmekte 
ve bu ülkeye uluslararası toplum nezdinde prestij 
sağlamaktadır. Ayrıca İdlib’de ortaya çıkacak is-
tikrarsızlık, İdlib yakınlarında bulunan Rus askerî 
üslerini de tehdit etmeye başlayacaktır. Dolayı-
sıyla Rusya-Türkiye iş birliğinin sürdürülmesi, 
Rusya’nın Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik 
operasyonunu desteklemesine veya buna engel 
olmamasına bağlıdır.

Diğer taraftan Rusya, Suriye’deki gelişmele-
rin dışında kalmak istemediğini ve ABD’nin çe-
kilme sürecinde ortaya çıkacak güç boşluğunun 
diğer aktörler tarafından doldurulmasına sesiz 
kalmayacağını göstermeye çalışmaktadır. Men-
biç’te PYD’nin çekildiği yerlerin ele geçirilmesin-
de rejimle beraber hareket etmesi bu refleksle 
olmuştur. Türkiye açısında büyük öneme sahip 
olan Menbiç konusunda az da olsa söz sahibi 
olmaya çalışan Rusya, ABD kadar olmasa da 
Türkiye’nin operasyonuna ve ABD’nin çekilme 
sürecine müdahil olmayı amaçlamaktadır. Rusya 
süreçte yer alarak Türkiye ile diğer alanlarda pa-
zarlık yapma olanağı elde edecektir. Diğer bir de-
ğişle Rusya, Türkiye’nin askerî operasyonlarına 
“yeşil ışık” yakma karşılığında Türkiye’den Türk 
Akımı, S-400 hava savunma sistemleri ve İdlib’in 
terör gruplarından temizlenmesi gibi konularda 
iş birliğini devam ettirmesini isteyecektir.

Ancak Rusya’nın ABD’nin çekilmesinden 
sonra sahada rejim güçleriyle beraber mevzi ka-
zanmaya çalışması aynı zamanda büyük riskler 
barındırıyor. Öncelikle Türkiye’nin ABD’den dev-
ralmaya çalıştığı bölge üzerinde Rusya tarafından 
yapılacak herhangi bir askerî faaliyet, Türkiye ile 
olan iş birliğini dolayısıyla da Astana sürecini 
sorgulanır hâle getirecektir. Suriye muhalefetinin 

bir kısmını kontrol eden ve diğer silahlı gruplar-
la diyalog yürüten Türkiye’nin Astana sürecini 
askıya alması, Rusya’nın Suriye’deki siyasi ve 
askerî kazanımlarının riske edilmesi ve Türkiye 
gibi bölgenin önemli bir aktörünün kaybedilmesi 
anlamına gelecektir. Dolayısıyla hem Türkiye ile 
iş birliğine önem atfetmesi hem de Suriye’deki 
sınırlı askerî kapasitesi sebebiyle Rusya’nın Men-
biç’te olduğu gibi ABD’nin çekileceği bölgelerde 
de sınırlı askerî ve siyasi faaliyetlere girişeceği 
söylenebilir.

Bilindiği üzere sahada sınırlı bir kara gücü-
ne sahip olan ve Suriye’deki faaliyetleri rejim 
ve İran milislerinin desteğine bağlı olan Rusya, 
kara operasyonlarında söz konusu müttefik-
leriyle ortak hareket etmektedir. Ancak Türki-
ye’nin askerî operasyonuna olumlu bakmayan 
ve Menbiç kırsalının rejim güçlerinin eline geç-
mesini memnuniyetle karşılayan İran, ABD’nin 
Suriye’den çekilme sürecine engel olmaktan da 
kaçınmaktadır. İran bu sürecin herhangi bir şe-
kilde tıkanmaması için Suriye’de, Rusya ve rejim 
güçleri kadar aktif olmaktan da geri duracaktır. 
Zira İran’ın ABD’nin boşalttığı bölgeleri ele ge-
çirmeye çalışması, ABD ve İsrail tarafından bü-
yük tepkiyle karşılanacak ve böylelikle ABD’nin 
çekilme süreci sekteye uğrayacaktır. Ayrıca 
böyle bir durumda ABD, Suriye’deki faaliyetleri-
ni tekrar İran üzerinde yoğunlaştıracaktır.

Sonuç olarak Suriye’de ortaya çıkan yeni sü-
recin asli aktörleri Türkiye ve ABD’dir. Rusya ise 
bu sürece dâhil olmanın yollarını aramaktadır. 
Bu nedenle Rusya bir taraftan Türkiye ve ABD 
ile diplomatik kanallardan diyalogunu sürdür-
meye çalışırken diğer taraftan da sahada ortaya 
çıkacak güç boşluğunu doldurmaya çalışmak-
tadır. ABD’nin Suriye’deki varlığına bütünüyle 
son vereceğine inanmayan Rusya, PYD ile ABD 
arasında çıkabilecek anlaşmazlık ve koordinas-
yonsuzluk sonucu bazı alanlarda güç boşluğu 
doğacağını düşünmektedir. Rusya, PYD örneğin-
de olduğu gibi Türkiye operasyon başlatmadan 
önce de ortaya çıkan güç boşluğunu doldurarak 
sahada mevzi kazanmaktadır. Türkiye’nin bunun 
önüne geçebilmesi için ya ortaya çıkacak güç 
boşluğunu diğer aktörlerden önce davranarak 
doldurması veya ABD’nin (yahut PYD’nin) çekil-
mesinden önce o alanları devralması gerekmek-
tedir. Ankara’nın böyle bir girişimi doğal olarak 
Washington ile koordine etmesi ve Moskova’yı 
tarafsız kalmaya ikna etmesi gerekmektedir.

Ancak Rusya ile başlatılacak diyalog sürecin-
de, Türkiye’nin operasyon konusunda kararlılık 
göstermesinin yanında sahada üstünlük sağlan-
ması elini güçlendirecektir. ABD ile operasyona 
ilişkin sağlanacak koordinasyon, Rusya’nın sa-
hada Türkiye aleyhine inisiyatif kullanmasının 
önüne geçecektir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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Pompeo’nun 
Ortadoğu 
Turunun 
Amacı Ne?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesi-
nin İran karşıtı kararlı pozisyonunu teyit 
etme amacı taşıyan ve bölgedeki birçok 

Arap ülkesini kapsayan Ortadoğu turuna 8 Ocak 
Salı günü Ürdün’den başladı. Amman, Bağdat, 
Kahire ve Körfez ülkelerinin başkentlerine ziya-
retler gerçekleştirecek olan Pompeo’nun prog-
ramının ABD Başkanı Trump’ın “Suriye’den çe-
kiliyoruz” açıklamasının ardından gelmesi ayrı 
bir anlam taşıyor. Ayrıca Yemen krizi ve Cemal 
Kaşıkçı cinayeti sonrası özellikle Suudi Arabis-
tan’a karşı ABD kamuoyunda artan tepkiler, 
bölgedeki İran karşıtı cephenin hanesine eksi 
puan olarak yazılmıştır. Bu nedenle Washington 
açısından Riyad, Abu Dabi ve Manama ile olan 
ilişkilerin öneminin bu ziyaret vesilesiyle yeni-
den vurgulanmasının da Pompeo’nun ziyareti-

nin önceliklerinden olduğu anlaşılmaktadır.

Bir önceki ABD Başkanı Obama döneminde 
ABD’nin Suriye konusundaki pasif politikasının 
İran’a açtığı alanların sonraki süreçte ABD ve 
müttefikleri için bir mücadele sahasına dönüş-
tüğü düşünüldüğünde, Tahran’ın bölge politika-
larından rahatsızlık duyan ABD müttefiki Arap 
kampı, Trump’ın Suriye’den çekilme kararından 
oldukça kaygılandı. Nitekim ABD’deki bazı şahin 
isimler, bu çekilmenin zamana yayılacağını ve 
asla İran ile mücadelenin dozunu azaltmak an-
lamına gelmeyeceğini vurgulama gereği duydu. 
Pompeo’nun sekiz günlük Ortadoğu turu da sü-
reçten kaygı duyan ülkelere “garantiler” verme 
amacı taşıyor. Diğer bir deyişle Pompeo’nun 
ABD’nin bölgedeki müttefiklerine, ülkesinin 
Ortadoğu’dan çekilmeyeceği ve bölgedeki İran 
nüfuzu ile çok daha fazla mücadele edeceği me-
sajını vereceği görülmektedir.

Pompeo’nun Ürdün ziyaretinde, ABD’nin 
bölgedeki DEAŞ tehlikesine ve “İran yayılmacı-
lığına” karşı mücadeleye ara vermeden devam 
edeceği ve Ürdün sınırında bulunan Tanf’daki 
askerî varlığını sürdürebileceğini yinelemesi 
gibi mesajlar öne çıktı. Mike Pompeo ikinci du-
rağı Bağdat’ta ise Cumhurbaşkanı Salih, Başba-
kan Abdulmehdi, Dışişleri Bakanı el-Hekim ve 
Meclis Başkanı el-Halbusi ile yaptığı görüşme-
lerde de ülkesinin Suriye’den çekildikten sonra 
da DEAŞ ile mücadeleye devam edeceğini iletti. 
Ziyarette ABD Dışişleri Bakanının, Irak’tan enerji 

alanında İran’a olan bağımlılığını sonlandırma-
sını ve Amerikan şirketlerine bu alana yatırım 
kolaylığı getirilmesi gibi önemli bir talepte bu-
lunduğu da görüldü. Bir başka deyişle ABD, İran 
ile ticaretini sürdürmek isteyen Irak’a tanıdığı 
“muafiyet”in geçici olduğunu tekrar hatırlatır-
ken İran’a karşı Irak içerisinde de mücadele edi-
leceği mesajını verdi.

Pompeo, 10 Ocak’taki Kahire ziyaretinde de 
ABD’nin Arap ortaklarına İran ile mücadelenin 
süreceği mesajını iletti. Cumhurbaşkanı Abdel-
fattah el-Sisi ve Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry 
ile görüşen Pompeo, Mısır’ın insan hakları kar-
nesine yönelik ABD kamuoyunda yer alan eleş-
tirilerin aksine ülkesinin Kahire’nin dinî özgür-
lüğe ve terörizme karşı mücadelesine destek 
verdiğini açıkladı. Bu durum, ABD’nin uluslara-
rası toplumun ve CIA’nın, Suudi Veliaht Prens 
Muhammed Bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinin 
azmettiricisi olduğu yönündeki kanaatinin aksi-
ne bu cinayetle ilgili Suudi Arabistan’a yönelik 
tepkisiz kalmakla yetinmeyerek İran’a bölgede 
baskı kurmak için son kertede Arap müttefikle-
rini yanında tutmak istediğini göstermektedir. 
Dolayısıyla Pompeo’nun son durağı olan Körfez 
ülkelerinde, özellikle Riyad’da Kaşıkçı cinayeti 
soruşturmasından daha çok Körfez’deki bölge 
ülkelerinin oldukça hassas olduğu İran konusu-
na yoğunlaşacağı anlaşılmaktadır.

11.01.2019, Dış Politika

Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
Dış Politika - Haber Analiz
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anlaşılmaktadır.
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AB ile İran 
Arasında 
İpler 
Kopuyor 
mu?
Bir süredir nükleer anlaşmayı korumak adına 

çaba sarf eden AB, ABD’nin İran’a uyguladığı 
yaptırımların etkisini azaltmak için başarısız 

da olsa bazı girişimlerde bulundu. Her ne kadar 
bu girişimler, İran tarafını tatmin edecek boyutta 
olmasa da 8 Ocak’ta AB’den gelen hamle İran için 
beklenmedik bir adım oldu. Danimarka Dışişleri 
Bakanı Anders Samuelsen, Twitter üzerinden yap-
tığı açıklamada AB’nin İran istihbaratına karşı yap-
tırım kararı alacağını duyurdu. Samuelsen, “Avru-
pa dış politikası için önemli bir gün! AB, Avrupa’da 
gerçekleştirdiği suikastlar nedeniyle İran istihbarat 
örgütüne yaptırım uygulanması konusunda an-
laştı. AB’den Avrupa’da böyle bir davranışı kabul 
etmeyeceğimize dair güçlü sinyal” paylaşımında 
bulundu. Söz konusu yaptırımın İran İstihbarat 
Bakanlığı güvenlikten sorumlu yardımcılığında ça-
lışan Said Haşemi Mukaddem ile Asadullah Asa-
di’yi kapsadığı belirtildi.

9 Ocak’ta devreye girmesi planlanan yaptırım 
kapsamında İran İstihbarat Bakanlığına bağlı ilgili 
güvenlik birimi, AB’nin terör listesine alınmıştır. 
Yaptırımlar, adı geçen iki İranlı ismin mal varlık-
larının dondurulmasını ve Avrupa’ya girişinin ya-
saklanmasını da öngörmektedir. Asadullah Asa-
di, Temmuz 2018’de Paris’in Villepinte şehrinde 
25.000 kişinin katılacağı ve İranlı muhalif grupla-
rın organize ettiği bir toplantıya bombalı saldırı dü-
zenleme suçuyla Almanya’da yakalanmış ve Bel-
çika’ya gönderilmişti. Asadi, Tahran yönetiminin 
tahliye talebine rağmen hâlâ Belçika’da tutukludur. 
Bu saldırıyı organize ettiği iddia edilen Mukaddem 
ise İran İstihbarat Bakanlığındaki ilgili yardımcılık-
ta hâlihazırda görevini sürdürmektedir.

Avrupa’da İran tarafından planlandığı tahmin 
edilen bu tip saldırıların varlığı uzun zamandır bilin-
mekteydi. Örneğin, Hollanda’da sürgünde yaşayan 
ve Hollanda pasaportuna sahip olan İranlı muhalif 
Ali Motamed (56) 2015’te Amsterdam yakınların-
daki Almere’de öldürülmüştü. Kasım 2017’de ise 
İranlı bir diğer muhalif Ahmed Nissi evinin önünde 

öldürüldü. Gerçek isminin Muhammed Reza Ko-
lahi olduğu düşünülen Ali Motamed’in 1981 yılın-
da, Ayetullah Humeyni’nin yardımcısı da dâhil bir 
düzine üst düzey devlet memurunun öldürüldüğü 
büyük bir bombalama eyleminden sorumlu olduğu 
iddia edilmekteydi. Kolahi, uzun süredir İran tarafın-
dan en çok aranan şahıslardan biriydi. Söz konusu 
cinayetten Hollanda hükûmeti, o dönem bazı şehir 
çetelerini sorumlu tutmuş, suikastta İran’ın parma-
ğı olduğuna ilişkin kanıtlara sahip olmasına rağmen 
İran’ın bu suikastı gerçekleştirdiğine dair ellerinde 
herhangi bir belgenin olmadığını belirtmişti. 2017’te 
öldürülen muhalif Ahmet Nissi’nin kızı Havra Nissi 
ise defalarca babasının İran rejimi tarafından öl-
dürdüğünden emin olduklarını ifade etmiştir. Rot-
terdam polisi ise geçen yıl şehirde uyuşturucu ka-
çakçılığıyla uğraşan bir çeteye odaklandıklarını dile 
getirmişti. Sonuç olarak bu iki cinayetin ardından 
Haziran 2018’de Hollanda, İran elçiliğinde görev ya-
pan iki diplomatı herhangi bir neden belirtmeksizin 
sınır dışı etti. Yine geçen yıl 30 Ekim’de Danimarka 
İç İstihbarat Servisi Başkanı Finn Borsch Andersen, 
İran’ın istihbarat servisinin Danimarka’da bir saldırı 
planladığını ve bunun ülkesi adına kabul edilemez 
olduğunu belirtmiş ve bu nedenle de İran istihba-
ratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişiyi Arap 
Ahvaz Kurtuluş Hareketinin liderine suikast düzen-
lemeyi planladığı gerekçesiyle tutuklamıştı.

Avrupa bir süredir İran’ın yurt dışında planladı-
ğı terör saldırılarını nükleer anlaşma sebebiyle pek 
ciddiye almamaktaydı. 9 Ocak Çarşamba günü ise 
Hollanda istihbarat servisi AIVD, sürpriz bir şekil-
de söz konusu iki cinayetin arkasında da İran’ın 
olduğuna dair “kesin kanıtların” bulunduğunu iddia 
etti. Dolayısıyla Avrupa, İran’a karşı pozisyonunu 
değiştirerek daha önce örtbas etmeye çalıştığı cina-
yetlerden İran’ı sorumlu tutmaya başladı ve aniden 
bahsi geçen yaptırım kararını aldı. Dahası birçok 
AB ülkesinin başbakanı ve dışişleri bakanı kararı 
desteklediğini açıkladı. Danimarka Başbakanı Lars 
Løkke Rasmussen bu yeni yaptırımları “çok cesa-
retlendirici” bulduğunu, AB’nin bu meselede birlikte 
hareket ettiğini ve bu tür kabul edilemez eylemlerin 
sonuçlarının olması gerektiğini vurguladı. Nitekim 
Hollanda, Fransa ve Almanya’dan gelen mesajlar, 
AB’nin konuya ilişkin hemfikir olduğunu belirten 
Rasmussen’i teyit etmiştir. Hollanda Dışişleri Baka-
nı Stef Blok da İran’ın ülkesinde vuku bulan bu iki 
cinayetten de sorumlu olduğunu belirtmiş ve son 
yaptırımı “AB tarafından İran’a uygulanan emsalsiz 
bir tepki” olarak nitelemiştir. Ayrıca Blok, İran’ın son 
yaptırımı çok iyi anlaması gerektiğini söylemiş ve 
bunu başka yaptırımların takip etmeyeceğine dair 
herhangi bir garanti de vermemiştir. Fransa’dan 
da bu müeyyidenin memnuniyetle karşılandığına 
yönelik açıklamalar gelmiştir. Fransa Dışişleri Ba-
kanlığı AB’ye üye ülkelerin dayanışma içerisinde 
olduğunu ve Avrupa topraklarında düşmanca bir 
davranışın cevapsız kalmayacağını açıklamıştır. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise bu yaptırımın İran 
istihbarat servisinin Avrupa’daki son birkaç yıldır 
planladığı bombalı saldırı eylemlerine karşı alın-
dığını ve Avrupa’nın bu tarz eylemlere müsamaha 
göstermeyeceğini belirtmiştir.

Bütün suçlamaları reddeden İran tarafından 
ilk açıklama Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad 
Zarif’ten geldi. Zarif, alınan kararı eleştirirken 
Avrupalıların özellikle Danimarka, Hollanda ve 
Fransa’nın terör örgütlerini desteklediğini ve ül-
kelerinde barındırdığını savundu. Zarif bu açıkla-
masında terör örgütü olarak bilhassa İran’ın terör 
listesinde bulunan Halkın Mücahitleri ve el-Ahva-
ziye örgütlerini kastetmektedir. Aynı zamanda 
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi 
de AB’nin sürpriz bir şekilde suçsuz iki İranlıya 
sebepsizce yaptırım uyguladığını dile getirerek 
karara tepki gösterdi.

AB’nin 8 Ocak Salı günü aldığı yaptırım ka-
rarından yaklaşık bir ay önce Almanya Dışişleri 
Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, AB’nin 
İran’a karşı atacağı adımın sinyalini vermişti. Zira 
İran’ın yeniden orta menzilli füze denemeleri yap-
tığını savunan Maas, İran’ın Avrupa’daki istihba-
rat faaliyetlerinin ve Suriye politikasının tekrar ele 
alınması gerektiğini ve bütün bunlara Avrupa’nın 
sessiz kalmayacağını söylemiştir. Dolayısıyla 
AB’nin bu kararının sürpriz olmadığı söylenebilir. 
İran’ın karara tepkisi de Dışişleri Bakanı Zarif ve 
bakanlık sözcüsü Kasımi’nin açıklamalarıyla sınırlı 
kalmamış ve 9 Ocak Çarşamba günü ismi açıklan-
mayan altı Avrupalı diplomat Dışişleri Bakanlığına 
çağrılmıştır. Ne var ki görüşmede çıkan tartışma 
nedeniyle görüşme ancak on dakika sürmüştür.

AB ile İran arasındaki bu diplomatik gerilim 
nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü bir Amerikan 
vatandaşını tutuklayan İran, benzer bir adımı 
AB vatandaşlarına karşı da atabilir veya AB’nin 
yaptığına benzer şekilde birkaç diplomata aynı 
yaptırımı uygulayabilir. Ancak böyle bir girişim, 
AB ülkelerinin büyükelçilerini İran’dan çekmesi-
ne neden olabilir. Diğer bir ihtimal ise İran’ın her 
zaman olduğu gibi AB’yi uranyum zenginleştirme 
programına tekrar başlamakla veya nükleer an-
laşmadan çıkmakla tehdit etmesidir. Bu tarz bir 
çıkış, İran ile AB arasında giderek artacağı görü-
len bu gerginliği daha da tetikleyecektir ki bu da 
Trump yönetiminin İran karşıtı konumunu güç-
lendirecektir. Batı’nın baskısının bu şekilde de-
vam etmesi durumunda İran’ın hem Suriye hem 
de Yemen’deki askerî varlığının bu gerilimden et-
kilenmesi kaçınılmazdır. Beşşar Esed ile gizli gö-
rüşmeler yapan Arap ülkeleri, Esed’i İran himaye-
sinden çıkarmak ve İran’ı bölgede yalnızlaştırmak 
için bir fırsat bulacaktır. Dolayısıyla AB’nin İran’a 
uyguladığı bu yaptırımın tarafların atacağı olası 
adımlara bağlı olarak önemli sonuçlara gebe ol-
duğu söylenebilir.

13.01.2019, Dış Politika

Deniz Caner - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş
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İran’ı 
2019’da 
Neler 
Bekliyor?
2018 yılının Mayıs ayında ABD Başkanı Do-

nald Trump’ın İran ve 5+1 ülkeleri arasında 
imzalanan nükleer anlaşmadan (JCPOA/

KOEP) çıkması ve iki hafta kadar sonra Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo’nun “İran’ın normalleşmesi 
için” çok sayıda şart ileri sürerek bunları yerine 
getirmemesi durumda ağır yaptırımlarla karşıla-
şacağını açıklaması, birçok gözlemci tarafından 
2019 yılının İran ile ilgili gelişmelerin ön plana 
çıkacağı bir yıl olarak değerlendirilmesine neden 
oldu.

Nitekim Ağustos ve Kasım ayında iki aşamalı 
olarak uygulanmaya başlayan yaptırımlar, şu ana 
kadar İran ekonomisinin bel kemiğini oluşturan 
petrol satışlarına önemli bir darbe vurdu ve ülke-
nin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 50 oranın-
da azalmasına neden oldu. ABD yönetimi Kasım 
ayında, Türkiye’nin de içinde yer aldığı İran’ın 
önemli alıcılarına bir kereliğine mahsus muafiyet 
tanıdığını ve Mayıs ayına kadar İran’dan alımların 
sıfırlanmasını beklediğini açıkladı. ABD’nin bas-
kılarının sürmesi durumda petrol satışları sıfıra 
düşmese bile, Tahran’ın petrol ihracatında yeni 
bir yüzde 50’lik azalma daha yaşanabilir. Satılan 
petrolün ödemesinin döviz cinsinden ve resmi 
bankacılık sitemiyle İran’a girmesinin mümkün 
olmadığı düşünüldüğünde, kalabalık bir nüfusu 
beslemesi gereken ülke ekonomisinin yakın gele-
cekte ciddi bir kriz içine girmesine kesin gözüyle 
bakılıyor.

Havlu Atan Avrupa

Öte yandan İran, ABD’nin ekonomi alanındaki 
hamlelerine şu ana kadar kayda değer bir karşı-
lık verememiş durumda. Trump’ın Mayıs önce-
si tehditlerine aynı perdeden cevap veren İranlı 
yetkililer, ABD’nin çıkmasına rağmen JCPOA’da 
kalmanın ülkenin yararına olacağını fark ettikle-
rinden, misillemede bulunmadı ve anlaşmada ka-
lan diğer 5 ülkeyle çıkış yolu aradılar. Tahran yö-
netiminin önemli beklentisine karşılık, geçtiğimiz 
altı aylık sürenin gösterdiği üzere, Avrupa ülkeleri 
bu süreçte ABD’nin baskılarına direnemedi ve sü-

rekli konuşulan Avrupa merkezli alternatif ödeme 
sistemi (SPV) -en azından bugüne kadar- hayata 
geçirilemedi. Oysa ilk aylarda bu mekanizmadan 
Çin, Rusya ve Türkiye gibi üçüncü ülkelerin de 
faydalanması planlanmaktaydı.

Avrupa ülkelerinin ilk aylarda İran’ı kollar 
tutumlarının değişmesine İranlı yetkililerden de 
tepkiler gecikmedi ve başta Cevad Zarif olmak 
üzere üst düzey isimler Avrupalıların siyasi ini-
siyatif ve bağımsızlık sahibi olmadıkları yönünde 
ciddi eleştiriler dillendirdiler.

Yeni yılla birlikte, İran ile Avrupa arasındaki 
gerilim yalnızca yaptırımlar konusuyla sınırlı kal-
madı ve İran gizli servisinin Danimarka ve Hol-
landa’da bazı siyasi muhaliflere suikast düzenle-
diği suçlamasıyla, ilişkiler son yılların en gergin 
seviyesine ulaştı. Avrupa ülkeleri İran İstihbarat 
Bakanlığı’na yönelik yeni yaptırımlar açıklarken, 
İran’ın son roket denemelerine (AB’deki tek nük-
leer silah sahibi ülke olan) Fransa’nın verdiği sert 
tepki de İran’ın ABD ile olan problemini çözeme-
mesi durumunda Avrupa ile herhangi bir siyasi, 
ekonomik olumlu gelişmenin yaşanamayacağını 
net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

ABD’nin Yeni Hamleleri

ABD ve Polonya tarafından ortaklaşa şekilde 
Varşova’da 13 Şubat’ta düzenleneceği bildirilen 
uluslararası toplantı da İran’ı kuşatma hamlesi-
nin yeni yılda hızlanarak devam edeceğini göste-
riyor. Anlaşmadan çekilmeyi takip eden ilk altı ay-
lık süreçte Avrupa ülkelerinin İran hususundaki 
pozisyonunu değiştirmek için çabalayan ve bun-
da önemli başarı da yakalayan Trump yönetimi, 
baskının ikinci ayağını oluşturan bölgesel koor-
dinasyonu da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 
son bölge gezisiyle gerçekleştirmiş oldu. Nitekim 
ziyaret boyunca Pompeo’nun sürekli olarak İran 
vurgusu yaptığı görüldü.

Bakan’ın Katar ambargosuyla ilgili olarak “bu 
iş fazla uzadı” demesi dahi İran karşıtı cepheyi 
zayıflatma endişesinden neşet ediyor. Zaten Ka-
tar ve Irak hariç bölgedeki Arap ülkelerinin İran’a 
yaptırımlar konusunda ciddi bir itirazları bulun-
muyor. Görünüşe göre ABD, İsrail’in de katılması 
düşünülen bu konferansla İran meselesini ulus-
lararası soruna dönüştürmeyi ve İran’a karşı ata-
cağı daha ileri adımlar için küresel bir meşruiyet 
ortamı sağlamayı düşünüyor. Zira Filistin mese-
lesi, Kaşıkçı cinayeti ya da Yemen ve Suriye’deki 
insani krizler dururken İran eksenli uluslararası 
bir Ortadoğu konferansı düzenlemenin başkaca 
bir anlamı yok.

İran’ın Çabaları

Çemberin daraldığının farkında olan İranlı 
yetkililer, özellikle Obama döneminde tecrübe 

ettikleri ve yıkıcı etkisi hâlâ süren ekonomik bas-
kılardan mümkün mertebe kaçınabilmek, son 
bir yılda döviz fiyatlarında yaşanan felaketin reel 
ekonomiye yansımasının önüne geçebilmek ve 
doğrudan müzakerelere kadar zaman kazanabil-
mek amacıyla, Asya ülkelerine ve komşularına 
yönelik bir diplomasi atağına başladı. Bu bağlam-
da Çin ve Hindistan’a büyük önem atfeden İran, 
bu ülkelerle yerli para birimlerinin kullanımı dahil 
farklı ticaret yolları geliştirmeye ve yaptırımların 
sıradan halk kitleleri üzerindeki etkisini azaltmaya 
çalışıyor.

Fakat Çin’in elektronik devi Huawei yöneti-
cilerini İran’a yaptırımları deldikleri bahanesiyle 
ABD’nin üçüncü ülkelerde tutuklatacak kadar 
cüretkâr davranması, bu stratejinin ne kadar işe 
yarayacağı hususunda soru işaretleri doğuruyor. 
İran kendisinin, günün sonunda büyük güçlerin 
trilyon dolarlık ticaret pazarlıkları masasında vaz-
geçilebilecek bir kart olduğunun bilincinde. Nite-
kim Obama döneminde İran’a yaptırımları delme-

Hakkı Uygur 
Başkan V. - Görüş
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deki rolüyle bilinen Çin Bankası Kunlun’un İran 
ile işlemlerini durdurması önemli bir gösterge. 
Zaten birçok İranlı yetkili, özellikle ABD’de itiraf-
çılığa zorlanan İranlı iş adamının verdiği bilgile-
rin, yaptırım karşıtı alternatif yolların kullanımını 
ciddi ölçüde zora soktuğunu açıklamıştı. Bu ne-
denle İran’ın ambargolardan kaçabilmek için yeni 
yöntemler icat etmesi gerekiyor ve Trump’ın ön-
görülmesi güç muhtemel tepkilerinin de etkisiyle, 
bu riski göze alacak çok fazla ülkenin kalmaması 
da İran’ın işini zora sokuyor.

Bu noktada İran’ın komşuları özel önem kaza-
nıyor. Başta Afganistan ve Irak gibi İran ve ABD 
nüfuzu altında bulunan ülkeler olmak üzere, Tür-
kiye ve Pakistan benzeri bölgesel güçlerin tutumu 
da İran’ın yakın gelecekteki ekonomik ve siyasi 
meydan okumalarla mücadelesinde belirleyici rol 
oynayacak. İran’a uygulanan baskıların ekonomik 
baskıların ötesine geçtiği ve Trump’ın Mayıs ayın-
daki kararından sonra Kürt, Arap ve Beluc kökenli 
etnik silahlı grupların saldırılarını yoğunlaştırdığı 
göz önüne alındığında, komşu ülkelerin tavrı özel 
bir önem kazanıyor. Komşu ülkeler yalnızca sı-
nır boylarındaki kaçak ticaret imkanları nedeniyle 
değil, güvenlik endişeleri hususunda da önemli 
bir yer tutuyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda İran 
İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi’nin “Bazı kom-
şu ülkelerin istihbarat örgütleri doğrudan milli 
güvenliğimize karşı harekete geçtiler” açıklama-
sı dikkat çekti. Bu bağlamda, (muhtemelen İran 
Belucistanı’ndaki son saldırılarla irtibatlandırılan 

Pakistan gibi) Bakan’ın hedef aldığı ve İran ile ge-
leneksel olarak iyi ilişkiler sürdürmeye özen gös-
teren ülkelerin pozisyonlarını değiştirmeleri, ABD 
ve bölgesel ortaklarının baskısı sonucu olmalıdır. 
Bu girişimlerin farkında olan Tahran yönetimi, 
Zarif’in uzun Irak ziyareti benzeri bölge ziyaretleri 
gibi karşı adımlarla, ABD’nin ve bölgesel ortak-
larının bu girişimlerini boşa çıkarmaya çalışıyor.

Önümüzdeki aylarda, ekonomik olarak git-
tikçe sıkışan ve bu alanda ABD’ye karşı elinde 
fazlaca bir koz bulunmayan İran, ekonomi dışın-
daki alanlarda ABD’ye baskı yapmayı deneyebilir. 
Nitekim başarısız olsa da uzaya uydu fırlatma 
girişimi bu tür bir gözdağı verme girişimi ola-
rak değerlendirilebilir. Yine JCPOA’dan çıkarak 
uranyum zenginleştirme faaliyetlerine geri dön-
me tehdidi ya da Taliban ile yaptığı işbirliğini 
alenileştirme ve kapsamını geliştirme de, İran’ın 
istikrarının tehlikeye düşmesi halinde başvurabi-
leceği silahları hatırlatma amacına yönelik olabi-
lir. Ancak Meclis Başkanı Ali Laricani’nin dış po-
litika danışmanı Emir Abdullahiyan’ın “şok edici” 
olarak nitelediği bu muhtemel stratejinin çok 
ince planlanması gerekiyor; zira Tahran’ın aşırı 
bir tepki vermesi durumunda uluslararası ortam 
çok daha fazla İran karşıtı bir hale dönüşebilir ve 
geleneksel olarak İran’a verdikleri siyasi destekle 
bilinen Çin ve Rusya benzeri ülkeler dahi İran’dan 
uzaklaşabilirler. Bu durum Bolton gibi azılı İran 
düşmanlarının eline epeydir aradıkları fırsatı ve-
rebilir.

Türkiye’nin Konumu

ABD ile son birkaç yıldır inişli çıkışlı ilişkiler 
yaşayan Türkiye, İran meselesinin de bölgesel bir 
kriz haline dönüşmesinden endişe duyuyor. İran 
karşıtı stratejinin bölgesel ayağının İsrail, Suudi 
Arabistan ve BAE gibi Türkiye’ye husumetleri-
ni gizlemeyen bölge ülkelerince teşkil edilmesi, 
John Bolton gibi isimlerin 15 Temmuz’da dışa 
vurduğu Türkiye karşıtı bilindik pozisyonları, söz 
konusu çevrelerin Türkiye ve İran’a yönelttikleri 
“bölgesel hegemonya” ya da “siyasal İslamcılık” 
suçlamalarının benzerliği gibi faktörler, Türki-
ye’nin İran karşıtı senaryolara daha dikkatli yak-
laşmasına neden oluyor. Nitekim son dönemde 
mezkûr eksenin iki ülkeye karşı ilan edilmemiş bir 
“çifte kuşatma stratejisi” izlediği söylemi, Anka-
ra’da daha sık dillendirilir hale geldi. Türkiye’nin 
yakın güvenlik endişelerinin Suriye ve PKK odaklı 
olduğu düşünüldüğünde, Ankara hükümeti özel-
likle son 8 yıldır elde ettiği tecrübelerin ışığında, 
bir yandan Trump’ın şahsıyla ortaya çıkan işbirli-
ği fırsatını değerlendirmek isterken, diğer yandan 
artık Türkiye ile ilgili söylemlerde hakim olmaya 
ve standart hale gelmeye başlayan Batı mahreçli 
düşmanlaştırıcı dilin uzun vadeli hedeflerinin far-
kında olarak, asgari, ancak teyit edilmiş ittifakla-
rını riske atmayan yaklaşımını sürdürecektir.

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş

Bu makale ilk olarak 18.1.2019 tarihinde Anadolu Ajansı’nda yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/iran-i-2019-da-neler-bekliyor/1368167
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Ortadoğu’da 
Sırada Ne 
Var?
11Eylül saldırılarına tepki olarak ABD’nin 

2001’de Afganistan ve 2003’te Irak iş-
galine girişmesinin ardından Ortadoğu 

ve mücavir alanında başlayan istikrarsız ortam 
günümüze kadar katlanarak geldi. Somut hedefi, 
ABD tarafından “şer ekseni” olarak tanımlanan 
devletlere ve devlet dışı yapılara bu ülke ve müt-
tefiklerince “dersini vermek” olan operasyonlar, 
süreç içinde zaten son derece tartışmalı olan 
meşruiyet alanının tamamen dışına çıkarak bölge-
de ortaya derin bir istikrarsızlık çıkardı. Öyle ki, 
başlangıçta sıkça başvurulan terörle mücadele, 
aşırılıkla savaş ve demokrasi getirme gibi bulanık 
kavramlar dahi bütünüyle anlamını yitirdi ve ze-
min tam aksi gelişmelere elverişli hale geldi. Geri-
de kalan yıllar boyunca yıkımın merkezleri değişse 
de Afganistan ve Irak işgallerinin ardından sürekli 
sorulan “sırada ne ya da hangi ülke var?” sorusu 
hep kalıcı oldu. Bu sorunun bazı bölge devletle-
rinin tepesinde Demokles’in Kılıcı gibi durduğu 
bir ortamda istikrardan bahsetmek ise imkânsız. 
Peki, sahiden Ortadoğu’da sırada ne var?

ABD-İran Gerilimi

Afganistan ve Irak’ın işgalinden sonra birçok 
gözlemci ABD’nin bu defa hedefe İran’ı koyacağı-
nı iddia etti. 1979’dan beri diplomatik ilişkileri ol-
mayan iki hasım ülke konumundaki ABD ve İran 
arasında her an alevlenmeye müsait bir gerilim 
bulunması bu değerlendirmelere gerekçe teşkil 
etti. Ne var ki, dört temel etken ABD’deki şahin 
İran karşıtlarını frenledi. İlk olarak İran, Rusya ve 
Çin ve hatta AB gibi küresel ölçekli güç merkez-
lerinin önemli menfaati bulunan bir ülke. İkinci 
olarak İran, enerji kaynakları ve enerji yollarında-
ki konumu nedeniyle uluslararası enerji piyasala-
rında kritik bir yere sahip. Üçüncü olarak, İran’ın 
Afganistan’dan da Irak’tan da daha esaslı bir 
askeri kapasiteye ve saldırıya karşılık verme po-
tansiyeline sahip olduğu aşikâr. Dördüncü olarak 
ise, İran kendi sınırları dışında hasımlarına ya da 
onların müttefiklerine zarar verecek çeşitli araç-
lara sahip. Geçtiğimiz on yıllık dönem boyunca 
ABD’nin attığı bazı adımlarla İran’ı bu dört koz-
dan da mahrum etmeye çalıştığı görülüyor.

ABD, yıllar boyunca İran’a karşı BM Güvenlik 
Konseyi kanalıyla ya da tek taraflı olarak devreye 

soktuğu yaptırımlarla bu ülkeyle iş yapmayı ve 
bu ülkeyi himaye etmeyi maliyetli hale getirmeye 
çalıştı. Nitekim ABD’nin tek taraflı son yaptırımla-
rında Çin ve Rusya’nın bir noktadan sonra İran’a 
destek vermenin risklerini almamayı tercih ettiği 
görüldü. Benzer bir durum AB için de geçerli. Zira, 
Trump yönetiminin Mayıs 2018’de nükleer anlaş-
madan çekilmesiyle anlaşmanın çıkmaza girme-
sini müteakip İran’a doları ve ABD etkisindeki 
para transfer sistemlerini kullanmadan ekonomik 
ilişkileri sürdürecek bir model geliştireceğini vaat 
eden AB büyük beklentilere rağmen somut bir 
adım atmış değil. Diğer yandan, yine son yaptı-
rımlarla İran’ın petrol ihracatını sıfırlamak isteyen 
ABD yönetimi bunun petrol piyasalarını olumsuz 
etkilememesi için Suudi Arabistan gibi ülkeler-
den üretim artışı talep etmiş, benzer bir hamle 
Rusya’dan da gelmiş ve ABD kendi kaya gazını 
daha büyük miktarlarda ihrac etmeye başlamıştı. 
ABD’nin kaya gazını daha etkin şekilde işlemesi-
nin orta ve uzun vadede İran dahil hemen hemen 
bütün petrol ihracatçısı ülkeleri doğrudan etki-
leyeceğini de yeri gelmişken not etmek gerekir. 
Ne var ki ABD, İran’a yaptırım uygularken ya da 
alternatif petrol kaynaklarını harekete geçirirken 
dahi İran’ı köşeye sıkıştırma politikasında henüz 
net bir başarı elde edememişken diğer iki mad-
denin taşıdığı risklerin bütünüyle ortadan kaldı-
rılması söz konusu değildir.

Ekonomik Yıpratma

İran hâlâ askeri anlamda bölgenin en önemli 
devletlerinden biri konumundadır ve bu konu-
da maruz kaldığı baskılara rağmen savunma-
sının ayrılmaz parçası olarak gördüğü balistik 
füze programını sürdürmektedir. Diğer yandan, 
baskıların arttığı dönemde ülkenin başat silahlı 
gücü konumundaki Devrim Muhafızları Ordusu 
pozisyonunu daha fazla tahkim etmektedir. Son 
yıllarda bu ordunun üst komutasındaki bazı isim-
ler arasında fikir ayrılıkları olduğu ve hatta bazı 
isimlerin Rıza Pehlevi gibi diasporadaki rejim 
muhalifleriyle temasta bulunduğu yönündeki 
iddiaların spekülasyondan öte bir anlam taşıma-
dığı ortada. İran’ın ulusal askeri gücüne benzer 
bir durum İran’ın bölgedeki vekil güçleri için de 
geçerli. İran, işin hayat memat noktasına gelmesi 
durumunda Yemen, Irak, Lübnan, Suriye ve hatta 
Afganistan’da üzerinde etki sahibi olduğu örgüt-
leri harekete geçirmeye çalışacaktır. Bu da olası 
bir çatışmayı İran için olduğu kadar hasımları 
için de fazlasıyla riskli hale getirecektir. Ne var 
ki elindeki araçların İran’ı güvende hissettirmeye 
yetmeyeceği ortada. Zira, görüldüğü kadarıyla 
ABD’deki mevcut Trump yönetimi İran’la doğru-
dan askeri bir çatışmaya girmeden bu ülkeye sal-
dırmış kadar olmayı planlıyor. Gerek daha önceki 
deneyimler gerekse de 5 Kasım 2018’de devreye 
giren yaptırımlardan sonra ortaya çıkan göster-

geler Trump ve ekibini cesaretlendirir mahiyette.

ABD’nin İran’ı “yola getirmek” için elinde-
ki en önemli koz ekonomik yıpratma savaşıdır. 
1908’de İran’da petrol bulunmasıyla bu ülke ar-
tan şekilde uluslararası enerji piyasalarına enteg-
re oldu ve bundan önemli kazanımlar elde etti. 
1900’lerin başında gerçek anlamda “başarısız 
devlet” durumunda olan İran, petrol gelirleri ol-
maksızın altyapı sorunlarını çözemez ve sanayi 
atılımı yapamazdı. Ancak bu, işin avantajlı kısmı. 
İşin dezavantajlı kısmında ise İran ekonomisinin 
ezici oranda petrole bağımlı olması ve ulusla-
rarası piyasalardaki iniş çıkışlardan doğrudan 
etkilenmesi bulunuyor. Sistemin kontrolünü elin-
de tutma iddiasındaki ABD de bunun fazlasıyla 
farkında. Her ne kadar İranlı yetkililer ABD yaptı-
rımlarının kendilerine zarar veremeyeceği ve ken-
dilerinin direnme kapasitesine sahip bulunduğu 
konusunda ısrar etseler de ABD’nin yaptırımlar 
konusundaki başarısızlığı iyi ihtimalle kardan 
zarar etmenin ötesine geçmiyor. ABD Başkanı 
Trump’ın ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İran’ın 
petrol ihracatını sıfırlama ihtirası gerçekçi olma-
sa da ülke şimdiden petrol ihracatında ciddi sı-
kıntılar yaşamaya başladı. Dahası, İran’da Ruha-
ni hükümetinin 1398 yılı (Mart 2019-Mart 2020) 
için hazırladığı bütçe, pay ayırdığı ve ayırmadığı 

Serhan Afacan
Görüş

ABD’nin 
Suriye’den çekilme 
kararının en çok 
tedirgin ettiği 
ülkelerden biri 
İran. Çünkü İran, 
krizi yalnızca bir 
dış politika konusu 
olarak değil, aynı 
zamanda bir 
ulusal güvenlik 
meselesi olarak 
değerlendiriyor.



2321.01.2019, Dış Politika

alanlarla işlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu göz-
ler önüne serdi. İşsizlik ve gelir adaletsizliği gibi 
kronik sorunların bulunduğu İran’da bütçenin 
bakanlık politikalarını hayata geçirmeyi imkânsız 
hale getirdiği gerekçesiyle Sağlık Bakanı istifa 
etti. Bütçeye ilişkin ülkede şikayetleri olan birçok 
başka kesim de bulunuyor. Yani ABD, İran’ı sa-
vaş ekonomisine zorlayarak bunaltmaya çoktan 
başladı. Ancak İran etrafındaki gelişmeler bunun-
la sınırlı değil.

Türkiye Yeni Kriz İstemiyor

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının en çok 
tedirgin ettiği ülkelerden biri İran. Suriye krizinin 
başından itibaren sürece en fazla müdahil olan 
ülkelerden biri konumundaki İran, krizi yalnızca 
bir dış politika konusu olarak değil, aynı zamanda 
bir ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendiri-
yor. İran İslam Cumhuriyeti, bir yandan Suriye’yi 
“kaybetmenin” bölgede kendisini daha da yalnız-
laştıracağını düşünürken diğer yandan da Suri-
ye’den sonra hedefin kendisi olduğunu söylüyor. 
Pompeo’nun 8 Ocak’ta başlayarak bir hafta sü-
ren Ortadoğu turunda sık sık verdiği İran karşıtı 
sert mesajlar da bu endişeyi körüklemiş durum-
da. Suriye’nin giderek Rusya ve Suudi Arabis-
tan cenahına yakınlaşma olasılığından tedirgin 
olan İranlı yetkililer bu endişelerini mesajlarına 
da yansıtmaktadır. Örneğin, İranlı Milletvekili 
Behruz Bünyadi, Putin ile Esed arasındaki İran’ı 
dışta bırakmaya dönük olduğunu düşündüğü ya-
kınlaşmayı eleştirerek 26 Haziran 2018’de Esed’i 
“utanmazlıkla” itham etti ve “çok geçmeden bu 
iki siyasi aktör kendi çıkarları doğrultusunda 

Netanyahu ile Trump için bizi feda edecektir” ifa-
delerini kullandı. Her ne kadar sürecin bu yöne 
evirileceği henüz kesinleşmemişse de Esed’in 
ABD’nin kendisine karşı tavrını yumuşatmak için 
bu yönde hareket etmeyi seçmesi ihtimal daire-
sindedir. İsrail ve Suudi Arabistan’ın bu konudaki 
tavizsiz tutumu ise izahtan varestedir. İran’ın is-
tikrarsızlaşmasının doğuracağı risklerin farkında 
olan Türkiye ise bir yandan İran’ın bölgede daha 
yapıcı bir pozisyona çekilmesi gerektiğini düşü-
nürken diğer yandan bölgenin yeni bir krizle çal-
kalanmasını istemiyor. Türkiye’nin Suriye krizinin 
Astana süreci zemininde ve güney sınırlarındaki 
PYD-YPG terör unsurlarının temizlenmesi ekse-
ninde çözüme kavuşması yönündeki ısrarında 
bu değerlendirme önemli bir yer işgal ediyor. Bu 
noktada öne çıkan konu ise İran’ın içinde bulun-
duğumuz süreçte hangi mesajı aldığıdır.

İran Ne Yapar?

İran’ın ABD ile girdiği gergin süreçte iki se-
çeneği bulunuyor. İranlı yetkililer ya nükleer an-
laşmadan çekilen Trump’ın yeni bir anlaşma im-
zalama çağrısına kulak verecek ya da onun ikinci 
dönem için seçilemeyeceği beklentisiyle ikili iliş-
kilerdeki krizi iki sene daha bu şekliyle sürdürme-
ye çalışacak. İranlı yetkililer daha etraflı ideolojik 
ve kurumsal boyutu olan bu yaklaşıma “Direniş 
Ekonomisi” diyor. Krizi zamana yaymak konu-
sunda İran’ın en belirgin zaafı ise ekonomik kı-
rılganlığı. 80 milyonu aşkın nüfusuyla İran’da ha-
lihazırda işler kötüyken artan baskıların olumsuz 
etki meydana getirmemesi düşünülemez. Bu du-
rumda geriye yalnızca Trump’ın sert ve tehditkâr 

söylemini ve İran tarafının kabul etmesi imkânsız 
olan ağır koşullarını yumuşatması suretiyle yeni 
bir müzakere masasının kurulması kalıyor. Bu 
noktada da İran son haftalarda sorunlar yaşadığı 
Fransa, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkele-
rinin arabuluculuğuna muhtaç durumda. Kesin 
olan ise İran’ın kaçınılmaz olmadığı ve karşı taraf 
fitili ateşlemediği sürece ABD ile sıcak bir çatış-
maya girmekten geri duracağıdır.

Kesin olan bir diğer konu da ABD ve bölgede 
onunla eşgüdümlü hareket eden ülkelerin “sırada 
İran var” retoriğinde ısrar etmesinin hiçbir şeyi 
kolaylaştırmadığı. Bölgeyi bir güvenlik sarmalı-
na ve kısır döngüye iten bu yaklaşım beraberin-
de, bazı güvenlik endişeleri makul ölçekte olan 
İran’ın, bu endişeleri gidermek için attığı sorunlu 
bazı adımları getiriyor. Kategorik olarak ABD’nin 
Suriye’deki varlığından rahatsız olmayan ancak 
bu varlığın kayda değer bir süredir terör unsur-
larını himaye etmeye yönelik olduğunu gören 
Türkiye, Trump’ın Suriye’den çekilmesine olumlu 
yaklaşıyor. Türkiye güney sınırındaki terör teh-
didi konusunda Astana ortaklarından beklediği 
hassasiyeti de her fırsatta yineliyor. Ancak Tür-
kiye, ABD’nin ölümü gösterip sıtmaya razı etme 
stratejisini de kabul etmeyecektir. Diğer bir ifa-
deyle, ABD’nin belirli alanlarda İran’ı kısıtlamaya 
çalışması doğrudan Türkiye’nin sorunu olmasa 
da İran’ı istikrarsızlaştıracak radikal adımlara 
Türkiye olumlu yaklaşmayacaktır. Durumun ne-
zaketinin farkında olan İranlı yetkililerin Türkiye 
dahil mutedil taraflarla temasını hızlandırması bu 
anlamda önemli bir yaklaşım. Temel beklenti ise 
artık Ortadoğu’da sırada istikrarın olması.

Serhan Afacan
Görüş

Bu makale ilk olarak Star Açık Görüş’te 19.1.2019 tarihinde yayımlanmıştır.
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Bölgenin önemli ülkelerinden biri olan İran, 
tarihî süreçte Rusya ve Türkiye ile farklı 
bölgelerde olduğu gibi Kafkasya’da da cid-

di mücadeleler vermiştir. Kafkasya bölgesindeki 
tarihî mücadele günümüzde de dolaylı da olsa 
devam etmektedir. Bu noktada, bölgede izlediği 
uzlaşmaz politikalarıyla âdeta izole edilmiş du-
rumda olan Ermenistan’ın İran için özel bir an-
lam taşıdığı söylenebilir.

Ermenistan, günümüzde Azerbaycan ve Tür-
kiye ile sınırları kapalı olduğu için dış dünyayla 
temasını büyük oranda İran üzerinden sağla-
maktadır. Türkiye’nin kapalı tek kara sınırı olan 
Akyaka Doğu Kapı ve Alican Sınır Kapısı; 1915 
olayları, Dağlık Karabağ sorunu, Ermeni diaspo-
rası ve uluslararası arenada sıkça dile getirilen 
1915 olaylarına ilişkin parlamento kararları ne-
deniyle 3 Nisan 1993 tarihinde kapatılmıştır. İki 
ülke arasındaki sorunlar diplomatik ilişkilerin de 
durmasına neden olmuştur. Bu durum Türkiye’yi 
olduğu kadar Ermenistan tarafını da olumsuz et-
kilemiştir. Hâlihazırda Ermenistan’la diplomatik 
ilişkiler üçüncü ülkeler üzerinden sağlanmakta-
dır. Bu ülkelerden biri olan İran’da günümüzde 
yaklaşık 100.000-150.000 civarında Ermenin 
yaşadığı tahmin edilmektedir.

Yurt dışında, anavatandakinden daha fazla 
nüfusa sahip tek millet olan Ermenileri diaspo-
rada birleştiren yegâne ortak payda sözde soy-
kırım iddialarıdır. Bu durum İran Ermenileri için 
de geçerlidir. Ortadoğu’da tıpkı Lübnan gibi İran 
da Ermeni diasporasının önemli merkezlerin-
den biridir ve ülkedeki Ermenilerin ayrıcalıklı bir 
konumda oldukları söylenebilir. İran parlamen-
tosunda iki milletvekiliyle temsil edilen İran Er-

menileri, Ermeniceyi aktif bir biçimde günlük ha-
yatta kullanabilmektedir. İran Ermenilerinin tıpkı 
Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi İran’da 
da Batı ile ilişkilerde dil alanındaki yetenekleri 
sayesinde önemli mevkilere geldiğini kaydeden 
araştırmacılara göre bu durum, beraberinde İran 
Ermenileri arasında sanat, edebiyat, kültür, siya-
set ve iş hayatında hızlı bir ilerleme ve Batı dün-
yası ile entegrasyonu getirmiştir.

Ancak aynı başarının İran toplumuyla enteg-
rasyonda görülmediğini söylemek mümkündür. 
Nitekim İran’da Ermenilerin toplumdan daha 
izole bir hayat yaşadıkları edebî eserlerde de 
açık bir biçimde görülmektedir. Örneğin İranlı 
Ermeni yazar Zoya Pirzad’ın eserlerine bakıldı-
ğında özellikle Der Yek Ruz Mande be İyd-i Pak 
(Paskalya’ya Bir Gün Kaldı) başlıklı eserindeki 
“Vişne Çekirdekleri”, “İstiridyeler” ve “Beyaz 
Menekşeler” adlı öykülerinde yazarın 1915 olay-
larına sıkça taraflı bir şekilde nasıl yer verdiği ve 
İran’daki Ermeni toplumunun ne kadar izole bir 
hayat yaşadığı net olarak görülmektedir. Ermeni-
lerin İran’daki yaşam biçimleri ve İran toplumuy-
la olan ilişkilerine dair bir diğer önemli kaynak 
basın-yayın organlarıdır ve bu meyanda Alik ve 
Yerkir gazeteleri zikredilebilir.

Doğu Ermeni diasporası kapsamında İran Er-
menilerinin Türkiye-İran ilişkilerine bazen doğ-
rudan bazen de dolaylı etkileri olmaktadır. Bu 
noktada Ermenistan’a yapılan ithalat ve ihracat 
açısından İran stratejik bir konumdadır. Türki-
ye’den Ermenistan’la dolaylı yollardan yapılan 
sınırlı miktardaki ithalat ve ihracat Gürcistan 
ve İran üzerinden yapılmaktadır. Dağlık Kara-
bağ’daki haksız işgali nedeniyle Azerbaycan ve 
Türkiye ile olan sınır kapılarının kapalı olması ve 
Gürcistan’a yönelik ayrılıkçı talepleri, Ermenis-
tan’ın İran’la ilişkilerini büyük bir dikkatle sür-
dürmesini gerektirmektedir. Nitekim bölgenin 
mevcut jeopolitik planlarında İran’la iş birliği, 
Ermenistan’ın tıkanmış bölgesel diplomasisi ve 
enerji açığı için bir çıkış noktası olarak görül-
mekte ve bu politika devletin resmî söylemleri-
nin yanı sıra gündelik hayata da yansımaktadır.

Yeri gelmişken kısaca problemli bir seyir 
takip eden Gürcistan-Ermenistan ilişkilerine 
değinmek uygun olacaktır. Ermenilerin Gürcis-
tan’dan toprak talepleri, özellikle XIX. yüzyılda, 
Rusya’nın Gürcistan topraklarına Ermeni nüfu-
sunu yerleştirme politikasıyla başlamıştır. Rus-
ya’nın, Kafkasya coğrafyasında özellikle Revan 
Hanlığı’ndan, Karabağ bölgesinden, İran’dan ve 
belirli bir süre kontrol altında tuttuğu Osmanlı 
İmparatorluğu’na ait bazı topraklardan çok sa-
yıda Ermeni aileyi, Gürcistan’a kitleler hâlinde 
göç ettirdiği ve özellikle İran’dan gelen Erme-
ni nüfusunun Tiflis’e bağlı olan ve Azerbaycan 

Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Borçalı vilaye-
tine, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kars, Erzurum 
ve Beyazıt illerinden gelen Ermeni nüfusunu ise 
Tiflis’e ve Ahıska’ya yerleştirdiği bilinmektedir. 
Bu göçler sonucu, Gürcistan’ın demografik ya-
pısında ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. 
Günümüzde ise Ermenistan, Gürcistan’da yaşa-
yan Ermenilerin sosyal, kültürel ve siyasi olarak 
örgütlenmesini desteklemekte ve faaliyetlerini 
koordine etmektedir. Ayrıca Ermenistan, Cava-
hetiya Ermenilerinin özerklik taleplerini siyasi 
zemine taşımakta ve dahası ayrılıkçı faaliyetlere 
destek vermektedir.

İran-Ermenistan ilişkileri, genel hatlarıyla 
enerji, ticaret, savunma, eğitim-kültür ve ulaşım 
konuları ağırlıklıdır. Ancak günümüzde İran’dan 
çok sayıda Ermeni gencin Ermenistan’a eğitim 
amaçlı gittiği ve aynı şekilde Ermenistan’dan 
İran’a eğitim amaçlı öğrencilerin gittiği bilinmek-
tedir. Bu noktada İran-Ermenistan ilişkilerindeki 
potansiyel çıkarlar ister istemez İran’daki Ermeni 
nüfusu da doğrudan etkilemektedir. Ancak genel 
olarak İran Ermenilerinin tıpkı Lübnan’daki Er-
meni diasporası örneğinde olduğu gibi Batı’da-
ki Ermeni diasporasından farklı özelliklere sahip 
olduklarını söylemek mümkündür. Özellikle Tür-
kiye açısından günümüzde henüz beklenen dü-
zeyde Doğu ve Batı Ermeni diasporalarının araştı-
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rılmamış olması bu bağlamda önemli bir eksiktir.

Ayrıca İran’da yaşayan Türk nüfusun da 
İran-Ermenistan yakınlaşmasında önemli bir 
etken olduğu söylenebilir. Bilindiği üzere İran’ın 
Azerbaycan bölgesinde yaşayan Türk nüfus 
kendisini Türk ve dillerini Azerbaycan Türkçesi 
olarak adlandırmaktadır. Ancak başta eğitim gel-
mek üzere birçok konuda İran Türklerinin İran 
Ermenileriyle eşit haklara sahip oldukları söyle-
nemez. Örneğin İran Anayasası’nın 15. maddesi-
ne göre bütün İran vatandaşları ana dilde eğitim 
hakkına sahiptir. Ancak bu madde Ermeniler gibi 
gayrimüslim bir topluluk için uygulanırken İran 
Türkleri için uygulanmamaktadır. Örneğin ana-
yasanın söz konusu maddesi uyarınca devletin 
ana dil eğitimi için bütçe oluşturması, öğretmen 
yetiştirmesi ve azınlık dillerinde kitap basımını 
desteklemesi gerekmektedir. Ancak İran devle-
tinin bunu fiilî olarak sadece Ermeni azınlıklar 
için yerine getirildiği görülmektedir. Bu kapsam-
da İran’da azınlık olmalarına rağmen Ermeniler, 
kendi dillerinde ve kendi bütçeleriyle kitap bas-
ma hakkına sahiptirler.

Araştırmacılara göre Türkçe konuşan nüfu-

sun büyüklüğü nedeniyle İran hem iç hem de dış 
siyasette oldukça temkinli bir yol izlemeyi tercih 
etmektedir. Yaklaşık 30 milyon civarında olan 
ve büyük bir çoğunluğu Azerbaycan Türklerin-
den oluşan bu demografik yapının gerek nüfus 
içindeki payı gerekse de İran ekonomisindeki 
(özellikle Tahran ve Tebriz’de) hakimiyeti dikkate 
değerdir. Güney Azerbaycanlı olarak da adlandı-
rılan bu nüfusun “İranlı” üst kimliğinde bir alt 
kimliği ifade ettiği öne sürülmektedir. Bu nokta-
da Türklük İran sınırlarını aşan bir kimliğe vurgu 
yaparken Güney Azerbaycanlılık aslında Azer-
baycan’ın bir bütün olduğunu, diğer yarısının 
da kuzeydeki Azerbaycan Cumhuriyeti olduğunu 
ifade eder. Konuya bu açıdan bakıldığında, İran 
açısından Ermenistan-Azerbaycan arasındaki 
sorunların ve İran’daki Türk nüfusun neden iki 
ülkeyi yakınlaştırdığı daha net bir biçimde anla-
şılmaktadır.

İran-Ermenistan ilişkilerinde ve dolayısıyla 
İran-Türkiye ilişkilerinde etkili olan diğer bir fak-
tör Ermeni diasporasının rolüdür. Ermeni diaspo-
rasının genel olarak bütün dünyada sürdürdüğü 
Türkiye karşıtı faaliyetleri İran’da da yoğun bir bi-

çimde yürüttüğü bilinmektedir. Daha da önemlisi 
Ermeni diasporasının ABD’de ve Avrupa’da İran 
lehine zaman zaman lobicilik faaliyetleri yürüttü-
ğünü ve bu faaliyetlerin İran için oldukça değerli 
olduğunu kaydetmekte yarar vardır.

Sonuç olarak İran’ın Ermenistan’ı Azerbay-
can’a baskı uygulayabilmek için bir müttefik 
olarak gördüğünü, Ermenistan’ın ise İran’ı için-
de bulunduğu izolasyondan kurtulmak için ade-
ta tek çare olarak değerlendirdiğini söylemek 
mümkündür. Yani iki ülke ilişkileri büyük oran-
da karşılıklı çıkarlar çerçevesinde şekillenmek-
tedir. Ancak bu durum Türkiye tarafından ve 
İran’ın sorunlar yaşadığı Azerbaycan tarafından 
dikkatle takip edilmektedir. Aynı şekilde Erme-
nistan, Rusya’yla tarihten gelen ve günümüzde 
de süren ilişkileri nedeniyle İran’la yakınlaşma 
konusunda oldukça dikkatli davranarak deyim 
yerindeyse Rusya’yı küstürmemeye özen gös-
termektedir.

Yıldız Deveci Bozkuş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet 

Başkanı Putin 23 Ocak Çarşamba günü 
Moskova’da bir araya geldi. Görüşmenin 

ana gündem maddesi Suriye’nin kuzeyinde oluş-
turulacak tampon bölge olmakla beraber iki lider 
farklı konuları da ele aldı. Görüşme öncesinde 
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, masada Türki-
ye’nin tampon bölge teklifinin olduğunu açıkladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Moskova’ya hareket 
etmeden önce yaptığı değerlendirmede, Türki-
ye’nin girişimleri olmasa İdlib’de yüz binlerce can 
kaybının yaşanmış olacağına işaret ederek Mos-
kova’daki görüşmeyi İdlib meselesiyle sınırlan-
dırmak isteğini ortaya koydu. Türkiye, Suriye’nin 
kuzeyinde ve kendi kontrolünde bir tampon bölge 
oluşturulması konusunda Rusya’nın tarafsız kal-
ması karşılığında Rusya’nın Suriye’deki güvenli-
ği için büyük öneme sahip olan İdlib’de istikrarı 

koruyacaktır. Rusya’ya bu konuda bir mesaj ver-
mek adına Türkiye, Erdoğan’ın Moskova ziyare-
tinden iki gün önce 21 Ocak’ta İdlib’in önemli bir 
kısmını kontrol altına alan Heyet-i Tahrirü’ş-Şam 
ile Türkiye destekli muhalif güçler arasında ateş-
kes sağlamayı başarmış ve dahası bu örgütü bazı 
bölgelerden geri çekilmeye ikna etmiştir.

Ne var ki Rusya, Türkiye ile yapılan pazarlığı 
İdlib’le sınırlı tutmak istememektedir. 2019 yılı 
Rusya için dış politika ve enerji açısından kritik 
bir yıl olacaktır. Bu nedenle Putin görüşmede 
farklı konuları da gündeme getirmiştir. Rus li-
der, Türkiye’nin tampon bölge önerisine destek 
verme karşılığında Türkiye’den enerji alanında 
destek beklemekte ve Türk Akımı doğal gaz boru 
hattının 2019 yılının sonuna kadar hayata geçiril-
mesini planlamaktadır.

Diğer yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki 
transit anlaşma, 1 Ocak 2020 itibariyle sona ere-
cektir. Avrupa’ya doğal gaz ihracatının %50’sini 
Ukrayna üzerinden yapan Rusya, bu alanda Uk-
rayna’ya bağımlı olmaktan kurtulmayı hedefle-
mektedir. Nitekim hem Almanya ile yapılan Kuzey 
Akımı-2 hem de Türkiye ile yapılan Türk Akımı 
anlaşmaları bu bağımlılığı azaltmaya yöneliktir. 
Başlangıçta Rusya, Ukrayna’yı transit ülke olarak 
bütünüyle devre dışı bırakmayı hedeflemektey-
di. Ancak hem ABD yaptırımlarına maruz kalan 
Kuzey Akımı-2 hem de Türk Akımı projelerinin 
Avrupa’da alıcı bulamaması Rusya’nın planlarını 
bozmuştur. Bu da Rusya’yı Ukrayna ile yeni bir 
transit anlaşma imzalamak zorunda bırakmak-

tadır. Rusya’yla savaş hâlinde olan Ukrayna ise 
bu ülkeyle yeni bir transit anlaşma imzalamaya-
cağını açıklayarak Rusya’nın işini zorlaştırmıştır. 
2019 yılının sonuna kadar Türk Akımı projesinin 
Türkiye ve Avrupa ayaklarının tamamlanması, 
Rusya’nın Ukrayna dışında alternatif güzergâhla-
ra sahip olması anlamına gelecek ve bu durum 
Kiev’le yapılacak pazarlıkta Moskova’nın elini 
güçlendirecektir. Aksi taktirde Rusya, transit an-
laşmayı Kiev’in şartlarını kabul ederek imzalamak 
zorunda kalacaktır.

Sonuç olarak Rusya açısından kritik geçmesi 
beklenen 2019 yılında bu ülkenin Suriye politika-
sı enerji politikalarıyla bağlantılı olarak yürütül-
meye çalışılacaktır. Bu nedenle Rusya, Suriye’de-
ki tampon bölge önerisi konusunda Türk Akımı 
projesinin tamamlanarak bir an önce faaliyete 
geçmesini pazarlık konusu yapmak isteyecektir. 
Ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluştur-
mak istediği tampon bölge konusunu Rusya’dan 
ziyade ABD ile istişare ederek yürütmesi ve konu-
nun Rusya’ya bakan yönünün yalnızca bilgilen-
dirme düzeyinde kalması süreç içerisinde Anka-
ra’nın elini güçlendirecektir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Haber Analiz

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile Rusya 
Devlet Başkanı Putin 
23 Ocak Çarşamba 
günü Moskova’da 
bir araya geldi. 
Görüşmenin ana 
gündem maddesi 
Suriye’nin kuzeyinde 
oluşturulacak 
tampon bölge 
olmakla beraber iki 
lider farklı konuları 
da ele aldı.



27

İran’ı Ziyaret Eden Turist Sayısı

Kaynak: https://www.isna.ir/news/97110402320/

26 Ocak 2019

Sıra Ülke  Ziyaretçi sayısı
1 Irak  2.207.621
2 Azerbaycan 1.356.078
3 Afganistan 782.113
4 Türkiye 645.608
5 Pakistan  252.618
6 Ermenistan 129. 635
7 Türkmenistan  114.929
8 Bahreyn 63.257
9 Hindistan  52.258
10 Kuveyt 51.256

Ülkelere Göre İran’ı Ziyaret Eden Turist Sayısı

· 21 Mart 2018 ila 21 Aralık 2018 arasında İran’ı ziyaret eden turist sayısında %56.03 artış yaşandı. 
· Geçen yıl aynı dönem için 3.893.277 kişi olan turist sayısı bu yıl 6.074. 580 kişiye yükseldi.
· Ülkeyi ziyaret eden Türklerin sayısında da %50.5 artış yaşandı.
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SON İKİ YILDA SURİYE VE İRAN ARASINDA
İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI

 

 

17 Ocak 2017

 İran Cumhurbaşkanı Birinci 
Yardımcısı İshak Cihangiri ve 

Suriye Başbakanı İmad 
Hamis; tarım arazisi tahsisi, 

maden işletmesi, GSM 
operatörü tesisi, petrol ve 

doğal gaz deposu inşaatı için 
arazi tahsisi vb. konuları 

içeren beş iş birliği 
anlaşması imzaladı.

26 Eylül 2017

Pardis Arge Teknolojileri 
Şirketi Başkanı, İran ve 
Venezüella iş birliğinde 
Humus kentinde günlük 
140.000 varil kapasiteli 
bir petrol rafinerisinin 

inşa edileceğini 
duyurdu.

15 Ağustos 2018

Suriye Toplu Konut 
Bakanı Hüseyin Arnus; 

Şam, Halep ve Humus’ta 
yaklaşık 30.000 konutun 

inşasına ilişkin bir 
projenin İranlı firmalara 

verileceğini ilan etti.

26 Ağustos 2018

İran Savunma Bakanı 
Emir Hatemi ile Suriye 
Savunma Bakanı Ali 
Eyyüb, Suriye  silahlı 
kuvvetlerinin yeniden 
yapılandırılması için iş 

birliği anlaşması 
imzaladı.

1 Kasım 2018

İran Enerji Bakanı Rıza 
Ardekanian ve Suriye 

Elektirik Bakanı 
Muhammed Zuheir 

Harbutli, Lazkiye’de 540 
megavat kapasiteli 411 
milyon avro değerinde 

bir enerji santralinin İran 
tarafından inşasına 
ilişkin bir anlaşma 

imzaladı.

28 Ocak 2019

İran Cumhurbaşkanı 
Birinci Yardımcısı İshak 

Cihangiri ve Suriye 
Başbakanı İmad Hamis; 
kültür-sanat, ekonomi, 

eğitim-öğretim, 
bayındırlık ve iskân, 
ulaşım vb. sektörleri 

kapsayan 11 anlaşama 
ve mutabakat zaptı 

imzaladı.

IRNA:
https://tinyurl.com/yancuf43 

ISNA
https://tinyurl.com/ybz4vygg 

ETEMADONLINE 
https://tinyurl.com/y8bduw5u 

IRNA 
https://tinyurl.com/y8f5nub5

IRNA 
https://tinyurl.com/y776j6z2
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https://tinyurl.com/ybuxdmg5 
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AB İran 
Yaptırımlarını 
INSTEX’le 
Aşacak
İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, Çin, Rusya, İngilte-

re, Fransa ve Almanya) arasında imzalanan ve 
Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak 

Eylem Planı (KOEP) anlaşmasıyla, Birleşmiş Mil-
letler’in yanı sıra ABD ve AB tarafından nükleer 
faaliyetleri gerekçe gösterilerek İran’a uygulanan 
yaptırımlar kaldırılmıştı. Ancak ABD’nin bu an-
laşmadan Mayıs 2018’de tek taraflı olarak çekil-
mesiyle, KOEP’le İran’a taahhüt edilen ekonomik 
katkı büyük anlamda çökmüştü. Rusya ve Çin’i 
bir kenara koyacak olursak, ABD’nin çekilmesi 
sonrasında tüm gözler E3 ülkelerine (Almanya, 
İngiltere ve Fransa) çevrilmiş ve bu ülkelerin na-
sıl bir rota izleyeceğine yönelmişti.

Almanya, Fransa ve İngiltere 
‘Instex’i Resmen Kurdu

KOEP diplomatik olarak önemli bir anlaşma. 
KOEP’in sürdürülmesinin ve İran’ın anlaşma 
içinde kalmasının AB için farklı bir önemi var. 
AB ülkeleri bir bakıma İran’da oluşabilecek bir 
istikrarsızlığın sonuçlarının yaşlı kıtayı olumsuz 
etkileme riskini ciddiye alıyorlar. Diğer taraftan-
sa AB’nin uluslararası arenadaki sorun çözme 
kapasitesini göstermek istiyorlar. Bu unsur-
ların karşısında yer alan kefeye bakıldığında, 
AB’nin tam olarak ABD’nin karşısına çıkmaktan 
çekindiği de gözleniyor. İşte bu karmaşık fay-
da/maliyet denklemi matrisinde, AB ya da E3 
ülkeleri bir tür sulh yolu bulmaya çalıştılar ve 
ABD’nin KOEP’ten çıkması sonrasında devreye 
giren tek taraflı yaptırımların AB-İran ticaretine 
olan olumsuz etkisini sınırlı düzeyde de olsa 
azaltacak bir mekanizmayı hayata geçirdiler. 31 
Ocak 2019’da Bükreş’te AB ülkeleri dışişleri ve 
savunma bakanlarının katıldıkları bir toplantı 
sonrasında açıklanan mekanizma, E3 ülkeleri-
nin üzerinde uzunca bir süredir çalıştığı “Özel 
Ödeme Aracı” (Special Purpose Vehicle) olarak 
isimlendirilen bir tür finansal aracılık hizmeti 
mekanizması.

Konuyla ilgili yapılan teknik ve idari çalışma-
lar neticesinde bu mekanizmaya özel bir isim 
de verilmiş: INSTEX (Instrument in Support of 
Trade Exchnages [Ticareti Destekleme Enstrü-
manı]). Bu sistem ya da mekanizmanın ev sahip-
liğini Fransa yapıyor ve yönetiminde Almanlar yer 
alıyor. Edinilen ilk bilgilere göre İngilizler INSTEX 
sisteminin danışma kurulunda yer alıyorlar.

INSTEX sınırlı bir ticari alanda aracılık hizme-
ti verecek: İran’daki işletmelerle AB’deki şirket-
lerinin, sadece sınırlı bir ürün demetiyle (gıda, 
ilaç ve tıbbi malzeme) ilgili ticari faaliyetlerden 
doğan parasal tutarın transferinde kullanılacak. 
İran’ın AB ülkelerine satacağı (başta petrokimya 
olmak üzere) ürünlerden doğacak para INSTEX 
sistemine İran lehine alacak olarak yazılacak ve 
AB şirketlerinin İran’a sattıkları (ve ABD yaptırım-
ları kapsamında olmayan ürünler) için tahakkuk 
eden ödemeler INSTEX üzerinden AB firmalarına 
yapılacak. İlk gelen bilgilere göre, kısa dönemde 
INSTEX kapsamında yapılacak ödemeler sadece 
gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ticaretinden doğan 
paranın transferini kapsıyor; ancak uzun dönem-
de bunun genişletilebileceği de söyleniyor.

INSTEX ile ilgili yapılan ilk açıklamalarda göze 
çarpan ve İran’ı sıkıştırabilecek unsur ise İran’da 
yasama sürecinde bir türlü sonuçlandırılamayan 
Mali Eylem Gücü Yasası (Financial Action Task 
Force [FATF]. FATF aslında küresel anlamda te-
rörün finansmanına yönelik mücadele hususun-
da bir dizi tedbiri içeriyor. BM tarafından ortaya 
konulan ve terörün finansmanıyla mücadele 
konusunda FATF sistemine üye olan ülkelerin 
mevzuatlarını benzeştirmeyi amaçlıyor. Burada 
İran’ın hassas noktası, FATF ilkeleri doğrultu-
sunda hazırlanan bir kanun tasarısının, İran’ın 
yıllardır sürdürdüğü savunma doktrini içinde yer 
alan bazı enstrümanlardan vazgeçmesi anlamına 
gelmesi. Açıkçası İran’ın böyle bir adım atması 
kolay görünmüyor. Bükreş’te INSTEX’in devreye 
girmesi konusunda hazırlanan metinde, terörün 
finansmanı konusunda uluslararası toplumca ta-
lep edilen yasal mevzuatın yürürlüğe girmesi için 
gereken adımları İran’ın bir an önce atmasının 
istenmesi kafaları karıştırmış durumda.

INSTEX mekanizmasına ABD karşı çıkıyor. 
Bazı uzmanlara göre E3 ülkeleri bu mekanizma-
nın devreye girmesiyle ABD’yi karşısına almış 
oldu. Ancak burada birkaç şeyin gözden kaçırıl-
maması gerekiyor: İlk olarak, bu yöntemin icra 
kapasitesi ve işleyişi oldukça önemli. Sistemin 
devreye girmesi gerek, ancak yeter koşul değil. 
INSTEX’in devreye girmesi kendi başına başa-
rı olarak kabul edilemez. Sahada INSTEX’in iş 
adamlarının para transferi sorununu çözme ka-
pasitesine ve bundan daha önemlisi gıda, ilaç ve 

tıbbi malzeme gibi ürünler için İran ile AB tica-
retinin önümüzdeki dönemdeki eğilimlerine bak-
mamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde takip 
edilmesi gereken ikinci önemli nokta ise İran ile 
AB ülkeleri arasındaki ilişkilerin genel rotası. İliş-
kilerin rotası bu mekanizmanın işlevini etkileyebi-
lir. Kurulum bakımından yeterince esnek olması 
durumunda INSTEX’in, kapsadığı ürün demetinin 
genişlemesi, yaptırımlara maruz kalan başka ül-
keleri de kapsaması ve AB dışında yerleşik diğer 
şirketlerin para transferine de aracılık edebilmesi 
söz konusu olabilir. Yatay ve dikey anlamda bu 
tür bir mekanizmanın daha geniş bir kapsama 
alanına hizmet vermesi, ABD’nin arzu ettiği bir 
durum olmayacaktır. Bu bağlamda gerek INSTEX 
ve gerekse diğer hususlarda ABD ile AB arasın-
daki ilişkilerin önümüzdeki dönem seyrine dikkat 
etmek gerekiyor. Son olarak, İran tarafının FATF 
konusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla bek-
leniyor.

INSTEX İran ekonomisinin yaptırımlar ne-
deniyle karşılaştığı sorunların tamamını çözmek 
için dizayn edilmedi. Ancak INSTEX sisteminin 
en yalın haliyle dahi işlemeye başlaması, İran 
bağlamında psikolojik anlamda önemli, pozitif bir 
gelişme.

Murat Aslan - Koordinatör
Ekonomi - Görüş

INSTEX sınırlı bir 
ticari alanda aracılık 
hizmeti verecek: 
İran’daki işletmelerle 
AB’deki şirketlerinin, 
sadece sınırlı bir 
ürün demetiyle 
(gıda, ilaç ve tıbbi 
malzeme) ilgili 
ticari faaliyetlerden 
doğan parasal 
tutarın transferinde 
kullanılacak.

Bu makale 1.2.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/ab-iran-yaptirimlarini-instex-le-asacak/1380735
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Hizbullah 
Bölgesel 
Gelişmeleri 
Nasıl 
Değerlendi-
riyor?
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, yaklaşık 

iki ay süren sessizliğinin ardından Lübnan 
menşeli al-Mayadeen televizyonuna canlı 

röportaj verdi. Üç saat süren röportajda Nasral-
lah, sağlığına ilişkin iddialara kısaca yanıt ver-
dikten sonra ağırlıklı olarak bölgesel gelişmeler 
hakkında konuştu. Hizbullah lideri, röportajın so-
nuna bıraktığı Lübnan’a ilişkin konulara ise daha 
az zaman ayırdı.

Sağlığı Hakkındaki İddialara Cevabı

Geçtiğimiz ay başta İsrail medyası gelmek 
üzere çeşitli yabancı yayın organlarında, Hizbul-
lah liderinin sağlık durumu en çok konuşulan ko-
nulardan biri olmuştu. Yaklaşık iki aydır konuş-
ma yapmayan Nasrallah’ın kalp krizi geçirdiği, 
kanser olduğu ve hatta kimi kaynaklarda ölmüş 
olabileceği konuşulmaktaydı. Bu sebeple olsa ge-
rek Hizbullah lideri üç saatten fazla süren bir rö-
portaj vermeyi seçti. Ayrıca röportajın canlı oldu-
ğunu kanıtlamak istercesine ilk kez sosyal medya 
üzerinden sorular alındı ve Şii lider “yayının canlı 
olduğunu teyit etmek için söylüyorum” diyerek 
güncel açıklamalara referans yaptı. Nasrallah 
alaycı bir dille, sağlığına ilişkin iddialara gülüp 
geçtiğini söyleyerek “kalben, ruhen, bedenen ve 
aklen” sağlıklı olduğunu ifade etti. Uzun süreli 
suskunluğunu ise “ben askerî zafer, aşura günü 
gibi yıl dönümleri ve önemli gelişmeler üzerine 
konuşma yapıyorum, son iki ayda ise bu tür bir 
gelişme olmadı” ifadeleriyle gerekçelendirdi.

İsrail ve Tüneller Meselesi

Hizbullah liderinin bölgesel konulara dair ilk 
odağı İsrail oldu. Bahsedildiği üzere sağlık duru-
mu İsrail’de gündem olan Nasrallah’ın canlı rö-

portajı da bu ülkede merak konusu oldu. Hatta 
röportajı yapan Ghassan Bin Jiddo, bu durumu 
vurgulamak için yayının ikinci bölümünden önce 
programın bazı İsrail kanallarında canlı yayınlan-
dığı bilgisini aktardı.

Nasrallah konuya İsrail’in Ocak ayında kuzey 
sınırında bulduğu tünellerden başladı. Şii lider, 
öncelikle tünelleri kendilerinin kazdığını teyit 
etti. Bunun yanında yine küçümseyici bir üslupla 
“İsrail istihbaratı bu konuda başarısız. Mazisi 13 
yıla dayanan tünelleri daha yeni buldu ve henüz 
tünellerin yalnızca bir kısmını tespit edebildi” di-
yerek Tel Aviv’e karşı geçmişte olduğu gibi yine 
medya üzerinden psikolojik savaş stratejisi sayı-
labilecek bir açıklama yaptı. Nasrallah bu strate-
jisini ilerleyen dakikalarda “Savaş bütün İsrail’e 
yayılacak” ve “Güdümlü füzelere sahip olursak 
gelecek savaşta sadece askerî tesisler hedef alı-
nır aksi takdirde kuzeydeki yerleşimciler de hedef 
olur” sözleriyle somutlaştırdı.

Bahsedildiği üzere psikolojik savaş, Nasrallah 
için yeni bir strateji değil ancak örgütün caydırıcı-
lık gücünün İsrail’e yeniden hatırlatılması önemli 
bir konudur. İsrail ve Hizbullah 2006’dan bu yana 
askerî olarak ciddi bir çatışmaya girmedi. Hiz-
bullah liderinin olası gerilimleri “eğer Lübnan’a 
saldırı olursa bunlar gerçekleşir” diyerek koşula 
bağlaması onun da İsrail ile yeni bir çatışmaya 
girmek istemediğini göstermektedir. Halbuki 
Temmuz 2006’de Hizbullah savaşı başlatan taraf 
olmuştu. Hizbullah bu savaşla Arap ülkelerinde 
ciddi bir sempati kazanmış ancak İsrail’in Lüb-
nan’ı toptan ve sert bir şekilde hedef alacağı he-
sap edilememişti. Bu nedenle geniş varsayıma 
dayalı bir caydırıcılık stratejisinin Hizbullah’ın 
önceliği olduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekilde 
Hasan Nasrallah’ın “Suriye’de sahada deneyim 
kazandık” sözlerinin de bu stratejisinin bariz bir 
parçası olduğu kolaylıkla anlaşılıyor.

Suriye Meselesi ve Türkiye

Hizbullah lideri, İsrail’e karşı kullandığı alaycı 
ve tehditkâr üslubu Suriye meselesiyle ilgili ko-
nularda sürdürmedi. Tam aksine Şii liderin tavrı 
ağırlıklı olarak belki de son safhası yaşanan iç 
savaşı siyasal uzlaşıyla sonlandırmak istedikleri 
izlenimini verdi. Özellikle şu an YPG’nin kontro-
lünde olan Fırat’ın doğusuna ilişkin değerlendir-
me yapan Nasrallah, “Başkan Erdoğan’ın Adana 
Mutabakatı’nı gündeme getirmesi ve bu konunun 
tartışılması bile iyi bir gelişme” ifadelerini kullan-
dı. Şam yönetiminin mutabakata bağlı olduğunu 
ifade eden Nasrallah, açık bir şekilde bahsi ge-
çen mutabakat temelinde ve Türkiye’nin güvenlik 
kaygılarını karşılayacak şekilde bir anlaşmanın 
mümkün olduğunu söyledi. Ancak bunun için 
“Suriye ordusu Türkiye sınırı boyunca konuşlan-
malı” koşulunu da öne sürdü.

İdlib konusuna gelince Nasrallah, Heyet Tah-
rir uş-Şam’ı “tekfirci ve terörist bir örgüt” olarak 
tanımladıktan sonra “İdeolojisi, kültürü ve özü ile 
problem taşıyor” ifadelerini kullandı ve bu örgü-
tün gelecekteki uzlaşı sürecinde çözümün tarafı 
olamayacağının altını çizdi. Hâlihazırda çözüme 
yönelik Türkiye-Rusya görüşmelerini takip ettik-
lerini belirten Hizbullah lideri, “askerî çözümün 
masada olduğunu ancak yine de önceliği siyasi 
çözüme verdiklerini” söyleyerek gelinen aşama-
da silahlı çözümden yana olmadıklarını bir kez 
daha deklare etmiş oldu.

Hasan Nasrallah’ın geçmiş konuşmalara kı-
yasla son mülakatında Türkiye’ye karşı tavır ve 
üslubunun yumuşadığı açıkça görünmektedir. 
Lübnanlı liderin Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanına “Sayın Erdoğan” olarak hitap etmesi 
ve sonrasında İdlib ve Adana Mutabakatı konu-
larında Türkiye’yi inisiyatif almaya davet etmesi, 
bu üslup değişiminin somut örnekleridir. Ne var 
ki bütün bunların yanında Hizbullah’ın ve mütte-
fiklerinin özellikle İdlib konusunda muhalefetin 
ikna edilmesi hususunda Türkiye’den beklentisi 
hayli yüksektir.

ABD, Körfez Ülkeleri ve YPG

Hasan Nasrallah Suriye’de kaybedenler ha-
nesine ABD ve İsrail’i yazarak konuşmasının bu 
kısmında sık sık Beyaz Saray’ın Suriye’de başarı-
sız olduğunu vurgulamayı seçti. Diğer bir deyişle, 
savaşın neredeyse sonuna gelindiği mevcut dö-
nemde “ABD’nin rejimi devirme ve İran ve Hiz-
bullah’ı Suriye’den çıkarma hedeflerine ulaşama-
dığını ve Suriye’den çekilmek zorunda kaldığını” 
vurguladı.

Şii lider bu çekilme kararından sonra en çok 

Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş

Hizbullah lideri 
Hasan Nasrallah, 
yaklaşık iki ay 
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ardından Lübnan 
menşeli al-
Mayadeen 
televizyonuna canlı 
röportaj verdi.



32 04.02.2019, Dış Politika

hayal kırıklığına uğrayan ve korkan aktörlerin 
“Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
YPG” olduğunu savundu. Bu bağlamda Nas-
rallah’ın “Bu çekilme kararından sonra Suudi-
ler, BAE ve Bahreyn, Başkan Esad’a yaklaşmak 
istedi ve Abu Dabi’deki toplantıda Türkiye’nin 
Suriye’de, kendileri için İran’dan daha büyük bir 
tehlike olduğu yönünde karar çıktı” şeklindeki 
ifadeleri dikkat çekti. Hizbullah lideri ayrıca “Su-
udiler ve BAE, YPG’yi mali olarak destekliyor” id-
diasında bulundu ve YPG’lilerin ABD kararından 
hemen sonra Beyrut’a kadar gelerek Hizbullah ile 
görüşmek istediklerini ileri sürdü.

Hizbullah liderinin bu bölümdeki açık mesajı 
deyim yerindeyse “ABD’den umudu kesin” oldu.  
Konuşmada, Suriye’nin ve akabinde Hizbullah’ın 
Arap dünyasına tekrar dönmesine yönelik me-
sajlar da verildi. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer 
Beşir’in Beşar Esed ile görüşmesinin de bu dö-
nüşün ilk ayağı olduğunu vurguladı ve “Suriye’yi 
Arap Birliği’nden kim çıkardıysa o geri döndür-
meli” diyerek Riyad’ı Şam yönetimini tanımaya 
çağırdı. Nasrallah’ın Adana Mutabakatı’nın yeni-

den gündeme gelmesini olumlu bulduğu yönün-
deki değerlendirmesi hem Riyad ve BAE ve hem 
de YPG’ye gönderme olarak okundu.

İran Konusu ve Engeller

Hizbullah lideri, “ABD’nin artık tek derdi böl-
gesel müttefiklerini yeniden dizayn etmek ve 
İran’a saldırırken müttefiklerini ön sıralara yer-
leştirmek” diyerek bir anlamda İran ve Hizbullah 
koalisyonu karşısındaki olası en büyük tehlikeyi 
de itiraf etmiş oldu. Hatırlanırsa ABD Dışişleri 
Bakanı Pompeo’nun son Ortadoğu turu İsrail ve 
Körfez ülkelerine İran ile mücadelenin bırakılma-
yacağı mesajını taşıyordu. Nitekim Şubat ayında 
Varşova’da İran’ın bölgesel faaliyetlerini ele ala-
cak bir toplantı yapılması yönündeki karar da bu 
tur sırasında alındı. Başka bir deyişle, ABD’nin 
Suriye’den çekilerek enerjisini daha çok İran ile 
mücadeleye harcayacağı belirgin hâle geldi. Tah-
ran üzerine politik ve ekonomik baskının arttığı 
ve muhtemelen daha yükseleceği bu dönemde, 
Hizbullah’ın da kendini yeni mücadele alanlarında 
bulacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Sonuç

Sonuç itibariyle Nasrallah’ın röportajı “dev-
let-altı” (sub-state) bir aktörün “ulus-ötesi” 
(transnational) hedeflerini nasıl öncelediğini 
gösteren açıklamalara sahne oldu. Konuşmadaki 
ağırlık noktaları, Nasrallah’ın Hizbullah’ı ciddi bir 
bölgesel aktör olarak gördüğünün göstergesiydi. 
Mülakatının Suriye meselesini içeren kısmı en 
mutedil ve uzlaşı yanlısı bölüm olarak ön plana 
çıktı. Hizbullah lideri, Türkiye’nin ulusal güven-
liğiyle alakalı sorunların anlaşılır olduğunu ima 
ederek Adana Mutabakatı’na dönülmesi çağrısı 
yaptı ve İdlib konusunda Ankara’dan daha faz-
la inisiyatif beklediğini dile getirdi. Şii lider, son 
olarak hasımlarına karşı caydırıcılık vurgusu yap-
tı ancak kendilerinin saldıran taraf olmayacağı 
mesajını da konuşmasının satır aralarında sık sık 
verdi. Bu, İran ve Hizbullah’ın ekonomik baskı al-
tına alındığı mevcut süreçte, hareketin ve Hasan 
Nasrallah’ın yeni bir cephe açmaya istekli ya da 
hazır olmadığı şeklinde okundu.

Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş
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İran’da Din 
Adamlarına 
Duyulan 
Güven Neden 
Azalıyor?
Kum Üniversitesi Rektörü ve Uzmanlar Mecli-

si üyesi Asker Dirbaz, “Müderrisler Toplulu-
ğu (Camia-yi Müderrisin)” ile “Ülke Alimleri 

(Ülema-yı Bilad)” isimli kuruluşun 2 Ocak 2019 
tarihinde gerçekleştirdiği 11. toplantısında, parla-
mentodaki din adamı sayısının giderek azaldığına 
dikkat çekerek bu gidişatın engellenmesi çağrısında 
bulundu. Dirbaz, soruna çözüm olarak iki öneri or-
taya attı: Belirlenen mesuliyet sahibi din adamlarına 
seçimlerde aday olmaları için ricada bulunulması ve 
Müderrisler Topluluğunun, Anayasayı Koruyucular 
Konseyi ile daha sıkı ilişkiler geliştirmesi. Daha önce 
de Uzmanlar Meclisinin eski başkanı Mehdevi Keni, 
parlamentoda her dönem din adamlarının sayısının 
bir öncekine göre azalması durumunda artık parla-
mentonun devrimci ve İslamcı olmayacağını ileri 
sürmüş ve din adamlarının parlamentoda bulunma-
sı gerektiğinin altını çizmişti.

Din Adamları ve Ülke Yönetimi

Her ne kadar Devrim Rehberliği, Uzmanlar 
Meclisi, Yargı Erki, Anayasayı Koruyucular Konse-
yi, Devrim Rehberi’nin muhtelif kurumlardaki tem-
silcileri ve Cuma imamları gibi rejimin kilit kurum-
ları din adamlarının tekelinde olsa da söz konusu 
kurumlara din adamları ya atama yoluyla gelmekte 
ya da din adamı olmak bu görevleri üstlenmenin 
asli şartı sayılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu ku-
rumlar kaçınılmaz olarak din adamlarının kontro-
lünde bulunmaktadır. Halbuki bu nitelikte olmayan 
parlamento ve il encümenleri gibi üyeleri seçimle 
belirlenen kurumlarda, din adamlarının oranı dev-
rimin ilk günlerinden günümüze tedricen azalmış-
tır. Son kırk yılda devletin ve Devrim Rehberi’nin 
desteğiyle din adamlarının sayısı birkaç katına 
çıkmıştır. Ancak yine de bu artışa, imkânlara, elle-
rindeki kurumlara ve hatta Anayasayı Koruyucular 
Konseyinin seçimlerde yaptığı denetimin sağladığı 
üstünlüğe rağmen din adamları, parlamentodaki 
konumlarını koruyamamışlardır.

Parlamento istatistikleri, cari 10. dönemde 
din adamlarının parlamentodaki sayısının oran 

olarak birinci dönemin ancak yüzde onuna denk 
geldiğini göstermektedir. Din adamlarının 270 
üyeli parlamentonun farklı dönemlerindeki sayısı 
şu şekildedir: 1. Dönem 164; 2. Dönem 153; 3. 
Dönem 85; 4. Dönem 67; 5. Dönem 53; 6. Dö-
nem 35 (bu tarihte milletvekili sayısı 290’a çıka-
rılmıştır); 7. Dönem 43; 8. Dönem 44; 9. Dönem 
27; ve 10. Dönem 16 ki bu, İran İslam Cumhuri-
yeti tarihinin en düşük rakamıdır. Görüldüğü üze-
re din adamlarının koltuk dağılımındaki oranı ilk 
parlamentoda %60 iken sürekli bir gerilemeyle 
hâlihazırda %6’ya inmiştir.

Din adamlarının parlamentodaki sayısının 
azalması rejimin üst düzey yetkililerini endişelen-
dirmektedir. Devrim Rehberi Hamanei, düşmanın 
“Mollasız Bir İslam” projesi gerçekleştirmeye ça-
lıştığı konusunda uyarıda bulunmuştur. Ülkenin 
önce gelen mollalarından Cevad Amuli de İran’da 
din adamlarının ve dinî eğitimin geleceğinden 
endişelendiğini ifade ederek “Millet isyan edecek 
olursa hepimizi [din adamlarını] denize döker” de-
miştir. Düzenin Yararını Teşhis Konseyi eski baş-
kanı Haşimi Rafsancani de birçok defa din adam-
larıyla halkın arasındaki mesafenin açılmasından 
endişe duyduğunu ifade etmişti. Zaman zaman 
ülkede bazı isimler, İranlı din adamlarının Batı’daki 
Hristiyan din adamlarının akıbetine uğramaması 
için dikkat etmeleri gerektiğini söylemektedir.

İran İslam Cumhuriyeti, halkın din adamla-
rına sırtını çevirmesini rejimin halk nezdindeki 
meşruiyetinin kaybolması olarak görmese ve bu 
duruma kendince bazı açıklamalar getirse de hal-
kın seçimlerde din adamlarına teveccüh göster-
memesinin sebeplerine ilişkin ikna edici gerekçe-
ler ortaya koyamamaktadır.

Din Adamlarına Azalan Güvenin Sebepleri

Devrim öncesi halkın büyük bir kısmının din 
adamlarına güveninin tam olduğu ve onları sığı-
nabilecek bir merci olarak gördüğü kesin olarak 
söylenebilir. Söz konusu dönemde, din adamları 
siyaset sahnesinde herhangi bir güce sahip de-
ğildi. Ancak İslam devriminden günümüze yaşa-
nan toplumsal değişim, din adamlarının ve özel-
likle de rejim yanlılarının halk nazarında itibarını 
kaybettiğini göstermektedir. Bazılarına göre bu 
mesele, İran toplumunun dinden uzaklaşmasıyla 
ilgilidir. Fakat din adamlarına beslenen güven ve 
sevginin azalmasının başka sebepleri de vardır. 
Kum’daki taklit mercilerinden Şübeyri Zencani’ye 
göre “din adamlarının siyasete girmesi, çoğu din 
adamının düşük ilmî seviyesi, bazı din adamla-
rının tasvip edilmeyecek davranışları ve halk ile 
din adamları arasındaki mesafe” bu sebeplerden 
bazılarıdır. Ayrıca din adamlarının toplumun ih-
tiyaçlarını karşılamaması, halkın temel sorun ve 
kaygıları konusunda sessiz kalmaları, hurafeleri 
yaymaları, siyasi otoritenin uzantısı gibi gö-

rülmeleri ve aslında devleti temsil etmeleri gibi 
hususlar da halkta güvensizliğe yol açmaktadır. 
Bu nedenle denebilir ki halkın devlete duyduğu 
kızgınlıkla din adamlarına karşı beslediği hissiyat 
arasında doğru orantı vardır.

Din adamlarının parlamentodaki sayısının 
azalması halkın din adamlarına olan güveninin 
azaldığının yegâne göstergesi değildir. Bu doğ-
rultuda başka göstergeler de mevcuttur. Örne-
ğin 2001 yılında yapılan bir anketin sonuçlarına 
göre halkın yüzde 52’si din adamlarının artık eski 
saygınlığını kaybettiğini düşünmektedir. 2007’de 
yapılan başka bir anket sonuçlarında da öğret-
menlere duyulan güven birinci sırada gelirken din 
adamlarına olan güven yedinci sırada yer almış-
tır. Son on yılda din adamları kuşkusuz güven sı-
ralamasında daha da gerilere düşmüştür. Ayrıca 
2018 protestolarında, din adamları aleyhinde atı-
lan ağır sloganlar ve medreselere yapılan saldırı-
lar ve Kum şehrinde bazı taklit mercileri aleyhin-
de sert eleştiriler içeren ve geceleri dağıtıldığı için 
“Gece Mektubu” olarak bilinen yazılar da halkın 
din adamlarına olan güvenin azalmakta olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu mektuplarda, şeker fabri-
kasının özelleştirilmesi konusunda adı yolsuzluk 
iddialarına karışan Ayetullah Mekarim Şirazi’ye 
“Şeker Sultanı” gibi aşağılayıcı yakıştırılmalar ya-
pılmıştır. Söz konusu güven erozyonunun; taklit 
mercilerinin verdiği fetvalara uyulmaması, din 
adamlarının sosyal hayatta kötü muameleyle kar-
şılaşması ki bu sebeple bazı din adamları başta 
Tahran gelmek üzere büyük kentlere gittiklerin-
de din adamı kıyafeti giymekten imtina ederler, 
birçok ailenin, kızlarının din adamlarıyla evlen-
mesine rıza göstermemesi, aile toplantılarına din 
adamlarının davet edilmemesi ve halk arasında 
din adamlarına ilişkin sürekli fıkra üretilmesi gibi 
belirtileri de vardır. Ayrıca her ne kadar İran’da 
devlet, din adamlarının eleştirildiği yayınlara mü-
saade etmese de bu alanda bir kült hâline gelen 
2005 yapımı “Marmulek” (kertenkele) gibi film-
lerde ve peygamberler ile imamlara ilişkin çekilen 
filmlerde de din adamlarına açık veya kapalı eleş-
tiriler yöneltilmektedir.

Din adamlarına olan güvenin ve onların halk 
nezdindeki meşruiyetinin azalmasının sebebini 
rejimin kendisinde ve rejim taraftarı din adam-
larında aramak gerekmektedir. Din adamları, 
devleti denetlemek ve eleştirmek suretiyle halkın 
yanında olmak yerine devlet memuruna dönüş-
müşlerdir. Her ne kadar bu durum onlara güç ve 
servet sağlasa da halkla aralarını açmıştır. İran 
halkı, hâlihazırda ülkedeki siyasi ve ekonomik her 
türlü sorundan din adamlarını sorumlu tutmakta-
dır. Din adamları, siyaset sahnesinden çekilme-
dikleri sürece onlara duyulan güvendeki erozyon 
devam edecektir.

Müştak El-Hılo - Koordinatör
Şiilik Araştırmaları - Görüş
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ABD Dışişleri 
Bakanı 
Pompeo 
İran Rejimi 
Muhalifi 
Alinejad ile 
Görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 Şu-

bat Pazartesi günü İran rejimi muhalifi 
Mesih Alinejad’la görüştü. Bu görüşme, 

İran ile ABD arasında yaşanan kriz döneminde 
Washington’daki yetkililerin İran’a yönelik plan-
larıyla ilgili tartışmaları hararetlendirmiştir. ABD 
Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Pompeo’nun 
Alinejad’ı “İran halkının sesi” olmasından dolayı 
takdir ettiğini açıkladı. Alinejad ise “İran halkının 
büyük kısmının mevcut rejime karşı olduğunu” 
savunarak ABD’li yetkililerinden muhalif seslere 
kulak verilmesi talebinde bulunduğunu belirtti.

1976 yılında İran’ın Mazenderan eyaletine 
bağlı Babol’da muhafazakâr bir ailenin çocuğu 
olarak dünyaya gelen Alinejad, 1999’de gazete-
cilik hayatına başladı. Şark ve İtimad-i Millî gibi 

reformistlere yakın gazetelerde çalışan Alinejad 
bir dönem yine reformistlere yakın bir medya 
kuruluşu olan ILNA haber ajansının parlamento 
muhabiri olarak görev yaptı. 2005 yılında millet-
vekillerinin yıl sonu ikramiyeleriyle ilgili yaptığı 
bir haber sebebiyle parlamentodan uzaklaştırı-
lan Alinejad, daha sonra dönemin Cumhurbaş-
kanı Mahmud Ahmedinejad’la ilgili İtimad-i Millî 
gazetesinde yazdığı bir köşe yazısından dolayı 
muhafazakârların eleştirilerine hedef oldu. Bu 
gelişmelerin ardından çalışma alanı giderek kı-
sıtlanan Alinejad, ilk olarak İngiltere’ye ardından 
da ABD’ye yerleşti ve rejim karşıtı olmasının 
yanı sıra kadın hakları aktivisti olarak da ün ka-
zandı.

Alinejad, Mayıs 2014’te Facebook üzerinden 
“Gizli Özgürlükler” adıyla İran’da zorunlu örtün-
me uygulamasına karşı bir kampanya başlattı. 
Bu kampanya, zorunlu örtünmeye karşı olan 
kadınları kamusal alanda gizlice başörtülerini 
açarak kayda aldıkları görüntüleri paylaşmaya 
davet ediyordu. Alinejad 2017 yılında yine sos-
yal medya üzerinden bu defa “Beyaz Çarşamba-
lar” eylemini başlattı. Devrimden sonra ilk kez 
görülen bir sivil itaatsizlik örneği olan eylemin 
yayılması üzerine eyleme destek veren bazı ka-
dınlar göz altına alındı. Eylemciler bu duruma 
tepki olarak resmî ya da sivil güvenlik güçlerinin 
tutumunu ifşa etmek için “Kameram Silahımdır” 
sloganıyla tutuklanma anlarının kaydedilerek 
paylaşılması çağrısında bulundu.

Alinejad’ın kadın hakları alanındaki faali-

yetleri İran’da belli bir kesim arasında destek 
bularak toplumsal yaşamda belli ölçülerde etki 
bıraktı. Uluslararası medya, insan hakları örgüt-
leri vb. kurum ve teşkilatların desteklediği bu 
faaliyetler, İran’daki muhafazakâr çevrelerin ise 
tepkisine neden oldu. Ancak tepkiler bununla 
sınırlı kalmadı. Alinejad, rejim karşıtı faaliyette 
bulunduğu ve Nergis Muhammedi ve Nesrin 

Sutude gibi ceza evinde olan diğer kadın akti-
vistleri desteklemek yerine kendisini öne çıkar-
maya çalıştığı gerekçesiyle reformistler tarafın-
dan da eleştirildi.

Pompeo-Alinejad Görüşmesi 
Ne Anlama Geliyor?

Nükleer anlaşmadan çekilerek İran’a karşı 
ağır yaptırımlar devreye sokan ABD, Tahran’ı 
müzakere masasına oturtarak yeni bir anlaşma 
imzalamak için yaptırımları daha da ağırlaştı-
racağını bizzat Başkan Trump’ın dilinden du-
yurdu. Ancak anlaşılan o ki Trump’ın yeni İran 
stratejisi, yaptırımlarla sınırlı kalmayacak ve 
rejim karşıtı unsurlara destek vermeyi de kap-
sayacaktır. Pompeo’nun Alinejad’la görüşmesi, 
Trump hükûmetinden üst düzey bir yetkilinin ilk 
defa İran karşıtı bir figürle bir araya gelmiş ol-
ması açısından önemidir. Bununla beraber İran 
İnsan Hakları Aktivistleri (Human Rights Acti-
vists in Iran) Örgütünün yurt dışındaki sözcüsü 
ve diğer bir rejim muhalifi olan Ahmed Batıbi 
de Alinejad’dan sonra 6 Şubat günü Beyaz Sa-
ray’da katıldığı bir etkinlik vesilesiyle Trump ve 
yardımcısı Mike Pence’le görüştüğünü açıkladı. 
Dolayısıyla 13-14 Şubat tarihlerinde Varşova’da 
düzenlenecek olan “Orta Doğu’da Barış ve İs-
tikrar” başlıklı İran karşıtı konferansın arifesin-
de, Trump yönetiminin İran’a yönelik baskıları 
artırmaya dönük yeni bir atılım içinde olduğu 
anlaşılmaktadır. Trump yönetiminin attığı siyasi 
adımlar dışında, ABD’nin İran’ı yeni bir anlaşma 
için masaya oturtma çabasının mevcut koşullar-
da uluslararası camiada daha çok “insan hakları 
aktivisti” olarak bilinen Alinejad ve Batıbi gibi 
medyatik figürlerle yapılan görüşmelerle sınırlı 
kaldığı görülmektedir. Bir sonraki aşamada ise 
bu çabaların, İran’a karşı siyasi veya silahlı mü-
cadele veren gruplarla yakınlaşmayı kapsaması 
da olasıdır.

Trump’ın yeni 
İran stratejisi, 
yaptırımlarla 
sınırlı kalmayacak 
ve rejim karşıtı 
unsurlara destek 
vermeyi de 
kapsayacaktır.

08.02.2019, İç Politika

Hamid İbrahimi - Uzman  
İç Politika - Haber Analiz
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İran Devrimi 
40. Yılında 
Tartışılmaya 
Devam 
Ediyor
1979 İran Devrimi’nin üzerinden kırk yıl 

geçti ve bu yıllar İran’ı birçok açından dö-
nüştürdü. O tarihten günümüze nüfusu iki 

kattan fazla büyüyerek seksen milyonu aşan 
İran, yalnızca siyasal rejimiyle değil, ekonomik 
örgütlenmesi, dış politika anlayışı, toplumsal 
yapısı ve kimlik tanımlaması itibarıyla da Pehle-
viler döneminden uzaklaştı. Geride kalan yıllar, 
adı dünyada örneğine az rastlanan bir kombi-
nasyonla “İslam Cumhuriyeti” olarak belirlenen 
rejimin, ülkedeki gücünü tahkim etmesiyle geçti 
ve rejimin bu ikili doğasının yansımaları her za-
man tartışma konusu oldu.

Bazı çevreler İran’da cumhuriyetin şeriat 
kurallarının tahakkümü altında kaldığını savu-
nurken, başka çevreler bilakis ülkede İslami 
değerlerin aşındığını ve cumhuriyetin yahut 
seküler özgürlük taleplerinin gerisinde kaldığı-
nı savundular. Halbuki İran İslam Cumhuriye-
ti, kurucu zihniyete göre, tek misyonu dünyevi 
mutluluk getirmek olmayan, uhrevi misyonları 
da olan özgün bir sistemdi. Bu özgünlük “Doğu 
da değil, Batı da değil: İslam Cumhuriyeti” slo-
ganıyla perçinlenmişti. Ayetullah Humeyni bu 
noktaya, ölümünden sonra okunmasını talep et-
tiği “İlahi-Siyasi Vasiyet”inde açıklık getirdi. Hu-
meyni’nin ölümünden bir gün sonra, 4 Haziran 
1989’da dönemin cumhurbaşkanı ve Humey-
ni’nin eli kulağında halefi olan Ali Hamaney’in 
Uzmanlar Meclisi kürsüsünden gözyaşları için-
de okuduğu vasiyette, İslam devriminin diğer 
bütün devrimlerden farklı olduğu savunuluyor 
ve şöyle deniliyordu: “İslam ve İslami devlet 
ilahi bir olgudur ki tevhitçi olmayan ekollerin 
aksine bütün bireysel, toplumsal, maddi, mane-
vi, kültürel, siyasi ve ekonomik işlere müdahale 
eder, onları kontrol eder ve insan ve toplumun 
terbiye ve maddi-manevi gelişiminde etkisi olan 
en ufak bir şeyden dahi sarfınazar etmez”.

Bunun yanında, yine vasiyette halkın yöneti-

cileri seçme ve “yıkıcı” olanlar hariç özgürlükler-
den yararlanma hakkına değinilmişti: “Hepimiz 
bilmeliyiz ki gençlerin, genç kız ve erkeklerin 
mahvına sebep olan Batı tarzı özgürlük, İslâm 
ve akıl nezdinde mahkumdur. İslâm’a, genel if-
fet ve memleket maslahatına aykırı propaganda, 
makale, konuşma, kitap ve dergiler haramdır 
[…] Yıkıcı özgürlüklerden sakınılmalıdır”.

“Taahhüt” mü “Tahassus” mu?

Kuşkusuz İslamiyet ve cumhuriyet eksenin-
deki tartışmalar İran’da her zaman önemli oldu 
ve hâlâ da hararetini koruyor. Fakat geride kalan 
kırk yıl boyunca İran’daki gelişmelere damgası-
nı vuran kritik ve temel bir başka kavram vardı: 
Devrimcilik. Ülke anayasasına, stratejik kurum-
lara ve kurucu ideolojiye rengini veren devrimci-
lik, 1979 “İslam Devrimi”nin bitmemiş bir süreç 
olduğu, korunması gerektiği ve onu korumanın 
bir sorumluluk olduğu fikrine dayanıyordu. Ni-
tekim Humeyni vasiyetinde şöyle yazıyordu: 
“Kuşkusuz, İslam Devrimi’nin bekasının alame-
ti, bizatihi onun başarısının alametidir. Başa-
rının millete malum olan ve gelecek nesillerin 
tarih kitaplarında okuyacağı alametinin iki esası 
vardır: İslami devletin taşıdığı ilahi motivasyon 
ile yüce maksat ve ülke çapında bütün milletin 
bu motivasyon ve maksadı gerçekleştirmek için 
yekvücut olması”.

Bir başka yerde Humeyni, devrimi ve dev-
leti koruma konusunda silahlı güçlerin rolüne 
şöyle vurgu yapıyordu: “Biliniz ki bir başarıyı 
korumak onu elde etmekten daha zordur. Bir 
ülkeyi fethetmek onu elde tutmaktan daha ko-
laydır”. Devrimcilik, devrimden sonra kurulan 
Devrim Rehberliği, Devrim Muhafızları Ordusu, 
Besic Teşkilatı, devrim konseyleri vb. ülkenin 
kritik kurumlarına adını ve karakterini vermiş 
bir paradigmaydı. Bu paradigma, yalnızca iç ve 
dış politikaya ya da ekonomi yönetimine yön 
vermekle kalmıyor, kanun maddelerinin muğlak 
kaldığı noktada içtihada zemin oluyor, yani “ka-
nunun ruhu” işlevi görüyordu.

Bu durum devrimden hemen sonra İran’da 
bitmek bilmeyen bir tartışmayı da başlattı: Bağ-
lılık (taahhüt) mı uzmanlık (tahassus) mı? 18 
Aralık 1980’de Birinci Medrese ve Üniversitele-
rin Birlik Günü vesilesiyle konuya açıklık getiren 
Humeyni, arzu edilen üniversite hocası ve öğ-
rencisi profilinden bahsederken önemli olanın 
ülkeye hizmet ve dine bağlılık olduğuna değin-
mişti: “bütün uzmanlıklar bizatihi devlet hizmeti 
için olmalıdır. Değilse kişi uzman olsa ama bizi 
Amerika’nın safına çekse ya da uzman olsa ve o 
uzmanlığıyla memlekete zarar verse, bu uzman-
lığın bir anlamı yoktur. Böylesi bir kişi ne kadar 
uzmansa o kadar kötüdür”.

Humeyni 1 Mart 1981’de içlerinde üniversite 

hocalarının da olduğu bir gruba hitap ederken 
şunları söylüyordu: “Öyle ki ülkemiz, İslam’a 
bağlılığı olmayan ve bu yoldan sapan kişilerden 
yediği darbeyi, Muhammed Rıza’nın ve baba-
sının top ve tüfeğinden yememiştir”. Aslında 
bu ve benzer cümlelerinde, geniş anlamda bir 
dine bağlılıktan bahseden Humeyni, sıklıkla bu 
tarz bir bağlılığın uzmanlıkla perçinlenmesi ge-
rektiğini de vurguluyordu. Örneğin vasiyetinde 
şöyle diyordu: “Gelecek yıllar boyunca görev 
yapacak içişleri bakanlarına tavsiyem, valileri 
liyakatli, mütedeyyin, bağlı, akıllı ve halkla ge-
çinmeyi bilen kimselerden seçsinler”. Ne var ki 
Humeyni’nin konuşmalarında sıklıkla kullandığı 
“bağlılık” kavramı, tıpkı “dindarlık”, “Doğu ve 
Batı çarpılmışları” ve “sapkınlık” kavramları gibi 
bir hayli muğlak ve araçsallaştırılmaya müsaitti. 
Sonraki yıllarda siyasi bir giyotin işlevi görecek 
olan bu araçsallaştırma sürecine rengini tanıdık 
bir kavram verecekti: Devrimcilik!

Devrimcilik mi, Normalleşme mi?

Bizzat Humeyni’nin, ölümünden yalnızca 
birkaç ay önce, Mart 1989’da, 1980’ler boyunca 
kendisinin vekili ve doğal halefi olan Ayetullah 
Muntaziri’yi görevinden azlederken kullandığı 
dil, sonraki dönemin işaretlerini barındırıyordu. 
Humeyni “ömrümün hasılası” olarak tanımla-
dığı, ancak bazı söylem ve tutumlarından faz-
lasıyla rencide olduğu Muntaziri’yi naiplikten 
azlettiğini ilan eden mektubunda şöyle diyordu: 
“Münafıkların [Mücahidin-i Halk mensuplarının] 
sizin aracılığınızla kitle iletişim araçlarından 
halka ulaşan mektup ve konuşmaları, İslam’a 
ve devrime ağır darbeler vurdu ve İmam-ı Za-
man’ın –ruhum ona feda olsun– isimsiz askerle-
riyle İslam ve devrim şehitlerinin temiz kanları-
na ihanete müncer oldu. Cehennemin ortasında 
yanmamak için hata ve günahınızı itiraf ediniz; 
Allah belki yardımcınız olur”.

Humeyni’nin ölümünün ardından Hama-

1979 İran 
Devrimi’nin 
üzerinden kırk 
yıl geçti ve 
bu yıllar İran’ı 
birçok açından 
dönüştürdü.

09.02.2019, İç Politika

Serhan Afacan
Görüş
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ney’in Devrim Rehberi olmasıyla bu süreç ivme 
kazandı ve “devrimcilik” yalnızca bir söylem 
aracı olarak değil, birçok noktada mihenk taşı 
olarak ülke siyasetinin merkezine yerleşti. Ha-
maney’e göre “dini ve ilahi ideallere ve devrime 
bağlılığa ciddiyetle özen göstermek” ülkenin 
gerçek kalkınması için şarttı. “Bağlılık” çembe-
rinde, Muntaziri ve diğerlerinin tasfiye edilme 
sürecinde başlayan daralma sürdü ve bu da-
ralma normalleşmenin önünde hep engel teşkil 
etti.

1989-1997 yılları arasında cumhurbaşkan-
lığı yapan Rafsancani’nin özellikle dış politi-
ka açılımı girişimlerinin de halefi Hatemi’nin 
2005’e kadar süren görev süresinde ülke içinde 
normalleşmeye gitme çabalarının da önüne hep 
“devrim ilkeleri” çıktı. Hatta Hatemi’nin halefi 
Ahmedinejad, 2013 yılında son bulan cumhur-
başkanlığının ikinci döneminde Hamaney ile 
belirli konularda ihtilafa düştüğünde, ülkenin bu 
ultra-muhafazakâr olarak tanımlanan cumhur-
başkanına isnat edilen “Sapma Hareketi” (ce-
reyan-i inhirafi) suçlamasının arkasında da aynı 
gerekçe vardı: Bağlılığını yitirme. Bu bir anlam-
da süregiden bir sürecin gerçek dönüm noktala-
rından biriydi. Zira, özellikle 2009 yılındaki Yeşil 
Hareket sonrasında, önce Ahmedinejad’ın rakip-
leri olan Musevi ve Kerrubi’yi yutan, ardından 
da bizzat kendisini yutan bu “kavramsal daral-
ma” artık yeni bir muhteva kazanmıştı: Devrim 
Rehberi’ne bağlılık! Son yıllarda, yalnızca dev-
letin genel politikalarının belirlenmesinde değil, 
neredeyse her ayrıntıya varan gündelik siyasette 
dahi Devrim Rehberi’nin merkezi konumu derin-
leşti ve özellikle mevcut Cumhurbaşkanı Ruhani 
döneminde zaman zaman sorunlara neden oldu. 
Peki, bağlılığın tanımında gözlemlenen bu daral-
ma nereye varacak?

Devrim Tehlikede mi?

İç siyasette normalleşmenin önünde engel 
teşkil ettiği aşikâr olan “devrimcilik” ve “bağlı-
lık” ülkülerinin, İran’ı belirli ölçüde dış tehditten 
koruduğu açık. Siyasette ve ekonomide sürek-
li ve sıkı bir kontrol mekanizmasının işlediği 
ülke, ABD baskılarına ve yaptırımlara şimdiye 
kadar dayanmayı başardı. Kuşkusuz bu süreci 
fiiliyatta işleten en başat aktörler, Hamaney’li 
yıllarda gücü hemen her alanda düzenli olarak 
artan Devrim Muhafızları oldu. İktidara geldi-
ğinde ABD ile masaya oturarak nükleer anlaş-
mayı imzalamanın zorunluluk olduğunda ısrar 
eden Ruhani, aksi taktirde ülkesinin “Venezu-
ela’ya döneceğini” savunuyordu. Bu süreçte 
Devrim Muhafızlarının takındığı olumsuz tavra 
işaret eden Ruhani “tüfek ve medya sahibi” bu 
kurumla “kimse rekabet etmeye cesaret edemi-

yor” dediğinde, Devrim Muhafızları Komutanı 
Muhammed Ali Caferi’nin verdiği tepki tanıdıktı: 
“Biz İran devrimini ve kazanımlarını korumakla 
görevliyiz”.

Kuşkusuz Ruhani, rakiplerine karşı zaman 
zaman başvurduğu “Venezuelalaşmak” söyle-
minin bir psikoza dönüşeceğini ve ironik şe-
kilde aleyhine döneceğini hesap edememişti. 
Trump’ın İran karşıtı sert tavrının ve yöneti-
mindeki bazı isimlerin bu ülkedeki rejimi yıkma 
söylemlerinin ayyuka çıktığı bir dönemde, Ve-
nezuela’da yaşanan ABD destekli askeri darbe 
girişimi, İran açısından gerçek bir paradoks. 
İran ABD ile bir şekilde bir orta yol bulursa rejim 
güvende olur mu? Yoksa “devrim ilkelerinde” 
ısrar ederek “Büyük Şeytan”dan uzak durmak 
yegâne yol mudur? Görünen o ki 2000’lerin ba-
şında İran’ı “şer ekseni” içine dahil eden Bush 
gibi Trump da İran’ın başını ağrıtmakta ısrarlı. 
Bu koşullarda Hamaney, 2015 yılında nükleer 
anlaşma imzalanırken sergilediklerini söylediği 
“kahramanca esneklik” yaklaşımına dönene ka-
dar İran ikinci yolu seçecek. Ancak bunda ısrar-
cı olmaları oldukça zor. Zira Hamaney ve diğer 
devrimciler, bir rejimi dış tehditlerden çok iç 
tehditlerin zayıflattığını çok iyi biliyorlar. Diğer 
bir ifadeyle, eğer İran İslam Cumhuriyeti’ne kar-
şı bir tehdit söz konusuysa, bu bütünüyle ABD 
kaynaklı değil!

Normalleşme ama Nasıl?

Ölümünden kısa süre önce Haşimi Rafsan-
cani, 1979 anayasasının dönemi için iyi ve geliş-
miş bir anayasa olduğunu, ancak artık ihtiyaçla-
ra yeterince cevap veremediğini belirterek yeni 
bir anayasanın gerekliliğine işaret etmişti. Cum-
hurbaşkanı Hasan Ruhani de Kasım 2016’da ilan 
ettiği “Vatandaşlık Hakları Bildirgesi” ile benzer 
bir tavır ortaya koymuştu. Din, dil ve etnik kö-
kenden bağımsız olarak herkesin devlet idare-
sinde yer almasını sağlamak, insanların din ve 
inançlarını müdahale olmaksızın yaşamalarını 
mümkün kılacak şartları temin etmek ve İran’da 
etnisite ve kültür konularındaki güvenlik odaklı 
bakış açısını değiştirmek gibi maddeler içeren 
metin, özünde İranlılara normalleşme vaadinde 
bulunuyordu.

Ne var ki gelir eşitsizliğinin ve hemen her 
alanda hak ve özgürlükler konusunun tartışıldığı 
dinamik İran toplumunun taleplerinin, devrim 
ilkelerinin dar bir yorumuyla karşılanması im-
kânsız. Dahası, sistemin damarlarına işlemiş 
olan dar “devrimci” paradigma değişmeden 
yapılacak değişikliklerin etkisi de sınırlı kalacak-
tır. Şu an için ülkede normalleşme, devletin uy-
gulamada belirli alanlarda “adı konmamış” bir 

serbestiye göz yumması anlamına geliyor. Daha 
yapısal adımlar açısından ise Devrim Rehberliği 
kurumunun ve Devrim Muhafızları’nın Hama-
ney’den sonra alacağı şekil belirleyici olacak. 
“Devrimin asli hedeflerinin ne olduğu” yönün-
deki bir soruya Hamaney Mayıs 2008’de şöyle 
cevap vermişti: “Devrimin hedefi şu arz ettiğim 
özelliklere sahip bir İran’ı inşa etmekten ibaretti: 
Bağımsız, özgür, müreffeh ve güvenli, mütedey-
yin, maneviyat ve ahlaktan nasibini almış ve bü-
yük insanlık toplumuyla ilim ve diğer alanlarda 
rekabette ilerlemiş”.

Mesele, birçok İranlının kolaylıkla kabul ede-
ceği bu hedefleri ve onlara ulaşma yollarını be-
lirleyen temeldeki paradigma, yani devrimcilik-
tir. Ülkedeki bazı kesimler “şeytan taşlamaktan 
tavaf etmeye fırsat kalmamasından” yakınıyor. 
Bu nedenle, önümüzdeki dönemde ülke anaya-
sasının ve temel kurumlarının daha kapsayıcı bir 
yaklaşımla yorumlanması konusundaki talepler 
artacaktır. İran İslam Cumhuriyeti’nin geleceği-
ni ve devlet-toplum ilişkilerinin seyrini de inşa 
edilecek yeni paradigmanın başarı düzeyi belir-
leyecektir.

Serhan Afacan  
Görüş

Bu makale 8.2.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/iran-devrimi-40-yilinda-tartisilmaya-devam-ediyor/1386988



3715.02.2019, Ekonomi

Muafiyetler 
ve İran’ın 
Petrol 
İhracatı
ABD Başkanı Trump’ın Mayıs 2018’de ülke-

sinin nükleer anlaşmadan çekildiğini açık-
lamasının ardından, ABD Hazine Bakanlığı 

yeniden devreye girecek ABD yaptırımlarına 
ilişkin iki kademeli bir takvim açıkladı. Ağustos 
2018’de birinci kademesi devreye giren yaptırım-
ların Kasım 2018’de de ikinci paketinin yürürlüğe 
girmesinden birkaç gün önce bakanlık; Çin, Hin-
distan, Türkiye, Güney Kore, Japonya, Tayvan, 
Yunanistan ve İtalya’ya İran’dan petrol ithal etme 
konusunda muafiyet tanındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, muafiyet 
kararında söz konusu ülkelerin 2018 yılı yaz ay-
larında İran’dan petrol alımını azaltmasının etki-
li olduğunu bildirmişti. Sürece ilişkin diğer bir 
önemli husus ise söz konusu bakanlığın aynı yaz 
döneminde İran’dan petrol ithal eden devletler 
yerine ithalatçı rafinerilerin yetkilileriyle görüş-
meler yürütmesidir. Çoğu sermaye şirketi olan 
söz konusu rafinerilerin muhatap alınması aslın-
da zekice bir yöntemdir. Zira bu yöntemle, dev-
letlerle pazarlık yapmanın maliyetleri azaltılmıştır.

İran’dan petrol ithal etmek, başta yaptırım 
riski gelmek üzere nakliye, sigorta ve para trans-
feri gibi sorunlara yol açmakta ve bu sorunlar da 
rafineri yöneticilerini alternatif arayışına itmekte-
dir. Son kertede şirket vasfına sahip olan rafine-
riler, yönetim kurullarında fayda/maliyet analizi 
yapmakta ve İran ile ticaret yapıp yapmama ka-
rarını rasyonel bir çerçevede almaktadır. Siyasi 
irade, belirli düzeyde bu şirketlerin kararlarına 
etki etme gücüne sahip olsa da Mayıs 2018 son-
rasında İran ile ticari ilişkiye girme kararının ağır-
lıklı olarak ekonomik değişkenlere göre alındığı 
görülmektedir.

İran’ın hangi ülkeye ne kadar petrol sattığı 
hususunda açık kaynaklarda birinci elden veri 
bulunmamaktadır. Ayrıca İran’ın üçüncü ülke-
lerle yaptığı SWAP (değişim) anlaşmaları ne-
deniyle ihraç edilen petrolün kaynağın İran mı 
yoksa başka bir ülke mi olduğu tam olarak belir-
lenememektedir. Diğer yandan sınır bölgelerinde 
“kaçak” olarak yapılan petrol ticareti her ne kadar 

çok yüksek düzeyde olmasa da ülkenin petrol 
ihracatını hesaplamayı zorlaştıran diğer bir un-
surdur. Bunun yanında İran’ın yaptırımlarla mü-
cadele sürecinde öğrendiği bazı yollar vardır. Ör-
neğin, petrol taşıyan bir gemideki yükün cinsinin, 
miktarının ve rotasının anlaşılmasını engellemek 
için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemle-
rin bazıları deniz taşıma hukukuna aykırı olsa da 
İran, yaptırımları devre dışı bırakmak üzere bu 
yöntemleri kullanmaktadır. Bütün bu nedenler-
den ötürü İran’ın petrol ihracatı ile ilgili kesin bir 
rakam vermek güçtür.

İran’ın petrol ihracatı miktarıyla ilgili birincil 
kaynaklardan net bir sonuç elde edilemediği için 
ikincil kaynaklardan elde edilen veriler derlen-
mekte ve bu verilerden hareketle tahminler yapıl-
maktadır. Bu noktada, uzmanlarca ikincil verilere 
dayalı olarak yapılan tahminler arasında önemli 
farkların olduğunu da not etmek gerekir.

2017 yılında, başta Çin ve Hindistan gelmek 
üzere Asya ülkelerinin İran’dan ham petrol itha-
latı günlük ortalama 1,3 milyon varil düzeyinde 
olmuştur. Asya ülkelerinin 2018 yılı ham petrol 
ithalatı 2017’ye göre %20 azalarak 1 milyon va-
ril/gün seviyesine gerilemiştir. 2019 yılının ilk 
aylarında muafiyet kapsamında olan ülkelerin 
satın alımları, muafiyet kotası civarında devam 
edecektir ki bu da yaklaşık 800 bin varil/gün ci-
varında bir rakama tekabül etmektedir (Tablo-1). 
Ancak yürüklükteki muafiyetler 180 günlük mah-

dut bir süre için geçerlidir ve Mayıs 2019’da son 
bulacaktır. ABD’nin muafiyetleri devam ettirip 
ettirmeyeceği veya kota kapsamını azaltıp azalt-
mayacağı ise önümüzdeki dönemde hem petrol 
piyasalarını hem de İran’ın petrol ihracatını etki-
leyecektir.

Geçtiğimiz Aralık 
ayı referans alınırsa, 
İran ekonomisi için 
hayati bir öneme 
sahip olan petrol 
ihracatında bir önceki 
yılın rakamlarına göre 
günlük %60 civarında 
bir azalma olduğu 
görülmektedir.

Ülkeler Ocak-Mayıs 
2018(1)

Haziran-Ekim 
2018(1)

Kasım-Aralık
2018(2)

Ocak-Mayıs
2019(2)

Çin 680 570 360 360

Hindistan 570 520 320 320

Japonya 220 140 0 100

G. Kore 290 60 0 200

Tayvan 20 30 0 0

Türkiye 200 130 120 120

İtalya 175 120 0 0

Yunanistan 110 80 0 0

Diğer(3) 235 400 200 200

Toplam İhracatı 2500 2050 1000 1300

Notlar:
(1) Beş ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır.
(2) Farklı kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak tahmini olarak hesaplanmıştır.
(3) Bazı mekanizmalar kullanılarak İran’ın dolaylı yollardan 100-200 bin varil petrol sattığı söylenmektedir. Yaptırımların   
      devreye girmesi sonrasında bu rakamın 200 bin varil bandında olacağı düşünülmektedir.
Kaynak: Farklı kaynaklardan yararlanılarak oluşturulmuştur:

• European Council on Foreign Relations
• Reuters
• Indian Defence Research Wing
• EPDK (2019)
• The Iran Project

Tablo-1: İran’ın Petrol İhracatında Son Durum (günlük/bin varil)

Murat Aslan - Koordinatör
Ahmad Zubair Nabizada - Asistan  

Ekonomi - Görüş
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Sürecin nasıl ilerlediğini ve gelinen noktada 
İran’ın petrol ihracatının hangi yönde seyretti-
ğini anlamak için muafiyete konu olan ülkelerin 
tavrına göz atmak yararlı olacaktır. Japonya 
muafiyet kapsamında yer alan önemli bir pet-
rol ithalatçısıdır. Nisan 2018’de Japonya’nın 
İran’dan ithal ettiği ham petrol miktarı 300 bin 
varil/gün civarında iken 2018’in ilk dört ayı için 
bu miktarın ortalaması 200-220 bin varil/gün 
dolayında olmuştur. Mayıs 2018-Ekim 2018 
arası dönemde, Japonya’nın İran’dan ithal ettiği 
petrol yaklaşık olarak 140-160 bin varil/gün dü-
zeyine gerilemiştir.  Japonya muafiyet listesinde 
yer almasına rağmen Kasım-Aralık döneminde 
İran’dan petrol almamış ve petrol siparişindeki 
ilk kıpırdanma geçtiğimiz günlerde görülmüştür. 
Şubat 2019’da Japon rafinerilerinin İran’dan 14 
milyon varil petrol alacağı tahmin edilmektedir. 
Bu bağlamda 2019’un ilk iki ayı baz alındığında, 
Japonya’nın günlük ortalamasının kabaca 80 
bin varil/gün seviyesinde olacağı söylenebilir. 
Mayıs ayına kadar olan dönem için ise ithala-
tın 100 bin varil/gün civarında olacağı tahmin 
edilmektedir.

Güney Kore günlük ortalama 2,8 milyon va-
ril petrol tüketen ve bunun tamamını ithal eden 
bir ülke konumundadır. 2017 yılında bu ülkenin 
İran’dan ithal ettiği petrol miktarın günlük orta-
laması 400 bin varil civarında iken 2018 yılının 
ilk aylarında bu rakam 200 bin varil düzeyine ge-
rilemiştir. Güney Kore’ye verilen muafiyetin üst 
sınırının günlük 200 bin varil civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. Japonya ve G. Kore’deki 
rafinerilerin, ABD’nin Mayıs ayında muafiyetleri 
uzatmaması hâlinde İran’dan petrol alımını ta-
mamen durdurması ya da ABD’nin kota mikta-
rının daha da azaltılmasını istemesi durumunda 
bu yönde karar alması beklenmektedir.

Nükleer anlaşma sonrasında, Hindistan’ın 
İran’dan ithal ettiği petrol miktarında olduk-
ça ciddi bir artış olmuş ve 2017 yılında ithalat 
miktarı 680 bin varil/gün civarına yükselmişti. 
Aralık 2018’de Hindistan’ın İran’dan günlük it-
halatının 300 bin varil seviyesine düştüğü ve bu 
rakamın hemen hemen Hindistan’a tanınan mu-
afiyet kotasının üst sınırı olduğu söylenebilir. 
İran’dan petrol ithalinde yaşanan bu kesintinin 
tamamı Suudi Arabistan’dan ithalatın artırılma-
sıyla telafi edilmiştir.  Önümüzdeki aylarda (Şu-
bat-Mart-Nisan) Hindistan’ın İran’dan ithalatı-
nın bu seviyelerde seyretmesi beklenmektedir.

Çin’e tanınan muafiyetten sonra bu ülkenin 
İran’dan petrol ithalatının 350 bin varil/gün ara-
lığında olduğu gözlemlenmektedir.  Çin’in ABD 
ile başka sorunları olması nedeniyle ABD yap-
tırımlarına uyma hususunda beklenenden çok 
daha titiz davrandığı ve ABD ile uyumlu hareket 
ettiği anlaşılmaktadır. Çin’in yaptırımlara muha-

lefet konusunda agresif bir tutum izleme potan-
siyeline sahip olmasına rağmen bu yolu izleme-
mesinin makul nedenleri vardır. İlk olarak ABD 
ile zaten son derece gergin olan ilişkiler düşü-
nüldüğünde Çin’in gerilimde yeni bir cephe aç-
maktan kaçındığı söylenebilir. İkinci olarak ise 
Çin’in devasa petrol tüketimi düşünüldüğünde, 
Mayıs ayına kadar 350 bin varil düzeyinde ger-
çekleşen ithalatın devam etmesi ve Çin’e verilen 
muafiyetin Mayıs sonrasında bir kez daha uza-
tılması beklenmektedir. Muhtemelen Çin tarafı, 
350 bin varillik kotanın korunmasını ABD tarafı 
ise bu miktarın biraz daha azaltılmasını isteye-
cek ve o dönemde petrol piyasasının durumu ve 
ABD-Çin ticaret savaşındaki dengeler, kota için 
verilecek nihai kararı belirleyecektir.

Yaz aylarında Çin’in İran’daki enerji sektö-
ründe, İran’dan çıkan bazı Avrupalı firmaların 
yerini aldığı ve yatırım projelerinde ana partner 
olduğu konuşulmuştu. Ne var ki Çin ile İran ara-
sında yatırımların finansmanına ilişkin görüş 
ayrılıkları bulunduğu için söz konusu sektörde 
şu ana kadar somut adımlar atılamamıştır. Çin 
tarafı, yatırım bedelini doğrudan İran’a gönder-
mek yerine ikili ticarette Çin lehine oluşan tica-
ret fazlasının yatırımın finansmanında kullanıl-
masını arzulamaktadır. Ancak acil şekilde nakit 
dövize ihtiyaç duyan İran, yatırım bedelinin bir 
an önce kendisine aktarılmasını istemektedir.

Türkiye’nin İran’dan petrol ithalatı TÜPRAŞ 
kanalıyla yapılmaktadır. TÜPRAŞ yaz aylarının 
başında petrol ithalatını %30 civarında azaltarak 
200 bin varil/gün seviyesinden 120-130 bandı-

na çekmişti. Türkiye için ABD Hazinesi kotasının 
mayıs ayına kadar bu seviyede kalacağı tahmin 
edilmektedir. ABD tarafı muhtemelen Mayıs 
sonrasında Türkiye’den mevcut ithalatını daha 
da azaltılmasını isteyecektir.

Kendilerine muafiyet tanınan Yunanistan ve 
İtalya’nın tutumu dikkat çekicidir. Nitekim İran 
Petrol Bakanı Bijan Namdar Zengene, geçtiği-
miz günlerde verdiği bir demeçte biraz da sitem 
ederek bu iki ülkenin muafiyet kapsamında ol-
masına rağmen İran’dan petrol almadığını açık-
lamıştır. 

Yukarıdaki tabloda önümüzdeki dönem için 
yapılan öngörüde, İran’ın petrol ihracatı üst li-
mitler dikkate alınarak 1,3 milyon varil/gün ola-
rak hesaplanmıştır. Mayıs ayına kadar İran’ın 
günlük petrol ihracatının 1-1,3 milyon varil ara-
sında seyretmesi beklenmektedir. Geçtiğimiz 
Aralık ayı referans alınırsa, İran ekonomisi için 
hayati bir öneme sahip olan petrol ihracatında 
bir önceki yılın rakamlarına göre günlük %60 
civarında bir azalma olduğu görülmektedir. 
Genel olarak yaptırımların özel olarak ise pet-
rol ihracatındaki azalmanın İran ekonomisinde 
yarattığı tahribatın büyüklüğün anlaşılması ba-
kımından geçtiğimiz günlerde Zengene’nin ver-
diği şu demeç oldukça dikkat çekicidir: “Mevcut 
yaptırımların neden olduğu ekonomik sıkıntılar, 
sekiz yıllık Irak savaşı dönemindeki ekonomik 
sorunlardan bile daha zordur”.  Bu demeçten de 
anlaşılacağı üzere İran ekonomisini 2019’da zor 
günlerin beklediği ortadadır.

Murat Aslan - Koordinatör
Ahmad Zubair Nabizada - Asistan  
Ekonomi - Görüş
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İki Cephe 
Arasında İran
Şubat ayı ortalarında İran’ı ilgilendiren 

önemli gelişmeler yaşandı. 13 Şubat’ta 
Polonya’nın başkenti Varşova’da ABD ön-

cülüğünde İran konulu bir konferans düzenle-
nirken aynı tarihte İran’da Devrim Muhafızları-
na yönelik terör saldırısı meydana geldi. Ayrıca, 
Varşova Konferansı devam ederken 14 Şubat 
günü Rusya’nın Soçi kentinde Türkiye, İran ve 
Rusya’nın katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleşti-
rildi. Zirveyle aynı gün, İran’daki saldırının bir 
benzeri Hindistan’ın Keşmir eyaletinde meyda-
na geldi.

Varşova Konferansı

13-14 Şubat tarihlerinde Varşova’da düzen-
lenen uluslararası güvenlik konferansının ana 
hedefi İran’a yönelik baskıları daha da artırmak 
için uluslararası bir koalisyon oluşturmaktı. 
Çoğu AB üyesi olan altmışa yakın ülkenin katıl-
dığı konferansta 11 Ortadoğu ülkesi temsilcisi 
de hazır bulundu.

Varşova Konferansı’nda iki önemli husus 
göze çarpmıştır. Birincisi, konferansın İran 
aleyhinde olması nedeniyle Türkiye ve Rus-
ya’nın konferansta yer almayışıydı. Zira, Tür-
kiye ve Rusya, ABD’nin İran’ı baskılama yak-
laşımına katılmamakta ve bu ülkeyi bölgesel 
meselelerin çözümünde diyaloğun tarafı ola-
rak görmektedir. Nitekim, Varşova Konferansı 
İran’a karşı baskıları daha da artırmayı amaç-
larken Soçi zirvesi İran’la diyalogu sürdürmeyi 
amaçlamaktaydı.

Konferansa ilişkin dikkat çeken ikinci hu-
sus, İsrail’in diğer Arap ülkeleriyle beraber açık 
bir şekilde İran’a karşı duruş sergilemiş olma-
sıdır. İsrail gibi bazı Körfez ülkelerinin de İran’la 
sorun yaşadığı ve iki taraf arasında İran’a kar-
şı ortak hareket etmek adına gizli görüşmeler 
yürütüldüğü bilinmekteydi. Varşova Konferan-
sı’yla birlikte Arap ülkeleri artık İran konusunda 
İsrail’le beraber açık bir şekilde hareket edebi-
leceklerini göstermiştir.

Varşova Konferansı’nın amaç ve sonucuna 
bakılırsa Trump yönetimi, söz konusu toplantı-
yı İran’a karşı sistematik baskı kampanyasının 
yeni bir aşaması olarak görmekteydi. Trump’ın 
ilk adımı İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan 

çekilmek ikinci adımı ise İran’a karşı ağırlaş-
tırılmış ekonomik yaptırımları tekrar devreye 
koymaktı. Bu baskı sürecinin üçüncü adımı 
ise Varşova Konferansı üzerinden İran’a karşı 
uluslararası toplumun desteğinin alınması ve 
ABD’nin İran politikasına olumlu yaklaşan ül-
kelerden müteşekkil bir uluslararası koalisyon 
oluşturarak İran’ın küresel sistemin dışına itil-
mesiydi. Konferans, Trump’ın politikalarına ta-
raf ve karşı olan ülkelerin tespit edilmesi için de 
önemliydi. Trump’ın İran politikasını onaylayan 
ve onaylamayanların belirlenmesinin yanın-
da, konferansa katılan ülkeler arasında radikal 
İran karşıtları, ılımlı ve kararsız olanların be-
lirlenmesi de amaçlanmıştır. Özellikle nükleer 
anlaşmanın imzacıları arasında yer alan ve an-
laşmanın korunmasını savunan Almanya, Fran-
sa ve İngiltere’nin bu tutumdan vazgeçirilmesi 
hedeflenmişti. Bunun için ABD, İran’ın balistik 
füze programının ve Hizbullah gibi bölgedeki 
radikal örgütlere verdiği desteğin Ortadoğu’da 
güvenlik ve istikrarı en fazla tehdit eden fak-
törler olduğunu göstermeye çalışmıştır. Daha-
sı ABD, bölgenin barış ve istikrarının, İran’ın 
maksimum derece izole edilmesiyle mümkün 
olabileceğini öne sürmüştür.

Varşova Konferansı’nın sonunda bağlayı-
cı olmayan bir sonuç bildirgesi açıklanmıştır. 
ABD ve Polonya tarafından açıklanan sonuç 
bildirgesinde, İran kaynaklı bölgesel tehditler 
konusunda küresel iş birliği yapılması çağrısın-
da bulunulmuş ve İran tehdidinin Ortadoğu’yla 
sınırlı kalmayarak Batı’ya da yöneleceği savu-
nulmuştur.

Soçi Zirvesi

Soçi’de Türkiye’nin girişimleriyle toplanan 
zirvenin ana gündem maddesini İdlib ve Fırat’ın 
doğusu konuları oluşturmuştur. Zirvenin her üç 
tarafını da ilgilendiren öncelikli konu, ABD’nin 
çekilmesinden sonra Fırat’ın doğusunda olu-
şacak güç boşluğunun doldurulmasına ilişkin 
izlenecek politikalardı. Taraflar, Suriye krizinin 
çözümüne yönelik Astana süreciyle başlayan iş 
birliğinin bundan sonra da sürdürülmesi konu-
sunda hemfikir olduklarını belirtmişlerdir.

İdlib konusu ise zirvenin daha çetin gün-
dem maddesiydi. İdlib’in istikrarı Türkiye için 
Fırat’ın doğusuna yönelik planladığı askerî ope-
rasyonunun bir parçasıdır. İran ile, özellikle 
de Rusya ile sağlanacak bir mutabakat, Türki-
ye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun-
da elini güçlendirecektir. Türkiye’nin Rusya ve 
İran’dan beklentisi İdlib’e yönelik herhangi bir 
askerî operasyon yapılmayacağına, Türkiye’nin 
Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği askerî operas-

yonda tarafsız kalınacağına ve Türkiye’yle karşı 
karşıya gelmemeye çalışacaklarına ilişkin temi-
nat verilmesidir.

Diğer taraftan Rusya ve İran, Türkiye’yle 
yürütülen iş birliğini Suriye barış sürecinde 
bir kazanım olarak görmektedir. Zira, her iki 
ülke de uluslararası toplumun dışına itilmekte 
ve yaptırımlara maruz kalmaktadır. Özellikle 
de Varşova’daki toplantıyla eşzamanlı olarak 
İran’ın da katılımıyla Soçi’de zirve gerçekleş-
tirilmesi Tahran açısından olumlu bir gelişme 
olmuştur. Söz konusu davet, İran’ın muteber 
bir aktör olarak bölgesel barış görüşmelerine 
dâhil edilmek suretiyle uluslararası sistem-
den izole edilmediğini göstermesi bakımından 
önemlidir. Ayrıca İran’ın zirveye katılması; İs-
rail’in Suriye’deki İran üslerini vurması ve buna 
karşı Rusya’nın elinde bulundurduğu S-300 
hava savunma sistemlerini devreye sokmama-
sı ve İsrail’in saldıracağından haberi olmasına 
rağmen İran’ı bu konuda bilgilendirmemesi 
nedeniyle Moskova-Tahran hattında yaşanan 
gerginliğin giderilmesi için önemli bir fırsat 
olmuştur. Ayrıca Rusya’nın, davet edilmesine 
rağmen Varşova’da yer almaması ve ABD’nin 
tutumunu eleştirmesi son aylarda soğuk olan 
Tahran-Moskova ilişkilerinin tekrar ısınmasına 
zemin hazırlamıştır.

Moskova ise Ankara ve Tahran’la iş birliğini 
devam ettirmek amacıyla Ankara’nın beklenti-
leri çerçevesinde, İdlib’deki statükonun korun-
ması ve Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlene-
cek askerî operasyon konularında Türkiye’yle 
mutabakata varılmasına olumlu yaklaşmıştır. 
Bunun karşılığında Rusya, Ankara ile Şam re-
jimi arasında belli bir iletişimin başlatılması ve 
ilerleyen zamanlarda da bunun geliştirilmesi 
konusunda Türkiye’nin adım atmasını bekle-
mektedir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş

Varşova Konferansı 
İran’a karşı baskıları 
daha da artırmayı 
amaçlarken Soçi 
zirvesi İran’la 
diyalogu sürdürmeyi 
amaçlamaktaydı.
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Rusya, İdlib’e yönelik herhangi bir askerî 
operasyon planının olmadığını, Türkiye’nin gü-
ney sınırlarının güvenliğini sağlama çabasını 
anlayışla karşıladığını ve ABD’nin çekilmek bir 
yana PYD’yi silahlandırdığını açıklayarak Anka-
ra’yla uzlaşmaya hazır olduğunu göstermeye 
çalışmıştır.

Varşova ve Soçi’deki toplantıların devam 
ettiği günlerde iki önemli gelişme daha yaşan-
mıştır. 13 Şubat’ta İran’ın Sistan ve Beluçistan 
eyaletinde Devrim Muhafızlarının bulunduğu 
otobüse bombalı saldırı düzenlenmiş ve saldırı 
sonucu 27 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de 
yaralanmıştır. 14 Şubat’ta ise Hindistan’ın Keş-
mir eyaletinde Hint askerlerini taşıyan otobüse 
yapılan saldırıda 44 kişi hayatını kaybetmiştir. 
Hindistan saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutar-
ken Pakistan bu iddiaları reddetmiştir. İran’daki 
saldırıyı ise İran’ın Pakistan sınırında faaliyet 
gösteren ve İran’ın terör listesinde olan Ceyşü’l 
Adl örgütü üstlenmiştir.

Pakistan’a sınır olan Sistan ve Beluçistan 
eyaleti, İran’ın en sorunlu bölgelerindendir. 
Bölge halkının Pakistan’la etnik ve kültürel bağ-
lara sahip bulunması ve İran’daki çoğunluğun 
aksine Sünni oluşu, İran’ın sınır güvenliğiyle 
ilgili riskler yaratmaktadır.

Sistan ve Beluçistan eyaletinde meydana 
gelen saldırılar iç dinamiklerden kaynaklı olsa 
da bunlardan yararlanmak isteyen dış aktörler 
ortaya çıkacaktır. Ceyşü’l Adl örgütünün ey-
lemlerinin arkasında hangi güçlerin olduğunu 
net olarak belirlemek zor olsa da bu örgütün 
İran’la ciddi sorunlar yaşayan devletlerden des-
tek aldığı söylenebilir. İran ile Suudi Arabistan 
arasındaki husumet, Tahran’ın Pakistan’ı sınır 
güvenliği konusunda yeterince özen gösterme-
diği gerekçesiyle eleştirmesi, Suudi Arabistan 
ile Pakistan’ın özel ilişkilere sahip olması ve 
Sistan ve Beluçistan’daki bölge halkının yapı-
sı dikkate alındığında Tahran’la mücadele eden 
Ceyşü’l Adl örgütünün hangi devletlerle ilişki 
kurmak isteyeceğine ilişkin fikir yürütülebilir.

Sonuç

Sonuç olarak Varşova’daki toplantı ABD’nin 
İran’ı yalnızlaştırma politikasının aşamaların-
dan biriydi. ABD, bu politikasını devam ettirerek 
destekçilerinin sayısını artırmaya çalışacaktır. 
Soçi zirvesi ise Suriye krizinin çözüm aşamala-
rından biriydi. Ayrıca zirve, Suriye’deki çözüm 
sürecinin tarafı olan ülkeler arasındaki gergin-
liklerin ele alınması için de bir fırsat olmuştur. 
Varşova Konferansı ve Soçi zirvesi örneklerin-
de görüldüğü üzere uluslararası toplum, İran 
konusunda iki gruba ayrılmıştır. Bir tarafta 
ABD’nin başını çektiği ve İran’a yönelik radikal 
yöntemlerin uygulanmasından yana olanlar, di-
ğer tarafta ise İran’la sorunların diyalog yoluy-
la çözülmesinden yana olanlar bulunmaktadır. 
Bazı ülkeler İran’ı tamamen uluslararası top-
lumun dışına iterek yalnızlaştırmaya çalışırken 
Türkiye ve Rusya gibi ülkeler İran’ı uluslararası 
sorunların çözümünde devre dışı bırakmak ye-
rine ona fırsat tanımaya çalışmaktadır.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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Devrimin 40. 
Yılında ‘Siyasi 
Fıkıh’ ve 
Pragmatizm 
Arasında İran

1979 “İslam Devrimi”nden önce kaleme aldığı 
Keşfu’l-Esrar ile Velayet-i Fakih isimli kitap-
larda ve Necef’ten İran’a gönderdiği ses ka-

yıtlarında, Humeyni’nin Şii fıkhı temelinde bir dev-
let kurma amacı açık bir şekilde kendini gösterir. 
Necef’teki derslerinde, “devrim için itikadî-siyasî 
plan” adı altında görüşlerini talebelerine aktaran 
Humeyni monarşi, meşrutiyet ve cumhuriyeti ge-
çersiz yönetim sistemleri olarak tanımlayıp sadece 
“İslam hükûmetinin” hukuka uygun olduğunu ileri 
sürmekteydi. Ona göre bu hükûmet tarzı, sadece 
“hukukçular” olarak ifade ettiği adil fıkıhçılar aracı-
lığıyla tatbik edilebilirdi. Humeyni’nin bu beyanları-
nın birçoğu, Şii fıkhının siyasal ve toplumsal sistem 
kurma kapasitesini barındırdığı savı üzerinde dur-
maktaydı. Bu savdan hareketle Şii ulemanın devle-
tin tepesinde yer almasını temellendiren Humeyni, 
Şii ilim havzalarına imkân verildiği taktirde “siyasî 
fıkhı” geliştireceklerine ve Şii ulemanın toplumsal, 
ekonomik ve siyasî bütün sorunlara çözüm ürete-
ceğine inanmaktaydı. Bu noktada siyasi velayet, Şii 
fıkhına bağlı kalmak kaydıyla fıkıhçılara aitti.

Şah rejiminin devrilmesinden sonra, Şii fıkhının 
siyasal ve toplumsal düzeni yönetme konusundaki 
yetersizliği kendini yavaş yavaş göstermeye başla-
mıştı. On İki İmam Şiilerinin İslam tarihi boyunca 
(bazı istisnalar dışında) iktidar deneyiminden yok-
sun olması, Şii fıkhının bireysel boyuta odaklan-
masına ve devlet kuramı geliştirememesine neden 
olmuştu. Ayrıca On İki İmam Şiilerinin, İslam dev-
letinin kuruluşu konusunun, İmam Mehdi’nin geri 
dönüşüne kadar tartışmaya açılmaması gerektiği-
ne inanması, Şii ulemanın İmam’ın yetkisinde olan 
bu alana girmemelerine sebep olmuştu. “Gaybet” 
döneminde kurulan bütün rejimlerin “İmam Meh-
di’nin hükûmet hakkını gasp ettiği” görüşü, bu dü-
şüncenin Şii ulema arasında ne derece geniş kabul 
gördüğünü gösterir niteliktedir.

Devrimden sonraki dönemde (kısmen de olsa 
halk oylamasına dayanan) parlamento ve hükû-
met kanadı ile rejimin dinî karakterini muhafaza 
eden Anayasayı Koruyucular Konseyi arasında ar-
tan çekişme, Humeyni’yi zor durumda bırakmıştı. 
Özellikle birinci, ikinci ve üçüncü meclislerde ve 
Mir Hüseyin Musevi’nin başbakanlığı döneminde, 
sosyalist düşünceye sempatiyle yaklaşan ve “sol 
eğilimli devrimciler” olarak adlandırılan cenah bas-
kındı. Serbest piyasa ekonomisi ve özel mülkiyet-
le ilgili kısıtlayıcı maddelerin bu cenah tarafından 
parlamentodan geçirilmesi, Anayasayı Koruyucular 
Konseyi üzerinde güçlü bir etkisi olan muhafazakâr 
(Baazar) sermayenin tepkisine yol açtı. İranlı yazar 
Muhsin Kediver’e göre, devrim sürecinde Şii ule-
mayı destekleyen muhafazakâr (Baazar) sermaye-
yi kendinden uzaklaştırmak istemeyen Humeyni, 
temkinli bir şekilde meseleyi çözmeye çalışsa da 
sistemde ortaya çıkan çekişmeler onu daha sert 
önlemler almaya zorladı. Serbest piyasa ekonomisi 
ve özel mülkiyetin Şii fıkıh kurallarınca korundu-
ğunu ileri süren “ayetullahlara” karşı, enflasyonla 
mücadele konusunda hükûmete tam yetki veren 
Humeyni, bir fetva yayınlayarak yürütmenin enflas-
yondan sorumlu gördüğü tüccarı cezalandırması-
nın şeriata uygun olduğunu ifade etti.

Geleneksel muhafazakâr cenahın ve Anayasayı 
Koruyucular Konseyi’nin neredeyse sistemi tıkan-
ma aşamasına getiren tutumu karşısında Humey-
ni, bu defa geleneksel fıkhın siyasi ve toplumsal 
düzeni yönetmedeki “yetersizliğini” itiraf etme 
noktasına geldi. Kamu hukukunu geleneksel fıkhın 
katı anlayışından özgürleştirmek adına Humeyni, 
fıkıhta olağanüstü bir durum olmadıkça geçerli 
olan ahkâm-ı evveliyeden uzaklaşarak, göreceli ve 
esnek bir mahiyet taşıyan ahkâm-ı saneviye esa-
sında yeni bir “İslami” yönetim anlayışı geliştirdi. 
Bu bağlamda, Humeyni’nin “Rejimin bekası icap 
ederse namaz ve hac bile tatil edilir” şeklindeki ses 
getiren açıklaması, Velayet-i Fakih rejimi kurucusu-
nun devrim öncesinde ileri sürdüğü savlardan geri 
çekilmesi şeklinde yorumlanabilir.

Humeyni’nin “maslahat-ı nizam” ile ifade ettiği 
argüman şu savlara dayanmaktaydı: Rejimi koru-
mak diğer farzlara önceliklidir ve hatta derecede en 
üstün farzdır. Bazı durumlarda dinî hükümlerin uy-
gulanması rejimin çıkarlarını tehlikeye düşürebilir; 
rejimin çıkarlarıyla dinî hükümler arasında çatışma 
söz konusu olabilir. Çatışma durumunda Veli-yi Fa-
kih, kendi takdirine göre rejimin dünyevi maslaha-
tıyla çatışan din hükümlerinin tatbikini durdurabilir 
ve hatta durdurmakla yükümlüdür.

Humeyni’nin bu bakımdan anayasa değişikliği 
konusundaki önerilerinden biri, Düzenin Maslahatı-
nı Teşhis Konseyi olarak adlandırılan kurumun sta-

tüsü ve işleviyle ilgili maddelerin yasalaşmasıydı. 
Temel anlamıyla “maslahat” kavramının anayasal 
düzene işlenmesi önerisi, Humeyni’nin Paris’teki 
sürgün günlerinden beri izlediği “pragmatist es-
neklik” ilkesinin düzen içinde meşruiyet bulmasını 
amaçlıyordu. Devrime uzanan süreçte, komünist-
lerden cihatçılara kadar uzanan değişik kesimlerin 
lideri olarak, böylesi farklı unsurları barındıran bir 
hareketi yönetmek, doğal olarak pragmatist bir 
esneklikle mümkün olabilirdi. Bu pragmatik ilke, 
Humeyni’nin konuşmalarında da vücut bulmuş ve 
onun üslubu her kesime hitap ettiğinden, sonuç 
olarak her cenah kendi Humeyni imajını oluştur-
muştu. Bu durumu eleştiren devrimin geçici hükû-
metinin Başbakanı Bazergan, “Ayetullah Humeyni 
İslam Cumhuriyeti’nin kuruluşu öncesinde hep 
birlikte sloganı atarken iktidara geldikten sonra 
hepiniz benimle sloganını atma noktasına geldi” 
demekteydi.

Ayetullah Humeyni’nin vefatından sonra, Uz-
manlar Konseyi tarafından “geçici olmak kaydıyla” 
rehber olarak seçilen Ali Hamaney’in 30 yıla yakın-
dır süregelen liderliğinde de rejimin bekası (hıfz-ı 
nizam) fıkhi kurallara göre önceliğini korudu. Reji-
min karşılaştığı eleştirilere cevaben ve ayrıca taraf-
tarlarını mobilize etme aşamasında sık sık Ayetul-
lah Humeyni’ye atıf yapan Hamaney, “hıfz-ı nizam 
derecede en üst farzdır” sözünü hatırlatmıştır.

40 yıllık süreçte, fıkıh ve maslahat arasındaki 
çatışma tekrarlanmıştır. Başka bir deyişle, fıkhi çö-
zümün bulunmadığı sorunların sayısı o denli fazla-
laşmıştır ki fıkıh ve maslahat arasındaki ihtilafları 
çözüme kavuşturmak için, esneklik esasında yeni 
bir yüksek statülü konseyin kurulmasına bile ihti-
yaç duyulmuştur. Bu bağlamda rejimi eleştirenler, 
yüzyıllar içinde teşekkül eden Şii fıkhı siyasal dü-
zeni yönetemezken, yönetim hakkının yine fakihle-
rin tekelinde olmasının nedenini sorgulamışlardır. 
Başka bir ifadeyle, siyasi çözüm üretemeyen fıkıh 
bilginlerinin siyasal üstünlüğüyle beka sorununun 
önüne geçilmeye çalışılırken, yeni siyasal krizlerin 
de kapısı aralanmış ve ülkede bu konuda geniş mu-
tabakata varılması engellenmiştir.

Son tahlilde, “yasalaşan pragmatizm”in ülke-
deki birçok sorunun (ideolojik ihtilaflardan uzak 
bir şekilde) çözülmesini sağlayamadığı ortaya 
çıkmıştır. Bunun, (Araş Neraki’nin de dediği gibi) 
rejimin “maslahat” kavramının Jeremy Bentham 
ve John Stuart Mill’in öne sürdüğü “pragmatizm” 
kavramından farklı olmasından kaynaklandığı gö-
rülmektedir. Başka bir deyişle, pragmatist faydayı 
belirleme aşamasında kolektif akıl esas alınırken, 
“maslahat” kavramının tamamen fakihin takdirine 
bağlı olması, siyasî iktidar ve siyasî ortak akıl ara-
sındaki ikilemi tekrar gözler önüne sermektedir.

Hadi Khodabandeh Loui - Araştırmacı
Şiilik Araştırmaları - Görüş

20.02.2019, Şiilik Araştırmaları

Bu makale ilk olarak 20.2.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/devrimin-40-yilinda-siyasi-fikih-ve-pragmatizmarasinda-iran/1397859
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Zarif’in 
İstifası Ne 
Anlama 
Geliyor?
25 Şubat 2019 günü Beşşar Esed’in ilan 

edilmemiş İran ziyareti dikkatleri bu ül-
kenin başkentine çekmişken birkaç saat 

sonra Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifa et-
tiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Za-
rif, Hz. Fatıma’nın doğum günü münasebetiyle 
Instagram hesabında yayınladığı mesajda “aziz 
ve yiğit İran milletine ve muhterem yetkililere, 
geride kalan 67 ay içindeki nezaketleri için çok 
teşekkür ediyorum. Görevime devam edeme-
yeceğim için görev süresi içerisindeki yetersiz-
liklerim ve kusurlarımdan dolayı samimiyetle 
özür dilerim, izzet ve mutluluk sizinle olsun” 
ifadelerini kullanarak istifasını duyurdu.

Her ne kadar bir süredir Dışişleri Bakanı-
nın üst düzey bazı yetkililerle görüş ayrılıkları 
yaşadığı belirtiliyorsa da Zarif’in istifasının ke-
sin nedeni şu ana kadar açıklanmış değil. İran 
ve uluslararası basında Zarif’in istifa nedenleri 
arasında aynı gün gerçekleşen Esed’in ziyare-
tinden haberdar edilmediği, FATF’ın (Mali Şef-

faflık Eylem Yasası) İran parlamentosu tarafın-
dan hâlâ onaylanmamasına tepkili oluşu ya da 
İran’ın nükleer anlaşmadan çıkma ihtimalinin 
artışı gibi nedenler zikredilmektedir. Asıl ge-
rekçe ne olursa olsun bu hamle, bardağı taşı-
ran damla olarak nitelendirilebilir. Zira 40 yıl 
kadar tecrübeli bir diplomatın ani bir kararla bu 
adımı atması düşük bir olasılık görünmektedir.

Aslında bir süredir Ortadoğu’nun birçok 
bölgesinde İran dış politikası, Dışişleri Bakan-
lığı ve Zarif tarafından değil Esed’in ziyaretinde 
de ön plana çıkan Devrim Muhafızlarına bağlı 
Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani ta-
rafından yürütülmektedir. Öyle ki geçtiğimiz 
günlerde Venezuela konusunda bir DMO ko-
mutanın “o konuyu dışişlerine sorun” demesi 
bile haber değeri taşımış ve tartışmalara konu 
olmuştu. Geleneksel olarak güçlü bir diploma-
si kurumuna sahip olan ülkede özellikle de dı-
şişleri bürokrasisi tarafından bu durumun hoş 
karşılanmadığı bilinmekteydi. Zarif’e yakın bazı 
gazeteciler olaya tepki gösterirken “Zarif top-
lantıların süsü değil Dışişleri Bakanı” ifadeleri 
kullanması ya da Zarif ile kişisel ilişkilere sahip 
Hüseyin Museviyan’ın istifaya ilişkin mesajın-
da “saygı” ve “sorumluluk” kavramlarına atıfta 
bulunması manidar görünmektedir.

Zarif görev süresi içerisinde nükleer anlaş-
mayı müzakere ederek sonuçlandırma görevini 
başarıyla tamamlamış ve ülke içerisinde kendi-
si tarihî reformcu şahsiyet Emir Kebir’e benze-
tilmişti. Yine Zarif, İran İslam Cumhuriyeti’nin 
dışa yönelik güler yüzlü, sempatik diplomat 
görevini son derece başarılı bir şekilde yerine 
getirmişti. Bu nedenlerle geçtiğimiz dönemde 

kendisinin Ruhani sonrasında Cumhurbaşkan-
lığı adaylığına hazırlandığına dair çok sayıda 
haber ve yorum çıkmış, Zarif bunların tamamı-
nı reddetmişti. Dolayısıyla bu kadar güçlü bir 
figürün istifa etmesinin muhtemelen bazı so-
nuçları olacaktır. Piyasaların habere olumsuz 
tepki gösterdiği, yine çok sayıda diplomatın 
istifaya hazır olduğuna dair ülke içinden haber-
ler gelmektedir. İran parlamentosundaki 150 
milletvekilinin Zarif’e istifasını geri alması için 
mektup yazdığı ve Ruhani’nin bu amaçla Za-
rif’e yakın adamlarını göstererek istifasını geri 
almasını istediği belirtilmektedir.

Zarif’in istifasına, ülke içindeki sertlik yanlı-
sı muhalifler kadar ülke dışındaki rejim karşıt-
larının da sevindiği gözlerden kaçmamaktadır. 
“Sonraki yalancı kim?” başlığını kullanan kimi 
rejim karşıtı aktivistler, Zarif’in rejimin güler 
yüzü olduğunu, asli görevinin “rejimin suçla-
rını ustaca örtmek” olduğunu söylemekte ve 
Zarif’in holokost, Bahailer ve siyasi suçlulara 
yönelik bazı ifadelerini ön plana çıkarmaktadır. 
ABD Dışişleri Bakanının da benzer şekilde tepki 
göstermesi ve Twitter hesabında Zarif’i ve Ru-
hani’yi perde önündeki kuklalara benzetmesi 
ve asli karar alıcının Hamenei olduğunu vur-
gulaması Zarif’in iki karşıt güç tarafından he-
defe yerleştirildiğini göstermektedir. Zarif gibi 
yumuşak figürlerin sahneden çekilmesiyle ça-
tışma ihtimalinden çok da sakınmayan muhalif 
grupların daha hızlı bir şekilde karşılaşması 
ihtimal dâhilinde görünmektedir.

Zarif gibi yumuşak 
figürlerin sahneden 
çekilmesiyle çatışma 
ihtimalinden çok 
da sakınmayan 
muhalif grupların 
daha hızlı bir 
şekilde karşılaşması 
ihtimal dâhilinde 
görünmektedir.

Hakkı Uygur 
Başkan V. - Haber Analiz
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İran’da TÜFE Enflasyon Oranının Bölgesel Dağılımı (%): Aralık 2018-Ocak 2019

www.iramcenter.org/iramcenter

• Ülke genelinde enflasyon oranı: 39,6 

• En düşük enflasyon oranına sahip bölge: Kum (%31,9)

• En yüksek enflasyon oranına sahip bölge: Kürdistan (%49,2)

• Dağlık bölgelerde enflasyon oranı diğer bölgelere göre daha yüksektir. 

Kaynak: donya-e-eqtasad.com
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Şehir Adet 
Tahran 29
Huzistan 13
Horasan-ı Rezevi 6
Isfahan 5
Luristan 3
Kazvin 3
Buşehr 3
Elborz 3
Kirmanşah 3
Sistan ve Beluçistan 2
Kirman 2
Erdebil 2
Batı Azerbaycan 2
Yezd 2
Kohgiluyi Buyer Ahmed 2
Doğu Azerbaycan 1
Hürmüzgan 1
Kürdistan  1
Kuzey Horasan 1
Fars 1
Gilan  1

Toplam                                  86

Protesto Düzenleyenler Adet 
İşçiler 26 
Çiftçiler 5 
Bankazedeler 10 
Öğretmen ve Öğrenciler 12 
Otomotiv Sektörü Mağdurları 9 
Şoförler 9 
Emekliler 4 
Diğer 11

Ocak 2019'da İran Genelinde
Gerçekleşen Protestolar

www.iramcenter.org/iramcenter 1
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Devrim Rehberleri

Cumhurbaşkanları

İran İslam Cumhuriyeti’nin 40 Yılı

Devrim Rehberleri

Ayetullah Humeyni

Ebu’l-Hasan
Benisadr

Ayetullah Ali Hamenei
1979-1989

1980-1981 1981-1989

Mohammed Ali 
Recai

Ali
Hamenei

2-30 Ağustos 1981

Ekber Haşimi 
Rafsancani
1989-1997

Muhammed
Hatemi

1997-2005

Mahmud
Ahmedinejad
2005-2013

Hasan
Ruhani
2013-...

1989-...

Cumhurbaşkanları

www.iramcenter.org/iramcenter
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1979    Devrimci gruplar, ABD’nin Tahran Büyükelçiliğini basarak 52 ABD vatandaşını 
               444 gün süreyle rehin tuttu. 

1985    ABD Başkanı Reagan, İsrail aracılığıyla İran’a silah sattıklarını itiraf etti.

1988    ABD İran yolcu uçağını vurdu. 

1988    ABD donanması Basra Körfezi’nde İran’a ait altı savaş gemisini batırdı. 

1995    ABD İran’a karşı kapsamlı petrol ve ticaret yaptırımları devreye soktu.

2002    ABD Başkanı Bush, İran’ı, Irak ve Kuzey Kore ile birlikte “Şer Ekseni” olarak tanımladı.

2007   ABD İran’a karşı kapsamlı yaptırım kararı aldı. 

2015    ABD ve İran arasında P 5+1 ülkeleri formatında nükleer anlaşma imzalandı. 

2018   ABD Başkanı Trump, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldı.

2018   ABD İran’a karşı yeniden ekonomik yaptırımlar başlattı.

2018   ABD İran’a karşı yeniden petrol ambargosu başlattı.  

Devrim Sonrası İran - ABD İlişkileri
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Devrim Sonrası Öne Çıkan Diğer Uluslararası Gelişmeler
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İran-Irak Savaşı başladı. 

Lübnan’ı işgal eden İsrail’e karşı İran, Devrim 
Muhafızlarını Bekaa Vadisi’ne sevk etti. 

İran-Irak savaşı sona erdi.

Taliban’ın sekiz İranlı diplomatı öldürmesi üzerine
İran, Afganistan sınırına asker yığmaya başladı.

Rusya, ABD’nin itirazlarına rağmen İran’ın ilk 
nükleer reaktörünü Buşehr’de inşa etmeye başladı.

İran, nükleer programını askıya aldığını ve 
tesislerini uluslararası denetime açtığını duyurdu. 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İran’ın, 
nükleer tesislerin denetiminde şeffaf davran-
madığını açıkladı.   

İran uranyum zenginleştirme çalışmalarına 
yeniden başladığını açıkladı.   
İran’ın beş İngiliz denizciyi tutuklanması nedeni-
yle İngiltere’yle diplomatik kriz yaşandı.

1980

1982

1988

1998

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2012

2012

2014

2015

2016

2016

2017

İran, Kum şehrinde yeni bir uranyum
zenginleştirme tesisi inşa ettiğini duyurdu.

UAEA, İran’ın Fordo Nükleer Tesisindeki uranyum 
üretimini iki katına çıkardığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın radikalizmle mücadelede
Irak hükûmetine yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Şii din adamı Nimr el-Nimr’in Suudi Arabistan’da idam 
edilmesi İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde krize neden oldu.

AB İran’dan petrol alımını durdurdu.

BM Güvenlik Konseyi, İran’a karşı silah
ambargosu ve mali yaptırım kararı aldı.

İran ve P 5+1 ülkeleri arasında nükleer 
anlaşma imzalandı. 

İran’a yönelik uluslararası yaptırımlar kaldırıldı.

 İran Astana Barış sürecine garantör ülke 
olarak katıldı.

BM Güvenlik Konseyi oy birliğiyle İran’a nükleer
faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

İnfografik
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ABD’nin Kürt 
Politikası 
Ekseninde 
Suriye’de 
Güvenli 
Bölge 
Tartışmaları
ABD Başkanı D. Trump’ın Suriye’den as-

kerilerini çekmeye yönelik kararını açık-
lamasının ardından başlayan tartışmalar 

devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 
yaptığı son telefon görüşmesinde Suriye’nin 
kuzeyinde, 20 mil (32 kilometre) derinliğinde 
“güvenli bölge” kurma önerisi yeni bir tartışma 
başlattı. Erdoğan, Trump ile Suriye’nin kuzeyin-
de güvenli bölge kurulması konusunda tarihî 
öneme sahip bir anlayış birliğine vardıklarına 
inandığını dile getirirken “bütün taraflar için gü-
venli bir sınır istiyoruz” diyen ABD Dışişleri Ba-
kanı Mike Pompeo, ABD’li yetkililerin meseleyi 
Türk tarafından farklı gördüğünü ortaya koy-
muştur. Ayrıca ABD medyasında, Suriye’den 
çekilmeyi yanlış bularak Suriye Demokratik 
Güçleri (SDG) ile yapılan ittifakın devam etti-
rilmesi ve “Kürtlerin” (YPG-PYD) Türkiye’nin 
olası bir operasyonundan korunması gerektiği-
ni savunanlar, Trump’ın “güvenli bölge” öneri-
sine olumlu yaklaşmıştır. Türkiye’de ise Çekiç 
Güç vasıtasıyla Kuzey Irak’ta oluşturulan Kür-
distan Özerk Bölgesi tecrübesinden hareketle, 
ABD’nin Suriye’de de benzer bir modeli devreye 
sokmayı isteyip istemediğine yönelik tartışma-
lar devam etmektedir.

Türkiye’nin güvenli bölgeye kendi askerî 
gücünü yerleştirmek ve burada bir kontrol sağ-
lamak istediği herkesçe bilinmektedir. Ayrıca 
Türkiye, sınırları dâhilinde bulunan ve sayıları 
3 milyonu aşan Suriyeli mültecilerin bir kısmını 
bu bölgeye yerleştirerek hem içeride rahatla-
mayı hem de Suriye’de demografik heterojenli-

ği arttırmayı planlamaktadır. Kurulacak güvenli 
bölgeden Kürtleri göç ettirmek gibi bir niyeti 
olmayan Türkiye’nin hedefi, PYD-YPG terör 
unsurlarını alandan çıkarmaktır. Hatırlanacağı 
üzere güvenli bölge, ilk olarak Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından Mayıs 2013’teki ABD ziya-
retinde Obama yönetimine sunulan üç aşamalı 
bir plan bağlamında gündeme gelmişti. O gün-
lerde mevzubahis bölge, Fırat’ın batısı olarak 
bilinen Cerablus’tan Azez’e kadar olan hattı 
kapsamaktaydı. Sınırdan 30 kilometre derinliğe 
kadar gidebilecek şekilde tasarlanan bölgenin 
içinde Cerablus, Çobanbey, el-Bab ve Azez gibi 
şehirler bulunmaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Obama’dan Suriye’de uçuşa yasak bölge 
ilan edilmesini, siviller için güvenli bölge oluş-
turulmasını ve koalisyon güçleriyle ortak kara 
operasyonu yapılmasını talep etmişti. Fakat bu 
hususlarda istenen cevaplar Obama yönetimin-
den alınamayınca Türkiye, kendi inisiyatifiyle 
bazı askerî operasyonlar gerçekleştirmişti.

Güvenli bölgeye ilişkin tartışmaların sür-
düğü mevcut konjonktürde SDG; “uluslarara-
sı garantiler verilmesi” ve Suriye’nin kuzeyi 
ile doğusuna “yabancı müdahale olmaması” 
koşuluyla ki burada kastedilen Türkiye’dir, 
güvenli bölgenin kurulmasına yardımcı olmak 
istediğini açıklamıştır. Söz konusu bölgenin Fı-
rat nehrinden Irak sınırına kadar Türkiye-Suri-
ye sınırı boyunca 400 kilometre olacağı tahmin 
edilmektedir. Sınırdan içeriye doğru belirtilen 
20 millik hat ise Kürt ve Arap coğrafyasının 
kesiştiği alan olarak da görülmektedir. Güven-
li bölgenin ilanıyla Kürtler ile Araplar arasında 
gerginliğin artması beklenebilir. Ayrıca Türki-
ye güvenli bölgenin BM ya da Arap gücü gibi 
uluslararası bir koalisyon tarafından kontrol 
edilmesine razı değildir. Dolayısıyla pratikte 
birçok sorun söz konusudur. İlerleyen zaman-
larda ABD ile Türkiye arasında yapılacak pazar-
lık ve sahadaki dengeler bu konunun netleşme-
sini sağlayacaktır.

ABD Politikalarında Kürtlerin Rolü

Güvenli bölge tartışmaları devam ederken 
sorulması gereken önemli bir soru, Ortado-
ğu’da özellikle de Irak ve Suriye’de ABD politi-
kalarının hedefe ulaşmasında Kürtlerin rolünün 
ne olduğu ve bu rolün ABD dış politikasındaki 
limitlerinin nereye kadar uzandığıdır. Bu soru-
lara verilecek cevaplar ise ABD’nin Suriye po-
litikasını ve PYD-YPG ile geliştirdiği ilişkinin 
nerelere evirileceğini ve bu örgütün Suriye’nin 
geleceğindeki yerini öngörme adına önemli 
ipuçları verecektir.

2003 Irak işgaline Türkiye’nin destek ver-
memesi, Kürt Peşmerge güçlerinin savaşa 
dâhil olması ve ardından Saddam Hüseyin’in 

devrilmesiyle birlikte Irak Kürtleri; Suriye iç sa-
vaşında ise 2013 yılında Esad rejiminin ülkenin 
kuzeyinden aniden çekilmesiyle otonomi kaza-
nan Suriye Kürtleri, ABD politikaları açısından 
önemli bir aktör hâline gelmiştir. Bu dönemde, 
Suriye’de Kürtler arasında en örgütlü yapı olan 
PYD kısa sürede diğer rakiplerini bastırmayı ve 
bölgeyi büyük oranda kontrolü altına almayı 
başarmıştır. ABD bu süreçte NATO müttefiki 
olan Türkiye’yi karşısına alma pahasına, 2003 
yılında Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulmuş 
olan ve KCK üst çatı yapılanmasında Türkiye 
PKK’sı ve İran PJAK’ıyla ortak hareket eden Su-
riye PYD-YPG’si ile DEAŞ’a karşı mücadelede 
taktiksel iş birliği olarak nitelendirdiği bir iliş-
ki geliştirmiştir. ABD’deki akademik ve siyasi 
çevrelerde PKK ile PYD arasında organik ilişki 
genel kabul görse de DEAŞ’a karşı mücadelede, 
militanları “özgürlük savaşçıları” olarak lanse 
edilen bu örgütle, ABD çıkarları ve örgütün gü-
venlik ve otonomi arayışları zemininde bir itti-
fak kurulmuştur. PYD’nin, ABD’nin terör örgüt-
leri listesinde yer almaması ve PYD tarafından 
SDG çatı adının kullanılması da zaman zaman 
bu ilişkiyi meşrulaştırıcı temel argüman olarak 
kullanılmıştır. Türkiye ise her zaman PYD’nin 
PKK ile bağlantılı bir terör örgütü olduğunu dile 
getirmiştir.

ABD’nin dört ülkeye dağılmış (Türkiye, Irak, 
İran ve Suriye) Kürtlere yönelik hiçbir zaman 
gerçek bir büyük stratejisi olmadığını söylemek 
mümkündür. Bu eksende ABD’nin 2. Dünya 
Savaşı’ndan bu yana Kürtler ve Ortadoğu’daki 
diğer devlet dışı aktörlerle ilişkisi kısa vadeli çı-
karlar etrafında şekillenmiştir. ABD uzun vade-
de, devletlerle olan ilişkilerine daha çok önem 
vermiştir. Bunun pek çok örneğini ABD dış po-

İsmail Sarı - Koordinatör 
Dış Politika - Görüş

Kürtlerin ABD’nin 
Ortadoğu 
politikaları için 
zaman zaman 
işlevsel hâle 
geldiği fakat 
vazgeçilebilir 
olduğu 
görülmektedir.
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litika tarihinde görmek mümkündür. Bunlardan 
en önemlisi ise ABD ve İran’ın, 1970-75 yıları 
arasında Iraklı Kürtleri, Sovyetler Birliği’nin gi-
derek daha yakın bir müttefiki hâline gelen Irak’ı 
zayıflatmak amacıyla isyan etmeye teşvik etme-
sidir. Ancak Bağdat yönetiminin İran’ın sınır 
taleplerini kabul etmesi ve sonuçta Muhammed 
Rıza Şah ile Saddam Hüseyin arasında Cezayir 
Anlaşmasının (1975) imzalanmasının ardından 
İran ve ABD, isyanının çöküşüne ve Kürt katlia-
mına neden olacak olan desteğini geri çekmiş-
tir. Irak’ın 1990’da Kuveyt’i işgalinden sonra da 
benzer bir durum yaşanmıştır. 1990’ların so-
nunda ABD, Iraklıları Saddam’a karşı ayaklan-
maya teşvik ettiğinde Kürtler (ve güneydeki Şi-
iler) isyan etmiş fakat baba Bush yönetimi “tek 
Irak” politikası çerçevesinde askerlerini çekince 
Saddam’ın askerî güçleri, isyanı katliam dere-
cesinde sert bir şekilde bastırmayı başarmıştır.

Ayrıca 2017’de Mesut Barzani’nin ABD’nin 
uyarılarını dinlemeyerek Kürdistan Bölgesel 
Özerk Yönetimi’nde bağımsızlık referandumu-
na gitmesi sonrası yaşananlar da tarihî olaylar-
la benzerdir. Irak’ta Kürtleri destekleyen ABD 
aynı zamanda Kürtlerin bağımsızlığına da karşı 
çıkmıştır. ABD, Mesut Barzani’yi cezalandırmak 
için Kürtlerin zararına ve Bağdat merkezî hükû-
metinin yararına Kerkük ve tartışmalı bölgele-
rin Haşdi Şabi tarafından ele geçirilmesine izin 
vermiş dahası bu örgüte lojistik destek sağla-
mıştır. Amerikalı yetkililer, muhtemelen Bağ-
dat merkezî hükûmetini kapalı kapılar ardında 
ABD’nin sadece Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin 
Dohuk, Erbil ve Süleymaniye illerinde Kürtlere 
karşı askerî eyleme izin vermeyeceğini söyleye-
rek sınırlandırmıştır.

Kürtlerin ABD’nin Ortadoğu politikaları için 
zaman zaman işlevsel hâle geldiği fakat vazge-
çilebilir olduğu görülmektedir. ABD’nin bölge-
deki ana hedefleri; Batı için petrol arzının istik-
rarlı bir şekilde sürdürülmesi, Ortadoğu’da güç 
dengesinin devamı, İran’ın sınırlandırılması ve 
“radikal” İslamcı güçlerle mücadele edilmesi 
şeklinde özetlenebilir. Buna elbette İsrail’in gü-
venliğini de eklemek gerekir. Suriye’de ABD’nin 
Kürtlere yönelik dış politikası ise Türkiye’nin 
ABD’nin NATO müttefiki olarak Suriye’deki tu-
tumu, Suriye’de Rusya ve İran’ın politikaları ve 
radikal İslamcı terörist gruplar olmak üzere üç 
unsuru barındırmaktadır. ABD açısından Suriye 
Kürtleri, bu unsurlara karşı maliyeti düşük kul-
lanışlı bir araç hâline dönüşmüştür.

John J. Mearsheimer’in ifade ettiği gibi 
ABD dış politikasında temel yaklaşımlarının, 
Bush dönemi Irak işgali, Obama’nın Libya mü-
dahalesi ve kısmi Suriye politikasında olduğu 
üzere “yakın dengeleme” (onshore balancing) 
ya da yerine göre “uzak dengeleme” (offshore 

balancing) olduğu söylenebilir. ABD’nin uzak 
dengeleme stratejisi “dış kaynak kullanımı” ve 
“sınırlandırma” olmak üzere iki temele dayan-
maktadır. ABD bölgesel meydan okuyuculara 
(challenger) karşı doğrudan askerî sorumluluk 
almaz ve bunu bölge ülkelerinin omuzlarına 
yükler. Irak ve Suriye Kürtleri, ABD açısından 
İran’ın Suriye ve Irak’ta sınırlandırılması ve 
Türkiye’nin Arap Baharı sonrası ABD ile yaşa-
dığı politika farklılaşması nedeniyle güvenlik 
kaygılarıyla tedip edilmesi stratejisinde “dış 
kaynak” (outsourcing) vazifesi görecek unsur-
lardır. Ortadoğu’da “güç dengesi” ABD’nin gö-
zettiği temel gayelerden biridir. Elbette Kürtler 
de bunun karşılığında ABD’den güvenliklerinin 
ve otonomilerinin garanti edilmesini talep et-
mektedir.

Trump yönetimi pek çok yönüyle Obama 
döneminden ayrılsa ve Trump yönetiminin bir 
büyük stratejisinin olup olmadığı ABD’de sü-
rekli tartışılsa da uzak dengelemenin, Trump 
yönetimin kendisinden önceki Washington yö-
netimleriyle süreklilik arz eden en temel stra-
tejisi olduğu görülmektedir. Trump yönetimi, 
“maksimum baskı” yöntemini de bu stratejiye 
dâhil etmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de pek çok 
yazarın ifade ettiği gibi Washington yönetimi, 
Trump’ın asker çekme kararına rağmen hızlıca 

ve tümüyle çekilirse Suriye’deki hedeflerini ger-
çekleştiremeyeceğini fark etmiştir. DEAŞ’ı ka-
lıcı bir şekilde yenme, PYD-YPG’yi koruma ve 
Rusya-İran-Esed üçlüsünü kontrol altına alma 
gibi iddialı hedefler için sadece hava sahasını 
kontrol etmek yeterli değildir. ABD’li yetkililer 
askerin sahada olması gerektiğinin farkındadır. 
Ancak son dönemlerde ifade edilen 200 asker-
le PYD-YPG’nin korunması mümkün olmadığı 
gibi bu miktar diğer hedefler için de yeterli de-
ğildir. Bu açıdan güvenli bölge önerisi Türkiye 
ile bir ara yol olarak okunabilir. Zira ABD şu 
aşamada PYD-YPG’den vazgeçme niyetinde 
değildir. Çünkü henüz Suriye’deki nihai hedef-
lerine ulaşmış değildir. Muhtemelen ilerleyen 
dönemde meşruiyeti daha güçlü politik yeni ak-
törler üretmeyi ya da PYD’yi dönüştürmeyi de-
neyecektir. Zira BM Suriye Özel Temsilcisi Geir 
O. Pedersen, Suriyeli Kürtlerin siyasi sürecin 
bir parçası olup olmayacağına yönelik bir soru-
ya “Suriyeli Kürtler sürecin zaten bir parçası ve 
temsilcileriyle görüştüm. Siz SDG’den bahsedi-
yorsunuz. SDG siyasi sürecin bir parçası değil. 
Gelecekte bir soruna dönüşebilir ve bu konuyu 
doğru bir şekilde ele almamız önemli” yanıtını 
vermesi, SDG’nin meşruiyet sorununu tartışan 
tek aktörün Türkiye olmadığını göstermektedir.

İsmail Sarı - Koordinatör 
Dış Politika - Görüş
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Esed’in 
Tahran 
Ziyareti Ne 
Anlama 
Geliyor?

Basına haber verilmeksizin 25 Şubat Pazar-
tesi günü Tahran’ı ziyaret eden Beşşar Esed, İran 
devrim rehberi ve cumhurbaşkanıyla ayrı ayrı gö-
rüşmeler gerçekleştirdi. İran ve müttefiklerinin, 
Esed’in bu ziyaretini “direniş ekseninin bir zaferi” 
olarak kutlamalarına rağmen Dışişleri Bakanı Ce-
vad Zarif’in beklenmedik istifası soğuk duş etkisi 
yaparak söz konusu ziyareti tartışmaya açmış 
bulunuyor.

2011 yılında Suriye’de protesto ve çatışmala-
rın başlamasından bu yana Esed iki defa Rusya’yı 
ziyaret etmiş olsa da bu İran’a gerçekleştirdiği ilk 
ziyaretti. Her ne kadar Tahran’ı çok daha önce 
ziyaret etmesi ve kendisinden askerî ve iktisadi 
olarak hiçbir şey esirgemeyen İran makamlarına 
şükranlarını arz etmesi beklense de Devrim Mu-
hafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyma-
ni’nin daveti üzerine gerçekleştiği söylenen bu 
ziyaretin birçok hedefi bulunuyor.

Müttefiklere Psikolojik Destek

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve 
ekonomik yaptırımlar, Varşova Konferansını dü-
zenlemesi gibi girişimlerle İran’a yönelik baskının 
artırılması, İran karşıtı bir koalisyon olarak Arap 
NATO’sunun kurulmaya çalışılması, İran rejim 
muhaliflerinin gün geçtikçe artan faaliyetleri, ülke 
sınırlarındaki güvensizlik, ABD’nin Suriye’den 
çekileceğini açıklamasından sonra 400 askerin 
bölgede bırakılacağının duyurulması, Suriye’nin 
kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturma çalış-
maları, Avrupa’nın İran’a füze programını müza-
kereye açması için baskı uygulaması, İngiltere 
tarafından Hizbullah’ın terör örgütleri listesine 
alınması, Irak’ta Haşdi Şabi’ye yapılan baskılar 
ve Yemen’de Husilerin Hudeyde limanından çe-
kilmesi için sarf edilen çabalar gibi gelişmelerin 
hepsi İran ve müttefiklerini endişelendiriyor. İran 
ve Esed arasında gerçekleşen görüşmenin hedef-
lerinden biri, İran’ın bölgedeki müttefiklerine psi-

kolojik destek sağlamak ki İran, eskiden olduğu 
gibi bölgesel müttefiklerine askerî ve mali destek 
sağlamaya devam edecektir.

Diğer taraftan bu görüşme, İran’ın Suriye’ye 
yapmış olduğu benzeri görülmedik petrol ve nak-
di yardımı kesmesinden ve Esed rejimini oldukça 
zora sokan bir dört aydan sonra gerçekleştirildi. 
Tahran’ın bu kesintiden amacı, Suriye’nin yeni-
den inşasında Esed’in İran’a daha fazla imtiyaz 
vermesini sağlamaktı ve İran Cumhurbaşkanı Bi-
rinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin Suriye ziya-
retinde imzalanan uzun süreli anlaşmalarla Tah-
ran yönetimi, bu hedefine belli ölçüde yaklaşmış 
oldu.

İsrail’in Saldırılarına Karşı Yeni Bir 
Mücadele Tarzı mı?

Esed’in Tahran ziyareti, İran’ın Suriye’deki as-
kerî tesislerine ve İran’a bağlı milislerin karargâh-
larına saldırıların arttığı ve Rusya’nın bunlara göz 
yumduğu bir konjonktürde ve Netanyahu-Putin 
görüşmesinden iki gün önce gerçekleşti. Netan-
yahu’nun Moskova ziyaretinin amacı, İran’ın Su-
riye’deki askerî varlığına ilişkin iki ülke arasındaki 
koordinasyonun devamını sağlamak, Moskova ile 
Tel Aviv arasında Suriye’de geçen eylül ayında bir 
Rus uçağının düşürülmesi ve 15 Rus askerinin 
öldürülmesinden kaynaklanan gerginliği sona er-
dirmekti. Her ne kadar İsrail’in Suriye’deki askerî 
operasyonları bu hadiseden sonra üç ay kadar 
durmuş olsa da akabinde operasyonlar yeniden 
başlatıldı. Son iki yılda Tahran’ın Suriye’de kal-
mak için sarf ettiği çok yönlü çabaya karşın İsrail, 
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücüne 200’den 
fazla operasyon düzenledi. Tahran, bütün bu 
operasyonlara şimdiye kadar hafif denilebilecek 
tepki gösterdi ve son zamanlarda Şam Havaala-
nı etrafındaki varlığını azaltmak adına buradaki 
güçlerini Humus’taki T-4 karargâhına taşıdığına 
dair haberler yayınlandı. Buna karşın İran Milli 
Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şemhani, 
2019 yılında İran’ın İsrail saldırılarına karşı tep-
kisinin geçmişe nazaran oldukça farklı olacağını 
duyurdu. İran makamlarının Esed ile görüştüğü 
konulardan biri muhtemelen İsrail ile bu yeni mü-
cadele tarzı olmuştur.

Putin-Netanyahu görüşmesinin sonuçların-
dan biri de Moskova’nın Suriye’deki bütün ya-
bancı güçlerin ülkeyi terk etmesini öngördüğü 
uluslararası bir çalışma grubu projesinin ilan 
edilmesiydi ki büyük ihtimalle söz konusu proje, 
İran’ın askerî varlığını da kapsıyor.

Esed ve İran’ın Rusya’ya Karşı Güvensizliği

Kuşkusuz Rusya, İran’ın Suriye’deki varlığı-
nın azalmasını istiyor ve muhtemelen Esed’den 
bu doğrultuda adımlar atmasını talep etmiştir, 
ancak Esed’in Tahran ziyareti, İran’ın Suriye’deki 

varlığını destekler nitelikte. Esed, İran’la ilişkisi-
ni stratejik görüyor ve Tahran’ın herkesten daha 
fazla kendisine destek verdiğini ve vermeye de 
devam edeceğini düşünüyor. Suriye’nin eski Baş-
bakanı Riyad Hicab, “Esed’in İran’a Rusya’dan 
daha fazla güvendiğini, Moskova’nın kendisine 
destek vermekten vazgeçebileceğini lakin İran’ın 
hiçbir zaman kendisini yalnız bırakmayacağını 
düşündüğünü” ifade ediyor.

İran ise Rusya’nın kendisini Suriye’deki mev-
cut konumundan uzaklaştırmak istediği düşün-
cesinde. İranlı yetkililer İsrail’in İran’a yönelik 
saldırılarının Rusya’dan habersiz veya Rusya’nın 
göz yumması olmaksızın gerçekleşemeyeceğini 
de düşünüyor. Ayrıca İran, Rusya’nın Suriye’deki 
politikasına birçok gerekçeyle şüpheyle yaklaşı-
yor: İsrail’in hava saldırılarına karşı Rusya’nın 
S-300 ve S-400 gibi hava savunma sistemlerini 
kullanmaması, Moskova’nın İran’a bağlı unsurla-
rın yer almadığı bir Suriye ordusu kurma girişi-
mi, İran’ın Suriye’nin yeniden inşasında yüksek 
kâr getirecek projelerden dışlanması, Suriye’nin 
kuzeyi ve kuzeybatısındaki Hama gibi stratejik 
bölgelerin ele geçirilmesi için İran’a bağlı 4. Ordu 

Muhammed Abdulmecid - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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ile Rusya’ya yakın 5. Ordu arasında gerçekleşen 
çatışma ve Moskova ile Ankara arasında Suri-
ye’ye ilişkin bazı meselelerdeki koordinasyon ve 
anlaşmalarda İran’ın belirleyici olmaması...

Diğer taraftan, Esed ve İranlı yetkililerin, 
İran’ın Suriye’deki varlığını ve Suriye’nin yeniden 
in  şasında alacağı aktif rolü vurgulaması, Rus 
kaynaklarından gelen bilgilerle örtüşmüyor. Bu 
sebeple Rusya İran’ın Suriye’deki varlığını azalt-
mak üzere farklı yollara başvuracaktır ve bu doğ-
rultuda İsrail’in Suriye’deki İran mevzilerine dü-
zenlediği saldırılarda bir artış görülmesi, ayrıca 
bizatihi İran ve Rusya’ya bağlı güçlerin arasındaki 
çatışmaların şiddetlenmesi uzak bir ihtimal değil.

Körfez Ülkelerinin Beklentisi Gerçekçi Değil

Bu ziyaretin verdiği diğer bir mesaj ise Esed 
rejimiyle ilişkileri yeniden kurmak ve onu Arap 
Birliğine döndürmek isteyen Arap ülkelerineydi.

Söz konusu ülkeler, Rusya’nın teşviki ve 
İran’ın Suriye’deki konumunu zayıflatmayı vadet-
mesiyle Suriye’de büyükelçiliklerini yeniden aç-
maya girişmiş ve Suriye’yi yeniden Arap Birliğine 
döndürmeye niyetlenmiş bulunuyorlar. Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE) dış ilişkilerden sorumlu 
devlet bakanı, ülkesinin Şam’daki büyükelçili-
ğinin yeniden açılmasından sonra, BAE’nin bu 
girişimden amacının Esed’i İran’ın şemsiyesin-
den çıkarmak, Tahran’ın Suriye’deki konumunu 
zayıflatmak ve Araplarla Suriye hükümetinin iliş-
kilerini yeniden tesis etmek olduğunu belirtmiş-

ti. Bu son ziyaretle, bazı Arap ülkelerinin Esed’i 
İran’dan uzaklaştırma beklentilerinin gerçekçi 
olmadığı da açıkça ortaya çıkmıştır.

Esed’in İran ziyareti, daha önceki Rusya zi-
yareti gibi tamamen diplomatik teamüllerin dı-
şındaydı. Esed, İran makamlarıyla görüşmek 
üzere beraberindeki siyasi heyetle, bizzat İran’a 
ait bir uçakla, ayrıca yanında bir mütercim bu-
lunmaksızın bu ülkeye gitti. Kendisi için resmî bir 
karşılama merasimi düzenlenmediği gibi, gerek 
Cumhurbaşkanı Ruhani gerekse de Devrim Reh-
beri Hamaney ile yaptığı görüşmede Suriye bay-
rağının yer almayışı Esed’in destekçilerinin dahi 
tepkisine yol açtı. Rusya ile İran’ın Esed’e yaptığı 
muamele bir cumhurbaşkanına yaraşır olmaktan 
ziyade bir “efendi-uşak” münasebetini andırıyor. 
Her iki ülke de sürekli, eğer Suriye meselesine 
müdahil olmasalardı Esed’in birkaç hafta bile da-
yanamayacağını vurguluyorlar. Esed’in ise İran 
ve Rusya’nın kendisini aşağılamasına katlanmak-
tan başka bir çaresi bulunmuyor.

Zarif’in İstifası

Bazı yorumcular, İran Dışişleri Bakanı Cevad 
Zarif’in Esed ile İranlı yetkililerin yer aldığı re-
simlerin yayımlanmasından birkaç sonra gelen 
istifasını, İran’daki siyasi gruplar arasındaki derin 
ayrılığın bir göstergesi olarak değerlendirdiler. 
Her ne kadar siyasi gruplar arasındaki anlaşmaz-
lık inkâr edilemez olsa da bu yorum tam olarak 
gerçeği yansıtmıyor.

Zarif’in dış politika anlayışı dünyayla iletişim 
kurarak gerginlikleri azaltmak olmasına karşın bu 
doğrultuda kararlı bir duruş sergilediği söylene-
mez. Nitekim Zarif’in bölgesel siyasete Devrim 
Muhafızlarının müdahalesinden rahatsız olduğu 
tahmin ediliyor ancak Kudüs Gücünün bölgedeki 
politikalarını desteklemekle kalmayıp meşrulaş-
tırmaya çalıştığı da gözlemleniyor. Kasım Süley-
mani ve Ruhani’nin Esed’in yanında görüldüğü 
ve kendisinin karede yer almadığı bir resmin 
yayımlanması, Zarif’in alınganlık göstermesine 
ve akabinde basit bir gönül almayla istifasını geri 
çekmesine sebebiyet vermiştir. Zarif, protokol 
kurallarına uyulmasını istediğinden bu tarz gö-
rüşmelerde cumhurbaşkanın yanında yer alması 
gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla söz konusu 
resim yayımlanmamış olsa, muhtemelen Zarif is-
tifasını sunmayacaktı, zira bölgesel meselelerde 
Devrim Muhafızları Kudüs Gücüyle temelde bir 
fikir ayrılığı bulunmuyor.

Sonuç olarak Esed’in Tahran ziyareti ve İran 
makamlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler, şu 
aşamada İran’a ait kuvvetlerin Suriye’den çıkma 
niyetinde olmadığını ve bilakis Esed’in ülkesinde-
ki İran varlığını desteklediğini gösteriyor. İran’ın 
Suriye’deki varlığı İsrail, ABD ve Rusya’nın da 
engellemeleriyle karşılaşacak. Bu nedenle önü-
müzdeki süreçte Suriye’de İran’a ve ona bağlı mi-
lislere yönelik baskıların artması uzak bir ihtimal 
değil. Bu yönüyle son görüşme, ülkedeki gerilimi 
artırmak dışında Suriye’nin istikrar ve güvenliği-
ne hiçbir katkıda bulunmamıştır.

Muhammed Abdulmecid - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş

Bu makale ilk olarak Anadolu Ajansında (AA) 6.3.2019 tarihinde yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/esedin-tahran-ziyareti-ne-anlama-geliyor/1410442
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İran ile İsrail 
Arasında 
Rusya
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 5 Mart 

2019’da Moskova’da gerçekleşen Pu-
tin-Netanyahu görüşmesinde Suriye 

Çalışma Grubunun oluşturulmasının görüşül-
düğünü ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüldü-
ğünü açıkladı.

Suriye Çalışma Grubu oluşturulması öne-
risi ilk defa Netanyahu’nun Moskova’yı ziyaret 
ettiği 27 Şubat tarihinde, İsrailli bir üst düzey 
yetkili tarafından gündeme getirilmişti. İsrailli 
yetkili, 25 Şubat’ta Beşşar Esed’in Tahran ziya-
retinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin’in 
yabancı güçlerin Suriye’den çıkarılmasını gö-
rüşmek üzere Netanyahu’yu Moskova’ya davet 
ettiğini ve bu hedef için de bir Suriye Çalışma 
Grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya 
varıldığını belirtmişti. Bu haberin ardından 28 
Şubat’ta açıklama yapan Putin, Suriye Çalış-
ma Grubu adlı yeni yapının, muhalefet de dâ-
hil olmak üzere ilgili taraflardan oluşacağını 
ve grubun çalışmaları neticesinde Suriye’deki 
yabancı güçlerin çekilmesinin sağlanacağını 
ifade etmişti. Ancak 3 Mart’taki Bakanlar Ku-
rulu toplantısında konuşan İsrail Başbakanı 
Netanyahu, konuya farklı bir boyut kazandırdı. 
Netanyahu, Putin’le görüşmesinin ana günde-
minin “İran sorunu” olduğunu ve Putin’e, ken-
dilerinin İran’ın Suriye’de konuşlanmasına izin 
vermeyeceğini ve ülke olarak İran’a karşı askerî 
faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini 
ilettiğini belirtti. Netanyahu ayrıca, Rus ve İs-
rail orduları arasındaki koordinasyonun devam 
ettirilmesi, Suriye’den yabancı güçlerin tama-
men çıkarılması ve bu doğrultuda ortak çalışma 
grubunun oluşturulması konusunda Rus liderle 
anlaştıklarını açıkladı.

Putin ile Netanyahu’nun ortak çalışma 
grubunun kuruluşuna ve faaliyetlerine ilişkin 
açıklamalarının fiiliyata yansıması, Suriye’deki 
aktörlerin beklentilerine ve konjonktüre göre 
şekillenecektir. Ancak konuya ilişkin yapılan 
açıklamalarda birkaç önemli nokta dikkat çek-
mektedir. Birincisi Esed’in Rusya’dan habersiz 
Tahran’ı ziyaret etmesi ve İranlı yetkililerle gö-
rüşmeler yapmasıdır.  Esed’in Tahran’a davet 
edilmesi İdlib konusu başta gelmek üzere bazı 
meselelerde Rusya’nın, Şam ve Tahran’ı devre 

dışı bırakarak Türkiye’yle anlaşmaya varması 
konusunda Şam yönetimiyle Tahran’ın rahatsız-
lığın bir belirtisiydi. Esed ve İran Devrim Reh-
beri Hamanei arasındaki görüşmesinin amacı, 
Suriye’de nasıl Rusya’dan bağımsız politikalar 
izlenebileceğini ele almaktı. Bunun bir örneği 
İran ve Esed güçlerinin Rusya’dan bağımsız 
operasyon başlattığı Derra’da görülmüştü.

Dikkat çeken ikinci husus ise Esed’in Tah-
ran ziyaretinin ardından Putin’in Netanyahu’yu 
Moskova’ya davet etmesi ve iki ismin yabancı 
güçlerin Suriye’den çıkarılması konusunda or-
tak çalışacaklarını dile getirmesiydi. İsrail için 
Suriye’deki yabancı güçlerden kasıt öncelikle 
İran’dır. Rusya ile İsrail arasında hâlihazırda 
var olan iş birliğinin Suriye Çalışma Grubu ile 
güçlendirilmek istenmesi, Moskova’nın Tahran 
ve Şam rejimiyle olan bağlarının daha da za-
yıfladığı göstermektedir. Ayrıca Rusya bu yolla, 
Şam ve Tahran’a nazaran Suriye’de alternatif 
aktörlerle iş birliği yapma imkânının daha faz-
la olduğunu ve Tahran ve Şam’ın Moskova’dan 
bağımsız hareket etmesinin her iki ülkeyi de 
Rusya’nın desteğinden yoksun bırakabileceğini 
ifade etmeyi amaçlamıştır.

Sonuç olarak Suriye Çalışma Grubu fikri, 
Rusya’nın Suriye konusunda yeni arayışlar içe-
risinde olduğunu göstermektedir. Söz konusu 
çalışma grubunun Astana Süreci’ne benzer 
bir formatta olması düşünülmektedir. Yapının, 
içerik bakımında Astana Süreci’yle aynı olma-
sa da barış sürecinde söz sahibi olma ve diğer 
aktörlerin desteğini elde etme açısından Astana 
Süreci’yle benzerlik göstereceği söylenebilir. 
Astana Süreci’nde Türkiye’nin desteğini alan 
Rusya, Suriye Çalışma Grubu üzerinden de 
İsrail ve dolayısıyla da ABD’yle iş birliği yap-

ma fırsatı yakalayacaktır. Hâlihazırda bu yapı-
yı oluşturma fikrinin hayata geçirilmesi düşük 
bir ihtimal olarak görülse de böyle bir iradenin 
varlığı, Moskova ile Tel Aviv’in yakınlaşmasına 
ve Moskova ile Tahran-Şam cephesinin arası-
nın açılmasına dolayısıyla da Tahran ile Şam’ın 
daha da yakınlaşmasına sebebiyet verecektir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Haber Analiz
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Esed-
Hamenei 
Görüşmesi 
ve İran’ın 
Suriye 
Stratejisinin 
Geleceği

Beşşar Esed, Suriye’deki iç savaşın başlama-
sından bu yana 25 Şubat’ta ilk defa Tahran’a 
sürpriz bir ziyarette bulunarak İran Devrim 

Rehberi Ali Hamenei ve Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani ile görüştü. Yurt dışına nadiren çıkan 
Esed’in Tahran ziyaretinin ardından, İran med-
yasınca yayımlanan ve Hamenei-Esed ikilisinin 
birbirlerine samimiyetle sarıldıkları ve muzaffer 
edayla Suriye’de “direniş ekseninin başarısı”-
nı gösterdikleri fotoğraflarda Esed son derece 
memnun görünmekteydi.

Ne var ki ziyaretten kaynaklı memnuniyet, 
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in günün geç saatle-
rinde duyulan istifa haberi nedeniyle kısa sürdü. 
Fotoğrafların ardındaki hikâye ne olursa olsun, 
nükleer anlaşmanın baş mimarlarından biri olan 
Zarif, her iki toplantıdan da bariz şekilde dış-
lanmıştı. İstifa haberini müteakiben, Zarif’in ani 
kararının ardında yatan gerçek motivasyon ve 
kararın gelecekteki etkilerine ilişkin söylenti ve 
spekülasyonlar tetiklendi.

Olay etrafındaki toz bulutunun dağılmasının 
ardından, Zarif’in taktiksel istifasının arkasında-
ki ana sebebin, bakanlığının dış politika karar-
larında “kenara itildiği” ve bakanın, ülkenin dış 
politikasından sorumlu olan bu kuruma “güve-
nirliliğini” yeniden kazandırmak istemesi olduğu 
netleşti. Zarif yaptığı açıklamada zımnen, ba-
zılarının da savunduğu gibi İran’ın Suriye, Irak, 
Lübnan, Yemen ve Afganistan politikalarını kont-
rol eden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs 
Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye işaret etti. 

Esasen Zarif, bu dikkatle belirlenmiş manevrasını 
Süleymani’nin ve Devrim Muhafızlarının genelde 
Ortadoğu özelde ise Suriye’deki aşırı müdahale-
sinin önüne kırmızı çizgi çekmek için kullanmaya 
çalıştı.

Pek çok uzman, Zarif’in istifasına ilişkin ba-
sında çıkan haberlerden dolayı Esed’in ani ziya-
retinin anlamını gözden kaçırdı. Gerçekten de 
birçok soru hâlâ cevap beklemektedir. Suriye 
ve İran, Suriye’de Tahran ile Tel Aviv arasında 
artan askerî sürtüşmeye ilişkin ne gibi mesajlar 
vermeye çalışmıştır? Türkiye, Rusya ve İsrail gibi 
Suriye meselesindeki kilit diğer aktörler Hame-
nei-Esed görüntülerini ve politikalarını nasıl yo-
rumluyor? Son olaylar nedeniyle İran’ın Suriye 
politikasında bir değişiklik olacak mı?

İran ve İsrail: İhtiyatlı Restleşme

Söz konusu ziyaretin, İran Ulusal Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani’nin “Suri-
ye’deki hedeflerimizin yüzde doksanına ulaştık” 
ve “olası İsrail saldırılarına karşı direniş cephesi-
nin caydırıcılık kabiliyetini yükselttik” gibi önemli 
açıklamalarından sonra gerçekleşmesi dikkate 
değerdir. Şemhani ayrıca İsrail tarafından İran 
destekli milislere yönelik yapılan saldırıların, 
İran’ın Suriye meselesine bakışında “herhangi 
bir stratejik etkisi” olmadığını da belirtti.

Dikkate değer başka bir konu ise Hamenei-E-
sed görüşmesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu 
ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Mosko-
va’da yapılması merakla beklenen toplantıdan iki 
gün önce gerçekleşmesidir. İran’ın Suriye’deki 
askerî varlığının geleceği ve İsrail ile Rusya ara-
sında cereyan edecek bir çatışmadan kaçınmak 
için iletişim kanallarının açık tutulması gibi konu-
lar, Putin-Netanyahu görüşmesinin ana gümden 
maddeleri arasındaydı.

Moskova’daki müzakerelere ilişkin ayrıntılar 
paylaşılmasa da İsrail medyası, “üst düzey bir 
İsrailli yetkiliye” dayandırdığı haberde, Putin ve 
Netanyahu’nun, dış güçlerin Suriye’den çekilme-
sini kolaylaştırmak için bazı devletlerle bir çalış-
ma grubu oluşturma planı tasarladıklarını yazdı. 
Dahası Netanyahu, Putin ile görüştükten hemen 
sonra İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerine saldır-
maya devam edeceğini söyledi.

İran ile İsrail arasındaki tehdide varan sözlü 
atışmalara rağmen İranlı ve İsrailli yetkililer tara-
fından yapılan son açıklamalar her iki tarafın da 
Suriye’de doğrudan bir askerî çatışmaya girmenin 
olası riskinin bilincinde olduğunu göstermektedir. 
Diğer bir deyişle, Şemhani ve Netanyahu’nun söz-
lerinden çıkarılabilecek yorum, İran ve İsrail’in bazı 
kırmızı çizgilerinin olduğu ve belirli askerî imkan-
lara sahip bulundukları konusunda üstü kapalı da 
olsa birbirlerine mesaj gönderdiğidir. Suriye veya 

Lübnan’da topyekûn bir savaşın önüne geçmek 
için bu kırmızı çizgilerin karşılıklı olarak kabullenil-
mesi, saygı görmesi ve tarafların askerî kapasite-
lerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Esasen bizatihi Şemhani’nin, İran’ın Suriye’de-
ki hedeflerinin yüzde doksanına ulaşma ve caydı-
rıcılık kapasitesini geliştirme konusunda başarılı 
olduğu yönündeki açıklamalarının dahi İran ile İs-
rail destekli milislerin doğrudan bir çatışmaya gir-
mesini engellemeye yönelik olduğu söylenebilir. 
Bu, İran’ın Şii kuvvetleri desteklemek veya Şam’la 
çeşitli ticari ve askerî sözleşmeler imzalamak su-
retiyle Suriye’deki varlığını sağlamlaştırmaktan 
vazgeçtiği anlamına gelmez. Daha ziyade İran’ın, 
İsrail’in Suriye’deki İran’la bağlantılı hedeflere as-
kerî saldırılar yapmaktan kaçınmak şartıyla İsrail’in 
eylemlerine taktiksel olarak bir derece göz yuma-
bileceğini göstermektedir. Kısacası Tahran, İsrail 
ile askerî bir çatışmaya girmeden siyasi ve eko-
nomik yollardan Suriye’deki “stratejik derinliğini” 
korumak istemektedir.

Rusya’nın, bu iki ülke arasındaki ilişkileri den-
gede tutmak için sarf ettiği diplomatik çabalar da 
Suriye’de yeni bir cephenin açılmasını önlemiştir. 
Rusya, Suriye’de son sekiz yılda elde ettiği jeopo-
litik kazanımların, İran-İsrail restleşmesi sebebiy-
le bir anda yok olmasını istememektedir.

Bu durumda, Netanyahu ve Şemhani’nin 
açıklamaları ve Tahran’daki Hamenei-Esed gö-

Hossein Aghaie
 Görüş

İran ile İsrail arasındaki 
sözlü atışmalara 
rağmen İranlı ve 
İsrailli yetkililer 
tarafından yapılan 
son açıklamalar, 
her iki tarafın da 
Suriye’de doğrudan 
bir askerî çatışmaya 
girmenin olası riskinin 
bilincinde olduğunu 
göstermektedir.
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rüşmesi arasında ne tür bir bağ olduğu sorusu 
öne çıkmaktadır.

Dış Politika Mücadelesinin Işığında
Direniş Ekseni

Görünüşe bakılırsa hem Esed hem de Hame-
nei “direniş ekseninin başarısı” mesajını açık bir 
şekilde iletmek için bu ender görüşmeden fayda-
lanmaya çalışmıştır. Böyle bir başarının olup ol-
madığı tartışmalı olsa da son ziyaret, Esed’in hem 
Suriye devlet başkanı olarak yurt dışına seyahat 
edebileceğini göstermesi hem de diplomatik ve 
siyasi meşruiyetini elde etme projesini hayata 
geçirebilmesi için bulunmaz bir fırsat olmuştur.

İran içinse bu ziyaret, içeride ve dışarıda bas-
kının arttığı bir dönemde yapılan bir güç göste-
risiydi. Görünüşe göre bu ziyaret, “maksimum 
baskı” politikasıyla İran’ın jeopolitik etkinliğini 
azaltmaya çalışan ABD’nin başarısız olduğunu 
göstermek için fırsat bekleyen Süleymani tarafın-
dan ayarlanmıştı. Nitekim Süleymani şahsi hırsı-
nın da etkisiyle Zarif’in müzakere ettiği nükleer 
anlaşmanın başarısızlığının aksine kendi komuta-
sında Suriye’de elde edilen başarıyla övünmekte 
tereddüt etmemiştir.

Zarif’in görevi bırakma kararı kısmen de ülke-
deki şahinlerin “önemli politik konularda” Dışiş-
leri Bakanlığının rolünü zayıflatmaya ve önemsiz-
leştirmeye dönük son dönemdeki girişimleriyle 
de ilişkilendirilmiştir. Ne var ki Devrim Muhafız-
larının Suriye de dâhil dış politika konularında 
sahip olduğu nüfuz düşünüldüğünde, Zarif’in 
şahinler üzerinde baskı kurma taktiğinin Devrim 
Muhafızları kontrolündeki Ortadoğu politikası 
konusunda bakanlığına daha fazla güç getirecek 
şekilde kayda değer sonuçlar vermesi son derece 
zayıf bir ihtimaldir.

Dolayısıyla, Zarif’in görevi bırakma girişi-
mi de dâhil son dönemde yaşanan gelişmeler, 
Esed’in Tahran ziyareti ya da Netanyahu ve Şem-
hani’nin açıklamaları, İran’ın Suriye politikasında 
Zarif kanalıyla ya da Devrim Muhafızları marife-
tiyle herhangi değişiklik yaşanacağı anlamına 
gelmemektedir.

Türkiye ve Rusya’nın Konumu

Bu son gelişmelerin Türkiye ve Rusya’nın, İran 
ile devam eden ortaklığa bakışını ya da bu ülkelerin 
Suriye politikasını nasıl etkileneceğine de değin-
mek gerekir. Suriye’deki üç “barış garantörü” As-
tana Süreci çerçevesindeki taktiksel ittifak altında 
tedricen farklı önceliklere sahip olmaya başlamış-
tır. Ancak bu, ittifakın ciddi bir riskle karşı karşıya 
olduğuna anlamına gelmemektedir. Daha ziyade 
görülen; Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye 
konusunda bu bu ülkelerin pozisyonlarını şekillen-
dirmeye devam eden bir çıkar birliği olduğu gibi 
çıkar ve öncelik çatışması da olduğudur.

Üç ülkenin geçmişteki başlıca ortak amacı 
DEAŞ’ı mağlup etmek iken söz konusu terör ör-
gütünün ciddi mevzi kaybettiği mevcut durumda 
bu üç garantör ülke, Suriye konusunda yeni ortak 
noktalar bularak uygulamaya koymak için büyük 
bir mücadele vermektedir. Şüphesiz Suriye’de 
barış ve istikrarı yeniden sağlamak Türkiye, Rus-
ya ve İran’ın ortak meselesidir. Bununla birlikte 
Türkiye açısından hiçbir güvenlik kaygısı, Suriye 
ile paylaştığı 911 km uzunluğundaki sınırın PKK/
YPG için güvenli bir sığınak hâline gelmesinden 
daha öncelikli değildir.

Rusya’nın ise muhaliflerin elindeki son bölge 
olan İdlib konusunda diplomatik bir çözüm bul-
mak için Türkiye ile iş birliği yaparak çatışmaların 
askerî aşamasına son verme niyetinde olduğu 
görülmektedir. Ankara ve Moskova’nın Fırat’ın 
doğusu için önerilen “güvenli bölge” projesi-
nin geleceğini belirlemek değilse de etkilemeye 
dönük sürdürdüğü çalışmalarda da aynı mantık 
geçerlidir.

İran’ın Yeni Jeopolitik Gerçeklerle İmtihanı

İran’ın savunma pozisyonunda olduğu gö-
rülmektedir. Yaptırımlar ve özellikle ülkede artan 
hoşnutsuzluk dalgasıyla mücadele eden Tahran, 
Suriye’de sekiz yıldır süren savaşta cömertçe 
harcadığı bütün para ve insan gücünün, direniş 

ekseninin savunmasına ve genişlemesine değe-
ceğini ummaktadır.

Stratejik bir vizyonu olmayan İran; Suriye’de 
“kalmak için bir neden” arayışıyla; İsrail’le as-
kerî bir çatışmaya girme riskini göze alma veya 
Suriye’nin yeniden inşası ve istikrara kavuşması 
için politik ve ekonomik aşamaya katkı vermek-
le kendini sınırlandırma ikilemiyle karşı karşıya 
kalacaktır. Tahran, ikinci seçeneğe daha eğilimli 
gibi görünse de İran’ın Suriye politikasına dair şu 
husus açıktır: Hamenei-Esed görüşmesinin öne-
mi bir yana, İran ve İsrail arasındaki son restleş-
me ve Zarif’in, Devrim Muhafızları Ordusunun dış 
politikaya müdahalesine ilişkin şikâyetleri Suriye 
politikasında, en azından kısa ve orta vadede, bü-
yük bir değişikliğe yol açacak gibi görünmemek-
tedir.

Dahası Rusya, Suriye deneyimini Ortado-
ğu’ya düzen getirme kapasitesini sergilemek ve 
üstün güç olarak konumunu tekrar ortaya koy-
mak için aktif şekilde kullanırken, İran bölgedeki 
yeni jeopolitik gerçeklerle başa çıkmak zorunda 
kalabilir. Rusya’nın Ortadoğu’ya gösterişli bir 
geri dönüş yaptığı ortamda İran’a Moskova cep-
hesinden gelen meydan okuma ve kısıtlama Tel 
Aviv ve/ veya Washington’dan gelenden çok daha 
büyük olabilir.

Hossein Aghaie
Görüş
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İran-Irak 
Yakınlaş-
masında 
Cezayir 
Anlaşması 
Faktörü
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Bağ-

dat’taki temaslarının ardından alınan kararlara 
ilişkin yayımlanan ortak bildiride “Taraflar, 13 

Haziran 1975 tarihli Sınır ve İyi Komşuluk An-
laşması’nı [Cezayir Anlaşması’nı] titizlikle hayata 
geçirme azmini dile getirmiştir.” ifadesi yer aldı. 
Bu açıklama, 1975 yılında İran ile Irak arasında 
imzalanan Cezayir Anlaşması ile ilgili tartışmaları 
tekrar gündeme getirdi. Dönemin Irak Cumhur-
başkanı Yardımcısı Saddam Hüseyin ve İran Şahı 
Muhammed Rıza Pehlevi tarafından 1975’te Ce-
zayir Devlet Başkanının ara buluculuğunda imza-
lanan anlaşma iki ülke arasındaki kara ve nehir 
sınırlarının belirlenmesini içermektedir.

Kuzey Irak’ta dönemin KDP lideri Molla Mus-
tafa Barzani ile Bağdat hükûmeti arasında 11 Mart 
1970 tarihinde “Özerklik Anlaşması” imzalandı-
ğında Kerkük problemi ortaya çıkmış ve Barzani, 
Kerkük’ün durumunun da açıklığa kavuşmasını 
talep ederek referanduma gidilmesini istemişti. 
Bağdat yönetimi bu talebi reddedince Irak ordu-
suyla Barzani’ye bağlı peşmergeler arasında tek-
rar alevlenen çatışmalarda İran, Irak’taki Kürtleri 
askerî ve lojistik açıdan merkezî hükûmete karşı 
desteklemişti. Bunun sonucunda Saddam Hüse-
yin, İran’ın Kürtlere olan desteğini sonlandırması 
karşılığında Şattülarap Nehri’ni İran’ın lehine ola-
cak bir anlaşmayla paylaşmayı teklif etmişti. Ce-
zayir Anlaşması’nın ardından İran, Kürtlere ver-
diği desteği kesmiş ve böylece Kürtlerin Irak’tan 
kopma ihtimali de önlenmişti. Ancak 1979 İslam 
Devrimi’yle birlikte İran’ın, Irak’a birtakım kışkır-
tıcı saldırılarından sonra Saddam Hüseyin söz 
konusu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve 
bu kararın akabinde İran-Irak Savaşı patlak ver-
mişti.

Anlaşmanın Açmazları Nelerdir?

Cezayir Anlaşması iki ülke arasındaki sınırı, 
nehrin dip noktası gibi değişkenlik gösterebilecek 
bir kritere bağlı olarak tanımlamıştır. Nitekim su 
azalıp nehir çekildiğinde, Irak’ın coğrafi konumu 
gereği alçakta oluşu sebebiyle suyun Irak toprak-
larına kayması iki soruna neden olmuştur. İlki, su-
yun çekildiği yerdeki kara parçasının hangi devlete 
ait olduğu meselesidir. İran bu kara parçasını ken-
di toprağı olarak görmektedir. Ancak Şattülarap 
Nehri’nin döküldüğü Basra Körfezi, Irak’ın dışarı 
açılan tek penceresi ve bu ülkenin petrollerinin de-
niz yoluyla transferinin sağlandığı tek güzergâhtır. 
Dolayısıyla bu durum, Irak için ciddi bir problem 
teşkil etmektedir. İkinci sorun da Basra Körfezi’ne 
dar bir çıkışı olan Irak’ın, Şattülarap su yolunda ta-
şımacılık faaliyetlerinin kısıtlanmasıdır.

İran’ın gerek Şii milisler gerekse de siyasetçi-
ler kanalıyla Irak üzerindeki hakimiyetini sürdür-
mesi nedeniyle mevzubahis anlaşmanın tekrar 
kabulü İran’ın hem karada hem de su üstünde 
hak iddia ettiği yerleri almasını yasallaştıracaktır.

Anlaşmanın Tekrar Kabulü 
Ne Anlama Geliyor?

2007 yılında ilk defa dönemin Cumhurbaş-
kanı Celal Talabani Cezayir Anlaşması’nın artık 
yürürlükte olmadığını ve bu mutabakatı tanı-
madıklarını duyurmuştu. Ancak Talabani, ertesi 
gün anlaşmanın uluslararası bağlayıcılığının ol-
duğunu kabul etmiş ve bunun yerine daha geniş 
kapsamlı bir mutabakata varılması gerektiğini 
vurgulamışsa da teklif İran tarafından kabul gör-
memişti. Zaman zaman problem hâline gelen bu 
anlaşmanın, Irak tarafından tekrar onaylanması 
resmî açıdan pek mümkün görünmemektedir. 

Çünkü bunun tekrar devreye girmesi için üçte 
ikilik bir çoğunlukla meclis onayı gerekmektedir. 
Bu da İran destekli Maliki hükûmetinden bu yana 
sağlanamamıştır. Ruhani’nin Irak ziyaretinde 
Başbakan Abdulmehdi bu anlaşmada birtakım 
değişiklikler yapılmasını talep etse de bu istek 
Ruhani tarafından reddedilmiştir.

Mevcut maddeleriyle Irak meclisinin anlaşma 
konusunda sergileyeceği tavır ya da maddelerde 
revizyona gidilip gidilmeyeceği gibi konular be-
lirsizliğini korusa da anlaşmanın bugün tekrar 
gündeme gelmesi, Ruhani’nin Irak ziyareti vesi-
lesiyle ikili ilişkilerin pekişeceğine dair özellikle 
ABD’ye karşı sembolik bir mesaj niteliğindedir. 
İran’ın siyasi ve ekonomik açıdan zor durumda 
olduğu bu dönemde, Cezayir Anlaşması’nı tekrar 
gündeme getirmesi ve Ruhani’nin 300 kişilik bir 
iş adamı heyetiyle, Iraklı devlet adamları dışında 
ülkenin en önemli dinî liderleri ve aşiret reisleriy-
le görüşmesi, ABD’nin İran’a uyguladığı baskının 
bir sınırı olması gerektiğini gösterme amacı taşı-
maktadır.

Deniz Caner - Araştırmacı
Dış Politika - Haber Analiz

Cezayir Anlaşması’nın 
gündeme gelmesi ve 
İran-Irak ilişkilerinin 
pekişmesi, ABD’ye 
karşı sembolik bir 
mesaj niteliğindedir.
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Ruhani’nin 
Bağdad 
Ziyaretinin 
Şifreleri

Hasan Ruhani altı yıllık cumhurbaşkanlığı dö-
nemindeki ilk Irak ziyaretini gerçekleştirdi. 
Ziyaretin zamanlamasının, Donald Trump’ın 

son Irak ziyareti ve Tahran’ı Bağdat üzerinden çev-
releme beyanlarının arttığı bir döneme denk geti-
rilmesi, İran için kritik önem taşıyordu. Dolayısıy-
la, devrimin 40. yılında, tarihindeki en şiddetli ABD 
baskısını deneyimleyen Tahran, ziyaret süresince 
siyasi sonuçları ABD’ye mesaj niteliği taşıyacak ti-
cari anlaşmalarla içerisinde bulunduğu ekonomik 
izolasyonu aşmaya odaklandı.

Süreç Nasıl Başladı?

Trump’ın “Irak’taki askeri varlığımızı artırıp 
İran’ı Irak’tan izleyeceğiz” açıklaması, Mike Pom-
peo ve diğer üst düzey diplomatların Bağdat ziya-
retlerindeki İran-Irak ekonomik ilişkilerini hedef 
alan siyasi tavrı, bu ziyaretin öncesini hazırladı. 
Tahran bu manevralara karşılık, Irak’taki siyasi 
nüfuzuna kıyasla daha az görünür olan Bağdat 
ile ekonomik ilişkilerini pekiştirmek ve güvence 
altına almak istedi. Başka bir deyişle, ABD’nin 
Irak üzerinden İran’a vermek istediği gözdağı, 
Tahran’ın bu ziyarette aceleci davranıp süreci 
başlatmasını gerektiriyordu.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekildikten son-
ra uyguladığı yaptırımlarla ekonomik ve siyasi 
açıdan zor günler geçirmeye başlayan Tahran, 
Bağdat’la ticari ilişkilerinin krizi hafifletmedeki 
kritik öneminin ve güvence altına alınması gerek-
tiğinin farkındaydı. Bunun için Ruhani’nin geniş 
bir ajandayla Irak’a gidip, bağlayıcılığı artıracak 
uzun süreli ticari anlaşmalarla dönmesi elzem 
hale gelmişti. Bu nedenle, ABD’ye İran’ın Irak’ta-
ki gücünü gösterecek siyasi mesajlarda pürüz 
çıkmasını önlemek için haftalar öncesinden zi-
yaretin zemini hazırlanmaya başladı. Dolayısıyla 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Dı-
şişleri Bakanı Cevad Zarif ve bazı kabine üyeleri, 
Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve 
başka birçok İranlı diplomatın farklı tarihlerle Ru-
hani’den önce Bağdat’a gelmesi hiç de tesadüf 
değildi. Tam tersine bu seferler, kritik ziyaretin ve 
anlaşmaların ön hazırlayıcısı oldular.

Psikolojik Hazırlık

İranlı diplomatlar ve ülke medyası ziyaretin 
kritik önemine vurgu yapan bir iletişim stratejisi 
izlediler. “İlişkilerde yeni dönem”, “dönüm nok-
tası ziyaret”, “büyük sıçrama”, “tarihi başlangıç”, 
“yeni başlangıç noktası”, “bağlılık, ortaklık” gibi 
başlıklar etrafında şekillenen beyanlar, ABD’ye 
karşı ziyaret öncesi verilecek psikolojik savaşın 
öncül örneklerini oluşturdu. Aynı şekilde, Bağ-
dat’a hareketinden önce Ruhani “Irak’ın İran ile 
ilişkileri, bölgede nefret edilen işgalci ABD ilişki-
leri ile karşılaştırılamaz” diyerek ziyaretinin ana 
teması olan “Irak üzerindeki Washington-Tahran 
çekişmesinde esas belirleyici biz olmak istiyo-
ruz” mesajını yineledi.

Irak’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Ru-
hani’nin, mevkidaşı Berhem Salih’le görüşme-
sinden çıkan sonuç, iki ülkenin iş birliğini ge-
liştirmesine yönelik bir kanaat oldu. Bu kanaat, 
Ruhani’nin Başbakan Adil Abdulmehdi ile gö-
rüşmesi sonrasında somutlaştı ve ticaret anlaş-
malarından ortak petrol çalışmalarına ve enerji 
teminine; demiryolu, ücretsiz vize ve yeni yatırım 
imkânları yaratma projelerine kadar birçok uzlaşı 
belgesine imza atıldı. Ayrıca her iki taraf, Şattü’l 
Arap’taki sınır rejimini düzenleyen 1975 tarihli 
Cezayir Anlaşması’nın yeniden yürürlüğe girmesi 
hususunda mutabık olduklarını açıkladılar.

Görüşme sonrasıyla alakalı, özellikle Irak 
Cumhurbaşkanı Salih’in “Irak, İran’a karşı uy-
gulanan tek taraflı ABD yaptırımlarının parçası 
olmayacak ve yaptırımların etkisini azaltmak için 
bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapacağız” 
sözleriyle Ruhani’yi ABD karşısında rahatlattığı 
söylenebilir. Ancak Salih’in, “Irak’ın hem İslami 
hem de Arap kimliğiyle” gurur duyduğunu beyan 
ederek Irak’ın Arap kampından uzaklaşmak iste-
mediğini vurguladını da hatırlatmak gerekiyor.

İran’la iyi ilişkilerini muhafaza edip diğer 
komşuları olan Arap ülkelerine yabancılaşma-
mak, Irak’ın son yıllarda içerisinde bulunduğu 
siyasi bir çıkmaz. Bu nedenle, Ruhani’nin ziya-
retinden önce Berhem Salih, İran’la ilişkilerinin 
geliştirilmesinin Arap ülkeleri ile bozulması pa-
hasına olmayacağını deklare etmişti. Ruhani de 
bu minvalde, Salih’i onaylarcasına, “İran’ın Irak’ı 
hem İslam hem de bir Arap ülkesi olarak addet-
tiğinin” ve “bağımsız bir Irak’ın bölgede emniyet 
ve istikrar açısından önemli rol üstleneceğinin” 
altını çizdi. Açıkçası, Ruhani’nin 2017 yılında ifa-
de ettiği “Irak’ın da içerisinde olduğu birçok Arap 
ülkesinde İran’ın rızası olmadan belirleyici karar 
alınamaz” sözlerindeki tepki çeken tavrından 
uzaklaştığı görüldü.

Başka Kimlerle Görüşüldü ve Görüşülmedi?

Ruhani ziyaretin ikinci gününde Meclis Baş-
kanı Muhammed Halbusi, İran’ın da desteklediği 

Nuri Maliki ve Hadi Amiri, geçmişe nazaran daha 
milliyetçi bir siyasi çizgide duran Ammar Hekim 
ve Tahran’ın ABD yaptırımlarını uygulayacağın-
dan çekindiği bir önceki Irak Başbakanı Haydar 
İbadi ile görüştü. Ruhani’nin görüştüğü bir diğer 
isim ise Milli Güvenlik Konseyi Müsteşarı Falih 
Feyyaz oldu. Feyyaz özellikle İran’ın içişleri baka-
nı olmasında ısrarcı olduğu isimdi ve birkaç gün 
önce Mukteda es-Sadr’ın uzun süren vetosunun 
ardından adaylıktan çekilmişti.

Mukteda es-Sadr, İyad Allavi, Selim Cubu-
ri gibi etkin Şii ve Sünni figürleri ise Tahran’ın 
Bağdat’taki bütün siyasi katmanlara ulaşamadı-
ğını göstermesi açısından görüşülmeyen önemli 
isimler olarak not edebiliriz. Bunların yanında, 
Necef’te Kerbela ziyareti sonrası Ayetullah Sista-
ni ile görüşmesini ise İran içine ve uluslararası 
siyasal arenaya mesajlar taşımasından dolayı zi-
yaretin en ses getiren kısmı olarak öne çıktığını 
söylemek yanlış olmaz.

Görevi Esnasında Sistani ile Görüşen 
Tek İran Cumhurbaşkanı
Devrimden sonra Irak’ı ziyaret eden ilk İran 

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad olmuş, 
farklı tarihlerde Ayetullah Sistani’ye ilettiği iki 
görüşme talebi de reddedilmişti. Sistani, İran 
Dini Lideri Ali Hameney’in temsilcisi Haşimi 
Şahrudi’nin görüşme isteğine de olumsuz yanıt 
vermişti. Sistani’nin görüşme talebine ret yanıtı 
verdiği başka bir isim de Irak içerisinde artan si-
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yasi etkisi ile gündeme gelen İran’ın Kudüs Gücü 
Komutanı Kasım Süleymani olmuştu. Kısacası 
Şii liderin bu tavrı, kendisinin İran’daki muhafa-
zakârların bölge politikalarından rahatsız olduğu-
nu göstermesi açısından önemliydi.

Bu bakımdan, Ali Sistani’nin Ruhani’yi kabul 
edeceğini duyurması cumhurbaşkanının uzlaş-
macı tavrının Necef tarafından onay gördüğünü 
ortaya çıkardı. Nitekim Sistani, Ruhani ile görüş-
mesinde “iki tarafın da çıkarının düşünüldüğü, 
ülke egemenliğine saygı gösterildiği ve içişlere 
karışılmaması esasına dayanan her adımı olum-
lu karşılarız” ifadesinde dolaylı olarak İran’daki 
muhafazakâr cenahın Irak politikasından hoşnut 
olmadığını beyan etti. Sistani, önceki beyanların-
da da Devrim Muhafızları’na gönderme yaparak 
“terörizmle mücadelede Irak’a verilecek destek-
lerin yalnızca Irak devleti aracılığıyla yapılması 
gerektiğini” vurgulamıştı.

Dolayısıyla Necef’i yöneten Şii lider Sis-
tani’nin İran iç siyaseti de dâhil olmak üzere 
ulus-ötesi Şii dinamiklerinde önemli bir ağırlığı 
olduğu, Ruhani ziyaretinde de ortaya çıktı. Keza, 
hükümet de İletişim Dairesi Başkanlığı’nın Twit-
ter hesabında yayınladığı ve fakat sonra silmek 
zorunda kaldığı videoyla, bu ağırlığı iç politikada 
kullanmak istedi ve Sistani-Ruhani görüşmesi-
nin dış politikada tek sorumlunun sair kurumlar 
değil, Hasan Ruhani olduğu anlamına geldiğini 
açıkça ilan etti.

Bu açıdan, önümüzdeki aşamada Ruhani’nin 
Sistani’yle görüşebilme başarısını öncelikle mu-
halifi muhafazakârlara ve Devrim Muhafızları’na 
karşı kaldıraç olarak kullanabileceğini okumak 
mümkün. Başka bir deyişle, Sistani isminin İran 
içerisinde gördüğü saygı hesaba katıldığında, 
Ruhani’nin muhafazakârlara karşı nükleer an-
laşmadan sonra aşınan popülaritesini toparlaya-
bileceğini söyleyebiliriz. Bunların yanında, İranlı 
liderin Irak’ın en saygın otoritesinden gördüğü 
saygıyı, İran’ın Irak ve ABD ile ilişkilerindeki siya-
si süreçlerde arkasına alması pekâlâ muhtemel.

Washington’dan İlk Tepki

Washington’dan ziyarete yönelik tepki İran 
Eylem Grubu Direktörü Brian Hook’dan geldi. 
“İran’ın bu ziyaretle Irak’ı kendi eyaletine çevir-
mek istediğini” ve “Tahran’ın Irak’ta mezhepsel 
anlaşmazlıkları körüklediğini” savunan Hook’un 
üslubu, ABD’nin İran’a karşı Irak özelindeki tav-
rında kısa vadede herhangi bir siyaset değişikli-
ğine girmeyeceğini gösterdi. Açıkçası Hizbullah 
örneğinde olduğu gibi, İran destekli Iraklı para-
militer gruplardan Nücebâ Hareketi’ni ve lideri 
Ekrem Kaabi’yi Ruhani ziyaretinin ilan edilme-
sinin ardından yaptırımlar listesine alan ABD, 
Irak’ta İran karşısında geri adım atmayacağının 
işaretlerini vermişti.

Bunun yanında ABD, özellikle doğalgaz ve 
elektrik enerjisi temininde Tahran’a ihtiyaç duyan 
Bağdat’a satıcılarını çeşitlendirmesini isterken, 
İran pazarına girmemesini salık vermişti. Was-
hington yine Irak’a verdiği İran yaptırımları ko-
nusunda 90 günlük muafiyeti uzatmaya gönüllü 
olmadığını da birçok kez bildirdi.

Irak’a Yaptırım İhtimali

Hasan Ruhani’nin Irak ziyareti, imzalanan 
çoklu ticari uzlaşı belgeleri, alınan siyasi güven-
celer ve Sistani ile görüşmesi dikkate alındığın-
da başarılı bir ziyaret olarak cumhurbaşkanının 
hanesine yazıldı. Ülke içerisindeki muhafazakâr 
kanat dahi ziyaretin sonuçlarını çığır açıcı bul-
du. Ancak yine de Ruhani’nin başarısının Devrim 
Muhafızları’nın çabalarının meyvesiyle alakalı ol-
duğunu ayrıca vurguladılar. Bu açıdan özgüven 
tazeleyen Ruhani’nin ılımlı dış politika stratejisi-
nin somut kazanımlar elde etmesi, ülke içerisinde 
şahinlerin güvenlik odaklı politikalarıyla ne denli 
baş edebileceği ile alakalı.

Irak’a gelirsek, öncelikle ülkenin ABD, İran ve 
Arap ülkeleri arasında bir denge siyaseti izlemesi 
gerektiğini belirtmek gerek. İran ve Arap devletle-
riyle karşılıklı menfaate dayalı ikili ilişkileri pekiş-
tirmek birçok açıdan gereklilik Irak için. Bununla 

birlikte Bağdat, içeride ciddi muhalifleri olsa da 
yeni bir DEAŞ ayaklanmasından çekinerek ABD 
askerî varlığından kısa vadede vazgeçmek iste-
miyor. Ancak bunun yanında, kendi topraklarının 
komşu devleti izleme noktası olarak kullanılma-
sından da rahatsız. Tüm bunları göz önünde tu-
tarak Bağdat’ın ziyaret sonrası herhangi bir taraf 
seçmediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, geli-
nen süreçte ABD ve İran’ın geri adım atmayaca-
ğını varsayarsak, kırılgan Abdulmehdi hükümeti-
ni zorlu günlerin bekleyeceğinin uzak bir ihtimal 
olmadığını da ayrıca belirtmek gerekiyor.

Hâlihazırda merak edilenler biri de Washin-
gton’ın İran ve Irak arasındaki yeni ticari anlaş-
malara karşı nasıl tavır takınacağı. İran’ın bu 
noktada temel stratejisi Bağdat’ın Tahran’a yeni 
anlaşmalarla bağlayıcılığını artırmak ve ABD’nin 
bu konuda Irak hükümetine tavır almasını güç-
leştirmek olmuştu. Ancak Brian Hook’un açıkla-
maları bu durumu şu an için güç hale getiriyor. 
Bunun yanında, ABD’nin şu aşamada Irak’a her-
hangi bir ceza çıkaracağını kestirmek de şu an 
zor. Ancak gelinen süreçte, Nücebâ Hareketi ör-
neğinde yaşandığı üzere hükümet yerine, siyasi 
kollarıyla birlikte diğer Iraklı paramiliter yapıların 
ABD tarafından yaptırım listesine alınması çok 
daha muhtemel gözüküyor.
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İran-ABD 
Çekişmesinde 
Irak’ın 
Konumu
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 11 Mart 

2019’da siyaset ve ekonomi camiasından üst 
düzey isimlerden oluşan kalabalık bir heyetle 

Irak’a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Üç gün 
süren bu ziyaret kapsamında enerji, demir yolu 
projeleri, sağlık, Iraklılara ücretsiz vize temini dâhil 
olmak üzere bir dizi anlaşma imzalandı. Söz konu-
su ziyaret, Tahran’ın ABD’nin nükleer anlaşmadan 
çekilmesinin ardından devreye giren yaptırımlar 
ve Washington’un İran’ı çevreleme politikasıyla 
mücadele için uygulamaya koyduğu ekonomik, 
siyasi ve güvenlik stratejisinin bir parçası olarak 
gerçekleştirildi.

Ziyaretin Ekonomik Boyutu

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle 
ikincil yaptırımların devreye girmesi sonucu İran 
ekonomisi her geçen gün daha kötüye giderken 
Tahran yönetimi, yaptırımları aşmak ve kendisine 
uygulanan izolasyonu kırmak için çeşitli arayışlara 
girmiştir. Washington’un baskısına rağmen Tah-
ran ve Bağdat son yıllarda karşılıklı ticari ilişkilerini 
sürdürmektedir. Nitekim Washington’un İran’a 
yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasın-
dan beri Irak, İran’ın en büyük ticaret ortaklarından 
biri hâline gelmiştir. Yaptırımların devreye girdiği 
Mayıs 2018’den beri Tahran’ın Irak’a ihracatı yüz-
de 50’den fazla artmıştır. İki ülke arasındaki tica-
ret hacmi Türkiye-Irak arasındaki ticaret hacmini 
geçerek yıllık yaklaşık 12 milyar dolara ulaşmıştır. 
Son görüşmede bu rakamın 20 milyar dolara çıka-
rılması her iki devlet yetkililerince dile getirilmiştir.  
Desteklediği Şii milisler üzerinden Irak siyasetinde 
etkili olan Tahran’ın yeni amacı Amerikan yaptı-
rımlarını dengelemek için Irak’la olan ticari ilişki-
sini artırmaktır. Zira Tahran, Irak’ı ABD’nin yaptı-
rımlarını devre dışı bırakacak bir çıkış yolu olarak 
görmektedir.

Ziyaretin Güvenlik Boyutu

Trump’ın Irak ziyaretinde yaptığı “İran’ı gö-
zetlemek için Irak’ta kalmaya devam edeceğiz.” 
şeklindeki açıklama, Tahran için yeni bir endişe 
kaynağı olmuştur. Zira İran, ABD’nin Irak’taki 

askerî varlığını, Tahran’ın DEAŞ sonrası Bağdat 
üzerindeki nüfuzuna zarar verebilecek bir tehdit 
unsuru olarak değerlendirmektedir. Tahran tıpkı 
Suriye’de olduğu gibi bir taraftan DEAŞ ile müca-
dele kapsamında Bağdat üzerinde kazandığı nüfu-
zunu korumak isterken diğer taraftan da DEAŞ ile 
mücadelede harcadığı kaynakları geri kazanmak 
istemektedir. Amerikalıların baskılarına rağmen 
İranlı yetkililerle yapılan bir dizi üst düzey toplantı 
ve anlaşmalar Bağdat’ın, Washington’un Tahran’ı 
çevreleme politikasına katılmaya niyetli olmadığını 
göstermiştir. Tahran, Irak’taki ekonomik ve poli-
tik kazanımlarını pekiştirerek bu ülkenin ABD’nin 
çevreleme stratejisinin bir parçası olarak kendisine 
karşı bir güvenlik sorunu oluşturmasına engel ol-
mayı hedeflemektedir.

Ziyaretin Siyasi Boyutu

Ruhani’nin Bağdat ziyareti ekonomik bağların 
güçlendirilmesinin yanı sıra önemli siyasi me-
sajlar içermektedir. Öncelikle Ruhani’nin 2013’te 
Cumhurbaşkanı seçilmesinden altı yıl gibi uzun bir 
süre sonra gerçekleştirdiği bu ziyaret, ABD Başka-
nı Trump’ın Irak gezisine bir cevap niteliğindedir. 
Trump geçtiğimiz Aralık ayında Irak’taki ABD’ye 
ait askerî bir üsse sürpriz bir ziyaret düzenlemiş-
ti. Uluslararası diplomatik teamüllere aykırı düşen 
bu ziyaret, Trump’ın tepki çeken açıklamalarıyla 
da gündeme oturmuştur. Trump’ın ABD birlik-
lerinin Suriye’de DEAŞ’ın yeniden nüfuz kazan-
masını önlemek ve “İran’ı izlemek” için Irak’ta 
kalmaya devam edeceği yönündeki açıklamaları, 
İranlı yetkililerin yanı sıra Iraklı siyasilerin de tepki-
sini çekmiştir. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih 
“ABD-Irak Stratejik Çerçeve Anlaşması”nın Irak 
topraklarının diğer ülkelere karşı saldırı için kul-
lanılması gibi suistimallere asla izin vermeyecek-
lerinin altını çizdikten sonra Washington’u “kendi 
sorunlarıyla Irak’a yük olmaması” için uyarmıştır. 
Dahası söz konusu açıklamaların ardından Şii siya-
si oluşumlara yakın bir grup milletvekili, Trump’ın 
sözlerinin “Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği” gerek-
çesiyle ABD’nin Irak’taki mevcut 5.200 askerinin 
ülkeden çekilmesi için yasa tasarısı hazırlığı içe-
risinde olduklarını ifade etmiştir. Ayrıca Irak Par-
lamentosu Başkan Yardımcısı, Irak topraklarında 
Amerikan varlığının son bulmasına ek olarak ABD 
ile Irak arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşmasının 
feshini gündeme getirmiştir. Dolayısıyla Washing-
ton-Bağdat hattındaki gerginliğin ilk kez bu kadar 
arttığı bir ortamda gerçekleşen bu ziyaret, bütün 
baskılara rağmen Tahran’ın bölgedeki nüfuzunu 
güçlendirmeye devam edeceğini ve İran’ın ABD’ye 
karşı stratejik ve jeopolitik bir zafer kazanmayı 
amaçladığını göstermektedir. Bu anlamda Ruha-
ni’nin ziyareti ekonomik ilişkilerin yanında İran’ın 
Irak’ta ABD’ye karşı direnme ve Washington’a 
rağmen kendi nüfuzunu artırma stratejisinin bir 
parçasıdır.

ABD’nin Yeni Irak Stratejisi

Suriye’de Rusya tarafından köşeye sıkıştırılan 
ve Yemen’de yetersiz müttefiki Suudi Arabistan 
tarafından sonuçsuz bir savaşa sürüklenen Beyaz 
Saray, İran’ın bölgedeki hegemonik politikalarıyla 
Irak üzerinden mücadele etmeyi hedeflemektedir. 
Aralık ayındaki Irak ziyaretinde ABD birliklerini 
Irak’ta uzun süre tutmanın gerekliliğinden bahse-
den Trump, 3 Şubat 2019’da da CNBC’ye verdiği 
bir röportajda söz konusu stratejisini bir kez daha 
vurgulamıştır. Ne var ki Trump’ın İran’a karşı Irak’ı 
bir manivela olarak kullanma stratejisi sahadaki 
gerçeklerle örtüşmemektedir. Zira Washington’un 
aksi yöndeki çabalarına rağmen Tahran, Irak’ta 
ekonomik ve siyasi nüfuzunu bariz bir şekilde artır-
mıştır. Öte yandan Washington’un İran ile ilişkilerin 
en aza indirilmesi yönündeki bütün ısrarına rağmen 
Iraklı siyasi elitler, Bağdat’ın Tahran’a enerji ve diğer 
alanlardaki bağımlılığının artmasında hiçbir sorun 
görmemişlerdir. Kısacası son dönemde Washing-
ton-Tahran rekabetinin kızıştığı bir alana dönüşen 
Irak, ABD’nin Ortadoğu’daki varlığının zayıf noktası 
hâline gelmeye başlamıştır. Her ne kadar ABD’nin 
Irak’tan çekilmesini öngören yasa tasarısı henüz 
resmen Irak parlamentosunun gündemine alınma-
mış olsa da bu yasa tasarısının ülkedeki önemli Şii 
siyasi aktörler ve bazı Sünni gruplar tarafından des-
teklendiği unutulmamalıdır. Washington yönetimi-
nin Bağdat üzerinden İran’ı çevreleme politikasında 
ısrar etmesi, ABD-İran arasında süregelen gerilimi 
arttıracağı gibi bölgedeki mevcut gerilimin de tır-
manmasına yol açacaktır.

Sonuç

ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinden sonra Tah-
ran “Direniş Ekseni” stratejisi kapsamında Suriye, 
Lübnan ve Irak ile güçlü ilişkiler geliştirmiştir. Tah-
ran tıpkı Suriye ve Lübnan’da olduğu gibi çeşitli 
milis gruplar üzerinden ABD’ye rağmen Irak siya-
setinde etkili olmayı başarmıştır. Fakat hâlâ Bağ-
dat üzerindeki Washington-Tahran mücadelesinde 
Bağdat’ı kimin kontrol edeceği kritik soru olmaya 
devam etmektedir.  Bununla birlikte bu ziyaret ve 
Tahran-Bağdat hattında yaşanan son gelişmeler, 
DEAŞ sonrası Bağdat üzerindeki Washington-Tah-
ran çekişmesinde Tahran’ın şimdilik bir adım öne 
çıktığını göstermiştir. Tahran, ABD’nin Irak’taki 
askerî üstünlüğüne rağmen sahadaki en büyük 
oyuncunun kendisi olduğunu ortaya koymuştur. 
Fakat DEAŞ sonrası yeniden yapılanmada pek çok 
sorunla karşı karşıya olan Irak’ın, İran’ın yükünü 
ne kadar hafifletebileceği belirsizdir. Belirsiz olan 
diğer bir konu ise Bağdat üzerindeki Washing-
ton-Tahran çekişmesinde Beyaz Saray’ın ne ka-
dar ileri gideceğidir. Irak’taki ABD-İran çekişmesi, 
Irak’ı istikrarsızlaştırmanın yanı sıra bütün bölgeyi 
olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir.

Rahimullah Farzam - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş
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İran’da Güç 
Dengesi 
ve Siyasi 
Belirsizlik
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın dış iliş-

kileriyle ilgili bir dizi belirsizliğin ortasında 
25 Şubat’ta ani bir istifa kararı aldı. Karar, 

Beşşar Esed’ın Tahran’a sürpriz bir ziyaret ger-
çekleştirerek İran Devrim Rehberi Hamenei ve 
Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştüğü gün alındı. 
Esed’in Tahran ziyareti İran Devrim Muhafızları 
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani tara-
fından organize edilmiş ve Zarif, Süleymani’nin 
hazır bulunduğu üst düzey toplantıların dışında 
tutulmasına tepki göstermişti. Nitekim Dışişleri 
Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada “Dışişleri Bakanlığı herhangi 
bir aşamada söz konusu ziyarete ilişkin bilgilen-
dirilmemiş ve bu durum ziyaretin sonuna kadar 
sürmüştür.” ifadelerini kullanmıştı. Zarif gece 
yarısı Instagram hesabından yaptığı açıklamada 
kararı “bakanlığının itibarını savunmak” için al-
dığını yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise bu istifa kararını 
“Devrim Rehberi’nin kapsamlı ABD baskıları kar-
şısında emin, onurlu, cesur ve dindar biri vas-
fıyla en ön safta yer aldığını belirttiği şahsınızın 
istifasını ülke çıkarlarına ters görüyor ve kabul 
etmiyorum.” sözleriyle reddetmişti. Sonuç olarak 
Zarif, 27 Şubat’ta Ermenistan Başbakanı Nikol 
Paşinyan’ın karşılama töreninde yerini aldı. Zarif, 
çeşitli kesimlerin özellikle de muhafazakârların 
tepkileri altında çalışmaya alışık bir isim. Dola-
yısıyla, şahsı etrafındaki eleştirilerin bu istifayı 
getirdiğini düşünmek pek mantıklı değil. Diğer 
yandan, sırf cumhurbaşkanlığının kendisini zi-
yarete ilişkin bilgilendirmemesi de Zarif’i istifa-
ya sevk etmiş olamaz zira bazı kaynaklara göre 
bizatihi Ruhani dahi ziyaret konusunda yeterince 
bilgilendirilmemişti. Görünen o ki istifanın arka-
sındaki temel saik Tahran’da dozu artan hizipler 
arası mücadeledir. Eğer durum buysa, Zarif’in 
istifasını getiren krizin çözülmediğini ve en iyi 
olasılıkla ötelendiğini ve bu krizin Tahran’ı gele-
cek aylarda da meşgul etmeye devam edeceğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Her hâlükârda, 
Tahran’daki kısa süreli bilek güreşi iki olguyu bir 
kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu olgulardan ilki ülkedeki parçalı iktidar ya-
pısıdır. Bu parçalı yapı artan şekilde Devrim Reh-
berliği Ofisinin lehine ve hâlihazırda Ruhani’nin 
temsil etmekte olduğu yürütme organının aleyhi-
ne kemikleşmekte ve anayasal sınırların da ötesi-
ne geçmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 
husus, gelinen nokta itibariyle geçmiş yılların ak-
sine artık bu durumun Hamenei’nin şahsını dahi 
aşmış olduğudur. Bilakis, İran’da henüz Hamenei 
hayattayken siyasi ve askerî elitleri arasında bir 
tür Hamenei sonrası iktidar savaşı cereyan et-
mektedir. Örneğin Devrim Muhafızları açısından 
yaklaşık 30 yıldır inşa etmekte oldukları fiili gücü 
kurumsallaştırmak hayati bir konudur. Devrim 
Muhafızları, Ortadoğu ve komşu ülkelere ilişkin 
yürütülecek siyaset başta gelmek üzere ülkenin 
dış politikasında ve ekonomisinde sahip olduk-
ları gücü Hamenei sonrası dönemde de devam 
ettirmeye büyük önem atfetmektedir. Bu amaçla, 
reformistlerin değişim çağrısına karşılık Devrim 
Muhafızları, Hamenei’nin halefinin de benzer si-
yasi akla sahip bir şahsiyet olması için ellerinden 
geleni yapacaktır.

Krizin su üstüne çıkardığı ikinci olgu ülke-
deki şahinlerin, artan ABD baskısının ciddiyetini 
kavramış olduğudur. Hamenei’nin Dış Politika 
Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ve Kasım Sü-
leymani’nin ülkenin dış politikasının kilit aktörleri 
arasında bulunduğunda kuşku yoksa da her iki 
isim de özellikle Batı’da muhatap bulmayı sağ-
layacak araç ve etkinliğe sahip değildir.  Son 
altı yıldır dünya çapında tanıdık bir sima hâline 
gelen, Amerikan toplumunu yakından tanıyan 
ve akıcı düzeyde İngilizce konuşan Zarif’in ise 
belki de en iyi yaptığı şey tam da budur. Öyle ki 
nükleer müzakereler esnasında Tahran’daki mu-
halifleri Zarif’e “Amerikalı Zarif” yakıştırmasında 
bulunmuşlardı. Dahası, 2002-2007 yılları arasın-
da İran’ın BM Daimi Temsilcisi olarak da Batı’nın 
diplomatik çevrelerinde büyük itibar kazanan Za-
rif “tebessüm diplomasisi” ile de ün salmıştı.

İranlı yetkililer istifa krizinin abartılmaması 
gerektiğini ve gerginliğin bittiğini vurguluyorlar. 
Gerçekten de bu tür siyasi gerilimler dünyanın 
herhangi bir ülkesinde görülebilmektedir. Ne var 
ki Zarif’in İran’daki güç mücadelesi karşısında 
verdiği tepkiyi azımsamak da eşit derecede yanlış 
olur. Çünkü eğer Zarif’in istifası kabul edilseydi 
bunu, bakanlığın Zarif çizgisindeki bazı çalışanla-
rının ve bazı büyükelçilerin istifasının da takip et-
mesi olasıydı ki bu durumun Tahran’daki gerçek 
bir siyasi krizi tetikleyeceğinde hiç kuşku yok. Di-
ğer yandan, Zarif’in yerine daha sertlik yanlısı bir 
ismin gelmesi de mevcut konjonktürde risklidir. 
Zira selefi Obama’nın aksine ABD Başkanı Trump 
büyük ihtimalle İran’ın şahinleriyle masaya otur-
mayı yeğleyecektir ki bu üç açıdan İran’ın ulusal 
çıkarlarına ters bir durumdur.

İlk olarak, uluslararası toplum, özellikle de 
Batı, eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’dan Ru-
hani’ye geçiş sürecinde görüldüğü üzere İran’ın 
reformist-ılımlı kanadının söylem ve tutumuna 
daha olumlu yaklaşmaktadır. İkincisi, İran’ın 
şahin kanadı dış politika süreçlerinde perdenin 
arkasındaki gerçek ve denetleyici güç olduğu, 
prestijlerini koruduğu ya da gerçek riski üstlen-
mediği sürece düşünülenden daha esnek davra-
nabilmektedir. Hatta geride kalan kırk yıl boyunca 
ülkedeki parçalı iktidar yapının en fazla “iyi po-
lis-kötü polis” oynama konusunda işe yaradığı 
söylenebilir. Bu, uluslararası toplumun da aşina 
olduğu bir durumdur. Bu yüzden Zarif’in yerine 
geçecek daha az güvenilirliğe sahip bir halef, 
İran’a en azından bazı Avrupalı müttefiklerine mal 
olabilir. Üçüncüsü, Tahran’daki farklı siyasi frak-
siyonlar arasında süregelen gerginliğe rağmen, 
Amerika’nın 2001’de Afganistan’ı işgal etmesin-
den bu yana İran ulusal güvenliği açısından kritik 
bölgeler üzerinde dikkatle tasarlanmış ancak bir 
o kadar da kırılgan olan bir dış politika stratejisi 
inşa etmiştir. Birçok katmanı bulunan bu strate-
jik denklemde muhafazakârlar da reformistler da 
belirli roller icra etmektedir. Her ne kadar Zarif bu 
denklemin bir parçasından ibaret olsa da İran’ın 
stratejisinin özellikle ABD ve onun Ortadoğu’da-
ki müttefiklerinin artan baskısıyla karşı karşıya 
olduğu mevcut koşullarda o hâlâ kritik bir aktör 
konumundadır. Buna İran dış politikasını çevre-
leyen bir dizi belirsizliğin neden olduğu zorlukları 
da eklemek gerekir.

Esed’in Tahran ziyaretinden iki gün sonra İs-
rail Başbakanı Netanyahu’nun yaptığı Moskova 
ziyareti İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin sıkın-
tılı bir süreçten geçtiğini göstermektedir. İran, 
Rusya’nın İsrail ile Suriye konusunda kurduğu 
ilişkilere kuşkuyla yaklaşırken Rusya da İran’ın 
Suriye’deki varlığını azaltmaması hâlinde Suriye 
krizinin bitmeyeceğini ve yeniden inşa sürecinin 
başlamayacağını düşünmektedir. Ayrıca ABD’nin 
tek taraflı yaptırımları İran’ın ekonomisini kötü 
şekilde etkilemekte ve ABD, İran’ı bölgesel ve 
küresel olarak daha çok izole etmeye kararlı gö-
rünmektedir. Dahası Avrupa, bu yaptırımların 
İran aleyhindeki etkilerini gidermeye dönük adım 
atmakta şimdiye kadar başarısız olmuştur. Ay-
rıca, son dönemlerde İran ile en önemli ekono-
mik ortaklarından biri olan Çin arasındaki ticaret 
hacminin gözle görülür şekilde düştüğüne ilişkin 
haberler çıkmaktadır. Dolayısıyla, İran birçok 
alanda önemli dış politika belirsizlikleriyle karşı 
karşıyadır. Bu nedenle, Zarif’in istifası, İran’da 
muhafazakârlar ile reformist-ılımlı cenah arasın-
da grift bir denge olduğunu ve mevcut koşullarda 
olası bir hükûmet krizinin İran’ın başını fazlasıyla 
ağrıtacağını göstermiştir.

Serhan Afacan
Görüş
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PKK 
Terörü ve 
Türkiye-İran 
Yakınlaşması
Mart 2018’de İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu, Türkiye-İran sınırında PKK’ya 
yönelik İran’la ortak operasyon başlatıl-

dığını duyurdu. Ancak Soylu’nun açıklamasın-
dan kısa bir süre sonra Tahran’dan bu tarz bir 
operasyonun yapıldığına ilişkin haberlerin ya-
lanlandığı bir açıklama geldi. Soylu’nun Antal-
ya’nın Serik ilçesindeki bir mitingde yaptığı bu 
açıklama; Ankara-Washington arasında Suriye ve 
S-400 Rus füzeleri üzerinden ortaya çıkan yeni 
anlaşmazlıklar bağlamında ve Türkiye’nin PKK 
ve uzantılarını kendi sınırları içinde ve üç ülkenin 
de yönetimleriyle koordinasyon dâhilinde Suriye, 
Irak ve İran’da zayıflatma gündemi çerçevesinde 
anlaşılmalıdır.

Son açıklamayla Türkiye, ABD’ye bir mesaj 
göndermektedir. Kısaca özetlemek gerekirse 
Ankara, Washington’un PKK ve YPG tarafından 
domine edilen Suriye Demokratik Güçlerine ver-
diği desteği kabul edilemez bulmaktadır. Diğer 
yandan Türkiye, İran da dâhil olmak üzere Kürt 
ayrılıkçı güçlerine karşı bölgede Türkiye’nin men-
faatlerini paylaşan ortaklarla çalışmaya hazırdır. 
Ankara’nın bu stratejisi, Trump yönetiminin 
İran’a “maksimum baskı” seferberliğini balta-
lasa da Türkiye-ABD ilişkilerindeki bu gerginlik, 
Ankara tarafından göze alınabilir bir risk olarak 
değerlendirilmektedir.

Suriye’nin kuzeydoğusunun idari kontrolünü 
elinde tutan YPG’yi terör örgütü olarak gören 
ve Washington’un DEAŞ ile mücadelede PKK 
ile olan ittifakına tamamen karşı çıkan Türkiye 
hem Trump hem de Obama yönetimlerini, DEAŞ 
ile mücadelede YPG’ye değil Türk ordusuna gü-
venmeye ikna etmek için yıllardır uğraşmaktadır. 
ABD’nin, Trump’ın bütün Amerikan askerlerini 
Suriye’nin kuzeydoğusundan çekeceği yönünde 
geçen yıl verdiği sözünü tutmayacağına dair çı-
kan son haberler, Ankara’nın ABD kuvvetlerinin 
Suriye’nin kuzeydoğusunda konuşlanmaya de-
vam etmesinin Türk askerinin YPG’ye yapacağı 
olası bir operasyona karşı tampon bir bölge oluş-
turacağı hakkındaki endişelerini artırmaktadır.

Soylu’nun açıklaması, PKK ile Türk askerinin 
Irak’taki son çatışmaları da göz önüne alındı-
ğında Türkiye’nin PKK ve onun bölgedeki uzan-
tılarını yok etme planlarına uymaktadır. Ankara, 
ABD’li yetkililerin itirazlarını rağmen 2016’dan bu 
yana Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı üçüncü 
bir harekat gerçekleştirebileceğini göstermek is-
temektedir. Nitekim Soylu Antalya’daki mitingde 
halka “ABD bize Afrin’e girmememizi söyledi ama 
biz girdik, girmedik mi!” şeklinde seslenmişti.

Türkiye sadece İran’a değil Suriye ve Irak’a da 
PKK’ya karşı birlikte çalışmak için baskı yapmak-
tadır. Ankara ve Şam arasındaki yakınlaşma söy-
lentilerinin ardında Türk yetkililer, Esed rejimin-
deki mevkidaşlarına, 1998 Adana Anlaşması’na 
bağlı olarak PKK’lı milisleri ülkelerinden ihraç 
etmeleri için baskı yapmaya çalışması vardır. Bu 
anlaşma 20. yüzyılın sonlarında, Şam’ın PKK’ya 
verdiği destek gibi birçok konu üzerinden çıka-
bilecek olası bir Türkiye-Suriye savaşını engelle-
miştir. Anlaşma yıllarca süren anlaşmazlıklardan 
ve özellikle de 2011’de Arap Baharı’nın başlama-
sından sonra ikili ilişkilerde patlak veren krizde 
uzlaşı bulunmasında önemli bir rol oynayabilir. 
Bu gelişmelerle birlikte Mart 2017’de Irak ordusu 
PKK uzantılı Şengal Direniş Birlikleri ile çatıştı ki 
bu, Irak Ordusunun DEAŞ dışında çatıştığı nadir 
gruplardan biridir.

Türkiye ve İran’ın PKK’ya ve onun İranlı or-
tağı PJAK’a karşı yaptığı ortak operasyonların 
Ankara’nın Kürt ayrılıkçılara yönelik başka bir 
devletle koordine ettiği ilk askerî operasyon ol-
duğu söylenebilir. PKK ve PJAK’ın ana karargâ-
hı Kuzey Irak’taki Kandil Dağlarında olduğu için 
Türk yetkililer, yıllardır ülkelerinin İran’la iş birliği 
içinde Kürt terör gruplarıyla savaşması gerektiği-
ni söylemektedir.

Soylu geçen yaz Ankara ve Tahran’ın, Kan-
dil’de ortak oparasyon hazırlığı yaptığını söy-
lemişti. İran bu ay olduğu gibi operasyona ka-
tılmadığı hâlde Türk basını, İran’ın Kandil’de 
operasyonlara katılmak üzere olduğunu iddia 
etmiş ve Tahran’daki yetkililer yapılan ortak ope-
rasyon planlarıyla ilgili bu tarz açıklamalar yüzün-
den Ankara’ya tepki göstermişti. Yine de 2018 
yılı sonlarında İran-Türkiye ortak çalışma grubu, 
İran’ın başkentinde bir araya geldiklerinde An-
kara’nın, ortaklaşa gerçekleştirilecek PKK karşıtı 
operasyonları saklı tutacağını belirttiği gizli bir 
güvenlik anlaşması imzalamıştı. İran hükûmeti 
de özellikle PKK veya PJAK’a değinmeden “ge-
rektiğinde operasyonların gerçekleştirileceğini 
ve bu operasyonların terör eylemleri ve güvenlik 
ihlallerine karışan herkesi kapsayacağını” kabul 
etmişti.

Türkiye ile İran’ın, ayrılıkçı terör örgütlerine 
karşı ortak bir operasyon yapıp yapmadığı ve 
yapmış ise bunu sürdürüp sürdürmeyeceği he-

nüz net değildir. Fakat Ankara’nın İran’ı, PKK’ya 
karşı askerî operasyonlara dâhil etme konusun-
daki isteği, Türkiye’nin doğusuyla olan ilişkilerini 
derinleştirdiğini ve bunun NATO üyeleriyle ilişki-
lerinde sorunlar yaşerken Ankara’nın elini daha 
da güçlendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Dahası Türkiye, PKK/YPG’yi en büyük terör 
tehlikesi olarak gördüğü için Ankara’daki yetki-
liler, PKK/YPG ve PJAK tehdidine karşı koymak 
için Suriye karşısında İran ile anlaşmazlıklarını 
aşmak istemektedir. Bu süreçte, Türk yetkililer ve 
Amerikalı mevkidaşları arasındaki iç savaş son-
rası Suriye’den kaynaklanan güvenlik sorunlarına 
özellikle de Suriye’nin kuzeyindeki Kürt yerleşim 
bölgelerinin siyasi ve güvenlik problemlerine iliş-
kin hassas konulardaki görüş ayrılıkları gittikçe 
artmaktadır.

Ankara, bu terör örgütü özellikle İran toprak-
larını kullanarak Kuzey Irak’taki üslerinden Türki-
ye’ye girdiği için PKK’ya karşı yapılan operasyon-
larda İran’ın desteğini almaya çabalamaktadır. 
Ankara’ya göre İran’la PKK’ya karşı operasyon-
lardaki iş birliği çok önemlidir ve Türkiye’nin Tah-
ran’la çalışma kararlılığı onun ayrılıkçı grupları 
ortadan kaldırmadaki ciddiyetini göstermektedir. 
Açıkça görüldüğü üzere Türkiye ile İran arasında 
bölgesel güvenlik sorunları ekseninde gelişen ya-
kınlaşma Ankara-Washington hattında sorunlara 
neden olsa da Türkiye, Tahran’la askerî ilişkileri-
nin derinleşmesinin faydalı olacağını düşünmek-
tedir. Bu süreçte, İranlı yetkililer ve Kremlin’deki 
mevkidaşları, Türkiye’nin ABD’ye olan güveninin 
giderek daha da sarsılmasına ve doğudaki aktör-
lele daha verimli ortaklıklar kurmasına neden ola-
cak gelişmeleri memnuniyetle karşılamaktadır.

Giorgio Cafiero
Görüş
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Uluslararası 
Değerlendir-
meler Işığında 
İran’da İş 
Ortamı

2018 yılından itibaren İran’a karşı yeniden uygu-
lanan ekonomik yaptırımlar enflasyonun artma-
sına, dövizin yerel para birimi karşısında hızla 

değer kazanmasına ve ülkeye yapılan yabancı yatırı-
mın azalmasına neden olmuştur. Ancak yabancı ya-
tırımcılarda İran’a karşı isteksizliğin veya tereddüdün 
tek nedeni yaptırımlar gibi dış faktörler değildir. Ülke 
ekonomisinin kurumsal yapısı, devlet bürokrasisinin 
ekonomideki egemen pozisyonu ve ülkedeki iş orta-
mının kronik sorunları süreci etkileyen iç faktörlerdir.

Uluslararası iş ortamı raporlarında ve ilgili en-
dekslerde İran’daki iş ortamı için yapılan genel de-
ğerlendirmeler, İran’da iş yapmanın o kadar da ko-
lay olmadığını ortaya koymaktadır. Örneğin, Dünya 
Bankası “İş Yapma Kolaylığı 2019” (Doing Business 
2019) yıllık değerlendirme raporunda İran’da iş 
kurma, inşaat ruhsatı alma, elektrik bağlantısı, gay-
rimenkul tescili, kredi alma, azınlık yatırımcıların ko-
runması, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret, sözleşme 
uygulama ve iflas prosedürleri gibi iş ortamının bazı 
önemli bileşenlerinde ciddi sorunlar olduğu belirtil-
mektedir.

Bu değerlendirmeye göre İran, iş yapma kolay-
lığına göre 190 ülke arasında 128. sırada, iş kurma 
kolaylığı bakımından ise 173. sırada yer almaktadır. 
İran’da iş kurmak için en az 10 prosedür tamam-
lanması gerekirken bu işlerin yerine getirilmesi için 
asgari 72 günlük bir zamana ihtiyaç vardır. Bu bağ-
lamda İran’ı bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslamak 
faydalı olabilir. Örneğin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ül-
kelerinde yeni bir iş yeri kurmak için tamamlanması 
gereken prosedür sayısı ortalaması yedidir ve resmî 
prosedürü tamamlamak için 20 günlük bir zaman 
gereklidir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) üyesi ülkelerde ise resmî prosedür daha 
kolaydır. OECD ülkelerinde iş kurmak için ortalama 
prosedür sayısı beştir ve bunların tamamı ortalama 
dokuz günde halledilebilmektedir.

İran’da orta ölçekli bir şirketin ödediği vergi ve 
katkı payı adedi 20 civarındadır. Oysaki bu gösterge-
de OECD ülkeleri ortalaması 11’dir. Dahası İran’da bu 
vergi ve katkı paylarının ödenmesinin yanında söz 

konusu vergi kalemlerin hesaplanması ve gerekli ev-
rakların tutulması için harcanan süre yıllık olarak 216 
saattir. Başka bir deyişle haftalık 40 saatlik çalışma 
mesaisi göz önünde bulundurulursa bir personelin 
yıllık beş haftalık mesaisini sadece bu işlere ayırması 
gerekmektedir. Kuzey Afrika ülkelerinin 197 saatle bu 
konudaki ortalaması İran’a oldukça yakındır.  İran’da 
işletmelerin vergi ve vergi benzeri kalemler için 
ödedikleri toplam tutarın firmaların yıllık karlarının 
%45’ine eşit olduğu yine bu raporda belirtilmektedir.

Ticari emtianın ihracat ve ithalatının lojistik süre-
ciyle ilgili zaman ve maliyete bakıldığında ise sadece 
ithal zamanı belge alma, hazırlama, gönderme, güm-
rük işlemleri ve belgelerin uyumu için yapılan dene-
timler OECD ülkelerinde ortalama 12 saat iken İran’da 
181 saat sürmektedir. Ticari işlemlerin maliyetine bir 
örnek verilecek olunursa, Çin’e ihraç edilmek üzere 
Bandar Abbas Limanı’na götürülen organik kimyasal 
ürünlerin 15 ton kapasiteli konteyneri için ortalama 
yurt içi nakliye maliyeti 700 dolardır. Dolayısıyla İran 
içinde nakliye oldukça pahalı bir hizmettir.

Dünya Ekonomi Forumunun (WEF) 2018 yılında 
yayımlanan “Küresel Rekabetçilik Raporu’nda” (Glo-
bal Competitiveness Report 2018) İran ekonomisi, 
140 ekonomi arasında rekabet gücü bakımından 89. 
sırada yer almıştır. Fikrî mülkiyetin korunması konu-
sunda 126. sırada, denetim ve raporlama standart-
larının etkinliği açısından 127. sırada, şirketlerin iflas 
sürecini düzenleyici yasal çerçevenin kalitesine göre 
ise 121. sıradadır. Rapor, İran’a ilişkin çıkar çatışma-
sı düzenlemeleri, vergi ve sübvansiyonların rekabete 
zararı, hizmet sektörlerinde rekabetin düzeyi ve dış 
ticarette tarife dışı engellerin yaygınlığı gibi sorunların 
altını çizmektedir.

Ekonominin küresel rekabet edebilirliği kapsa-
mında WEF’in 2010 yılından sonraki İran’a ilişkin 
değerlendirmelerinde örneğin “kurumlar”, “tekelcilik 
karşıtı politikanın etkinliği” ve diğer pek çok alt kate-
goride sonuçlar, 2015-2016 yıllarında göreceli olarak 
iyileşmiş fakat 2017-2018 yıllarında yeniden negatif 
seyir izlemiştir. Yatırımcıların korunmasıyla ilgili 
düzenlemelerin hayata geçirilmesinde son yıllarda 
olumlu yönde bir değişim olmasa da ticari veya eko-
nomik anlaşmazlıkların çözümünde yasal çerçevenin 
etkinliği gene göreceli olarak iyileşmiştir.

Küresel rekabetçilik raporlarında “Ülkenizde 
yargı; hükûmet üyelerinin, vatandaşların veya firma-
ların etkilerinden ne ölçüde bağımsızdır?” sorusuna 
iş adamlarından gelen yanıtlarla yapılan ölçümde, 
İran’da yargı bağımsızlığı 2014-2015 yılları için (ül-
kenin dâhil edildiği en son araştırma) dünya ortala-
masından daha aşağı düzeyde değerlendirilmiştir. 
“Ülkenizde, hükûmet yetkilileri sözleşmelere (iha-
lelere) karar verirken firmalarla ve bireylerle olan iyi 
ilişkilerine ne kadar öncelik vermektedir?” sorusuna 
verilen cevapta da İran, dünya ortalamasının daha 
altında puan almıştır. “Ülkenizde, işletmelerin dev-
letin düzenleyici taleplerine ve idari gereksinimlerine 

(örneğin izinler, düzenlemeler, raporlama) uyması ne 
kadar zordur?” sorusuna verilen cevapta İran, 144 
ülke arasında 125. sırada, “Ülkenizde, özel işletme-
lerin yasal işlem yoluyla devlet eylemlerine veya dü-
zenlemelerine meydan okuması ne kadar kolaydır?” 
sorusuna verilen cevapta ise 144 ülke arasında 130. 
sırada yer almıştır.

Heritage Vakfının 2019 yılı için yayımladığı “Eko-
nomik Özgürlük Endeksi’nde” (Index of Economic 
Freedom 2019) İran, 180 ülke arasında 155. sırada 
yer almıştır.  2013 yılında aynı vakıf tarafından yayım-
lanan raporda 185 ülke arasında 168. sırada yer al-
mıştı. Son raporda hukukun üstünlüğü kategorisinde 
yine İran’da yargı sisteminin bağımsızlığı ve bağımsız 
finansal denetim sorununun altı çizilmektedir.

Söz konusu endeksin iş özgürlüğü (business fre-
edom) bileşeni, düzenleyici ortamın ve fiziki altyapı 
şartlarının, işletmelerin verimli çalışmasını ne ölçüde 
kısıtladığını ölçmektedir. Bu kategoride İran’ın en-
deksteki durumu veya pozisyonu, 2013-2019 yılları 
arasında daha da kötüleşmiştir. Mülkiyet haklarına 
ilişkin puan durumu ise yine de çok yüksek olma-
makla birlikte 2013-2019 yıllarına göre bir miktar 
iyileşme gösterebilmiştir.

Düzenleyici kurumların verimliliğinin düşük ol-
ması, yatırım ve üretim sürecinin aşırı bürokrasi ve 
zorlaştırılmış sıkı bir denetime tabi tutulması, kısıtla-
yıcı düzenlemeler, ekonomik olarak rasyonel olma-
yan fiyat kontrolleri ve sübvansiyonlar raporda ayrıca 
not edilmiştir. Rapora göre devlete ait ticari bankalar 
ve uzmanlaşmış finansal kurumlar, bankacılık sek-
töründeki varlıkların çoğunluğunu kapsamaktadır. 
İşletmelerin finansmana erişimi ise sıkı hükûmet 
kontrolleri ve müdahaleci devlet uygulamalarıyla sı-
nırlandırılmaktadır.

Sonuç olarak İran, dünyanın en büyük ikinci do-
ğal gaz ve dördüncü en büyük ham petrol rezervine 
sahip olmasına rağmen ülkenin petrol ihracatını ar-
tırması ve dış yatırım çekmesi yaptırımlar nedeniyle 
zorlaşmıştır. Bunun yanında düşük yaşam standart-
ları, yüksek işsizlik ve ekonomik özgürlük eksikliği 
sosyoekonomik sonuçlar doğurmaktadır. İran eko-
nomisi yatırım cazibesinin yanı sıra mevzuat ve uy-
gulamalardan kaynaklı ciddi riskler barındırmaktadır. 
Devletin ekonomik işlem hacmindeki büyük payı ve 
ekonomiye müdahalesi zaten bilinen bir gerçektir.

ABD’nin tek taraflı uyguladığı yaptırımlardan do-
layı ekonomik bir darboğazdan geçen İran’ın bütün 
riskleri göz önüne alarak ülkeye yatırım yapmayı 
düşünen veya bu ülkeyle ticaret yapmak isteyen iş 
adamlarının önünü açan ve işini kolaylaştıran re-
formlar yapması ülke ekonomisi açısından şarttır. 
Ne var ki hâlihazırda çoğunlukla güvenlik eksenli ku-
rumlarla bağlantılı ülke içindeki güçlü çıkar grupları, 
ekonomik serbestleşme ve sürdürülebilir ekonomik 
büyüme gibi reform gerektiren konuların önünde en-
gel teşkil etmektedir.
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İran ve PKK 
Sorunu
Geçtiğimiz haftalarda başta İçişleri Baka-

nı Süleyman Soylu olmak üzere üst dü-
zey yetkililer birkaç defa İran ile Türkiye 

iş birliğinde PKK terör örgütüne karşı ortak bir 
operasyon düzenlendiğini açıkladı. Ancak İranlı 
yetkililerden farklı ve çelişkili açıklamalar gelme-
si kafalarda soru işaretlerine neden oldu ve bu 
durum İran-PKK ilişkisini bir kez daha gündeme 
getirdi.

İran ve Ayrılıkçı Kürt Hareketleri

Türkiye gibi bir imparatorluk bakiyesi olan 
İran, çeşitli etnik gruplardan müteşekkildir ve 
etnik Farsların sayısal olarak azınlıkta olduğu bir 
ülkedir. İran’da nüfusun yaklaşık %10’unu oluş-
turan ve büyük ekseriyeti Sünni olan Kürtler ise 
bütün azınlıklar içerisinde etnik kimlik açısından 
en bilinçli gruptur. Nitekim yakın tarihteki tek yarı 
bağımsız Kürt devleti olan Mehabad Cumhuri-
yeti, 2. Dünya Savaşı’nın hemen ardından Ocak 
1946’da Sovyetler Birliği’nin desteğiyle İran top-
raklarında kurulmuştur ve söz konusu oluşum 
bütün Kürtler arasında tarihî bir referans noktası 
olarak kullanılmaktadır.

Kürtlerin İran içindeki siyasi faaliyetleri ve 
merkezî yönetim karşıtı hareketleri işgal dö-
nemiyle sınırlı kalmamış ve 1979’daki İslam 
Devrimi’nin ardından da Kürtler siyasi ve askerî 
güçlerini kullanarak bağımsızlık ya da özerklik 
isteklerini gündeme getirmişlerdi. Fakat yeni 
yönetimle bir uzlaşma sağlanamayınca taraflar 
arasında kanlı çatışmalar yaşanmıştı. Nihayet ül-
kedeki Kürt isyanının bastırılabilmesi ancak Irak 
Savaşı’nın yol açtığı katı savaş koşulları içinde ve 
olağanüstü tedbirler kullanılarak mümkün olabil-
miştir. İran’da bugün de başta İKDP ve Komele 
olmak üzere muhtelif silahlı Kürt örgütleri zaman 
zaman güvenlik güçleriyle çatışmalara girmekte-
dir. İran basını söz konusu çatışmaları aktarırken 
“devrim karşıtları” ya da “eşkıyalar” gibi tanımlar 
kullanmakta, örgütlerin siyasi-etnik kimliklerini 
zikretmekten kaçınmaktadır.

Dış Politika Kartı Olarak Kürtler

İran son yüz yıldır ayrılıkçı Kürt hareketleriy-
le mücadele etmesine ve ciddi bölücülük tehdi-
dine maruz kalmasına rağmen merkezî yönetim 
özellikle de kendisini güçlü hissettiği zaman bu 
kartı komşu ülkelere karşı kullanmaktan çekin-
memiştir. Bu durumun en önemli örneği 70’li 

yılların ilk yarısında Şah yönetiminin İsrail’le bir-
likte Bağdat karşıtı silahlı Kürt gruplarına verdiği 
yoğun destek esnasında görülmüştür. Dönemin 
Irak yönetimi söz konusu ayaklanmaları bastır-
makta zorlanınca İran’ın şartlarını kabul etmek 
zorunda kalmış ve taraflar arasında 1975 Ceza-
yir Anlaşması imzalanmıştır. Saddam Hüseyin’in 
1979 devriminden faydalanarak anlaşmayı iptal 
etmeye çalışması iki ülke arasında sekiz yıl süre-
cek savaşın temel nedenlerinden biri olmuş an-
cak savaştan herhangi bir sonuç alınamamıştır. 
Irak’taki Baas Partisi rejiminin devrilmesinden 
15 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hiçbir 
Irak hükûmeti söz konusu şartları yeniden kabul 
etmeye yanaşmamıştır. Nitekim Ruhani’nin son 
Irak ziyaretinde deklare edilen sonuç bildirisinde 
anlaşmaya atıfta bulunulması İran tarafının yo-
ğun ısrarları sayesinde olmuştur.

İran’ın PKK İkilemi

Yukarıda belirtildiği üzere yakın tarihte kısa 
süreli de olsa ilk özerk Kürt devletine ev sahipliği 
yapan ve devrim esnasında birçok şehrin kont-
rolünü ayrılıkçı Kürt gruplarına kaptıran İran, 
Irak Savaşı’nın getirdiği güvenlikçi atmosfer 
sayesinde bütün etnik ve dinî grupların taleple-
rini şiddetli bir şekilde bastırabilmiştir. Savaşın 
ilerleyen yıllarında bir yandan Şah dönemindeki 
gibi Irak Kürtlerini destekleme politikasına geri 
dönen İran diğer yandan ise Türkiye’deki Kürt so-
rununun silahlı çatışmaya evirilmesini yakından 
izlemiştir. 90’lı yıllara gelindiğinde PKK ile ilişki-
lerini geliştiren ve özellikle stratejik ortağı Suriye 
Arap Cumhuriyeti üzerinden ilişkiler yürüten İran, 
1998 yılında Türkiye’nin Suriye’ye verdiği ültima-
tom üzerine arabuluculuk çabalarına girişmiş ve 
Öcalan’ın Suriye’den çıkartılmasıyla kriz son bul-
muştur.

İran-Irak Savaşı’ndan sonra İran’daki Kürt 
sorununu büyük ölçüde sonlandırdığını düşünen 
Tahran yönetimi, yurt dışındaki Kürt gruplarla 
ilişkilerini derinleştirmeye başlamıştır. PKK’nın 
1998 yılından itibaren bir kısmı İran sınırları için-
de yer alan Kandil Dağlarını ana karargâh olarak 
seçmesi, İran ve PKK arasındaki ilişkilerin de ge-
lişmesine kapı aralamıştır. Dahası Türk basınında 
birçok defa İran’ın PKK’lı yaralıları tedavi ettiğine 
ve sözde komutanlarının Tahran’ı ziyaret ederek 
İranlı yetkililerle görüştüğüne dair haberler yer 
almıştır. 90’lı yıllar boyunca İran ve PKK arasın-
daki ilişkilerin gelişmesinde özellikle Sovyetlerin 
yıkılmasının ardından Türkiye’nin Orta Asya’ya 
yönelik söylemleriyle yine bu dönemde İsrail ile 
geliştirilen askerî-istihbarat iş birliğinin etkili ol-
duğu düşünülebilir. Nitekim aynı dönemde Türki-
ye’nin öne çıkmasından rahatsızlık duyan Rusya 
ve Yunanistan dâhil farklı ülkelerin, örgütle ilişki-
lerini ileri boyutlara taşıdıkları malumdur.

YPG Faktörü

Suriye Devrimi’nin barışçıl protesto gösteri-
lerinden kanlı bir iç savaşa dönüşmesiyle diğer 
terör örgütlerinin yanı sıra PKK da Suriye’de 
ciddi alan kazanmıştır. Suriyeli üyeleri aracılığıy-
la PYD/YPG’yi kuran ve zor durumdaki rejim ve 
en önemli hamisi İran’dan ciddi bir destek gören 
örgüt, ilk aşamada rejim tarafından kendisine 
bırakılan alanların kontrolünü sağlamış ve daha 
sonra özellikle DEAŞ tehdidini kullanarak dünya 
kamuoyunda ciddi bir sempati elde etmiştir. Bu 
dönemde bir yandan Türkiye’ye yönelik ulusla-
rarası suçlamaların artması diğer yandan Ankara 
hükûmetinin sistem içine yuvalanmış paralel te-
rör yapılarıyla mücadelesi nedeniyle dış politika-
daki kritik meselelere zamanında ve gereği gibi 
müdahale edememesi PKK’ya tarihinde olmadığı 
kadar hâkimiyet alanı ve uluslararası meşruiyet 
kazandırmıştır.

Kriz esnasında PKK/PYD’nin kazandığı im-
kânlar bunlarla da sınırlı kalmamıştır. Örgüt 
adeta yarı-devlet yapısına bürünerek farklı ak-
törlerle eş zamanlı müzakere yeteneğine de ka-
vuşmuştur. Örneğin bir yandan ABD’nin silah, 
lojistik ve stratejik propaganda desteğine sahip 
iken diğer yandan Suriye rejimiyle iplerini kopar-
madan müzakereler sürdürüp gerektiğinde bu 

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş

Kürt sorununu 
başta Türkiye olmak 
üzere “başkalarının 
sorunu” şeklinde 
lanse etmeye 
çalışan ve bu 
minvalde istikrarlı 
bir söylem ve 
strateji izleyen 
Tahran yönetiminin 
söz konusu 
çizgiden ayrılması 
beklenmemektedir.
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aktörleri birbirlerine karşı koz olarak kullanmaya 
çalışmıştır. Suriye konusunda, ABD’nin kafa ka-
rışıklığı ortadan kalkmadan ve net bir kamplaş-
ma yaşanmadan diğer aktörler gibi PKK’nın da 
herhangi bir oyuncuyla bağlarını koparıp karşı 
harekete geçmesi pek olası görünmemektedir. 
Mesela Trump yönetimiyle birlikte İran içerisinde 
hareketlenmeye başlayan çok sayıda silahlı terör 
örgütünün aksine PKK ya da PJAK henüz İran ko-
nusunda hiçbir şekilde pozisyon açıklamamıştır. 
İran’ın PKK ile ilişkisi de tek bir düzlem üzerinden 
okunamayacak kadar karmaşıktır. Örneğin 2007 
yılında ABD tarafından İran’a askerî saldırı ihti-
mali arttığında PKK PJAK’ı kurmuş ve İran ile ça-
tışmaya başlamıştır. 2011’de zirveye ulaşan ça-
tışmalardan sonra İran ve PKK arasında ateşkes 
kabul edilmiştir ve söz konusu çatışmasızlık hâli 
bugün bile sürmektedir. Yine de en şiddetli çatış-
malar esnasında bile taraflar arasındaki diyalog 
ve iş birliği kanalları tamamen kapanmamıştır.

Son operasyonlara dönecek olursak İran 
gerek Suriye’de gerekse de Irak’ta irtibat içinde 
olduğu PKK ile kendi güvenliği söz konusu olma-
dıkça tam ölçekli bir karşılaşmaya girmeyecektir. 
Bu durum yalnızca PKK’nın bölgesel stratejilerin-
de ciddi bir değişikliğe gitmesi ve son dönemde 

şekillenen İsrail-Suudi Arabistan-BAE eksenine 
tam olarak angaje olması ve İran ile olan köp-
rüleri atması durumunda gerçekleşebilir. Şu an 
için PKK’nın bu şekilde bir strateji değişikliğine 
gittiğine dair herhangi bir emare yoktur. Ancak 
PKK’nın eylem ve harekât kabiliyetiyle kriz anla-
rındaki mobilize olma potansiyeli herkesin oldu-
ğu gibi İran karşıtı kampın da dikkatini çekmekte 
ve Rakka üzerinden bir ilişki geliştirildiği görül-
mektedir. Yine de İran’ın sahadaki kabiliyetlerinin 
farkında olan PKK risk almak istememekte, Su-
riye rejimi ve İran’la olan ilişkilerini en üst sevi-
yede tutabilmek için ciddi gayret göstermektedir. 
Dolayısıyla İran’ın Türkiye’nin ısrarcı talepleri ne-
ticesinde PKK karşıtı operasyona sınırlı biçimde 
yanıt vermeye başlaması PKK’nın ABD’nin teşvik 
ve zorlamalarıyla söz konusu oluşuma yaklaşma-
ya başlamasıyla ilgili olabilir. Aksi takdirde zaten 
siyasi, ekonomik ve askerî açıdan çok sayıda 
cephede mücadele etmeye çalışan İran’ın PKK’yı 
da karşısına almak istemesi gerçekçi değildir.

Hassaslaşan Türk-Kürt Dengesi

Son olarak İran’ın PKK ile mücadelede iş bir-
liği hususunda çekingen davranmasının ve sınırlı 
ortak operasyonların dillendirilmesini istememe-

sinin nedenlerinden biri de yukarıda değinildiği 
üzere ülkedeki politik bilinci son derece yüksek 
Kürt varlığıdır. Kürt sorununu başta Türkiye ol-
mak üzere “başkalarının sorunu” şeklinde lan-
se etmeye çalışan ve bu minvalde istikrarlı bir 
söylem ve strateji izleyen Tahran yönetiminin 
söz konusu çizgiden ayrılması beklenmemekte-
dir. Devrim sonrasında muhafazakâr-reformcu 
kamplaşması içinde Kürt ve Türk azınlıkların bir-
birini dengelemesini sağlayan yönetim özellikle 
Türklerdeki etnik kimliğin de güç kazanmasıyla 
hassas dengelerde daha da dikkatli davranmak 
zorunda kalacaktır. Örneğin 90’lı yılların başın-
da Karabağ ve Azerbaycan topraklarının işgaline 
sessiz kalan ve iç kamuoyundan önemli bir tepki 
görmeyen yönetimin aynı tavrı sürdürmesi çok 
daha zor görünmektedir. Nitekim Ermenistan 
Başbakanı Pişanyan’ın Tahran ziyareti esnasında 
Ermeni kulübünde çektirdiği fotoğrafta yer alan 
bir ifade, yalnızca etnik bilinci güçlü genç akti-
vistler arasında değil Meşrutiyet’ten beri modern 
İran’ın dönüm noktalarında büyük katkısı olan 
Tebriz Medreselerinden de ciddi tepki görmüştür. 
Dolayısıyla bu aşamadan sonra ülke içindeki Kürt 
milliyetçiliğinin öfkesini Türkiye’ye kanalize etme 
çabaları da eskisi kadar görünür olamayacaktır.

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş
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Trump’ın 
Golan 
Tepeleri 
Kararının 
Olası 
Sonuçları
ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart Pa-

zar günü Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı 
olarak kabul ettiğine dair kararı imzaladı. 

Trump’ın bu kararında üç temel hususun etkili 
olduğu görülmektedir. Birincisi Amerikan ka-
muoyu, ikincisi ABD’nin dış politikasındaki de-
ğişim, üçüncüsü ise Suriye’deki mevcut siyasi 
konjonktürdür. Bu bağlamda Trump’ın son 
kararının bölgede muhtelif sonuçları olacaktır.

Öncelikle Trump, seçim vaatlerini yerine 
getirmek suretiyle “sözünün ehli” ve “güve-
nilir” siyaset adamı algısı oluşturmayı hedef-
lemektedir. Böylelikle ikinci defa ABD Başka-
nı seçilebilmek için Amerikan seçmenlerinin 
nezdinde itibar kazanmayı ve rakiplerine karşı 
avantaj sağlamayı amaçlamaktadır.

Trump’a göre yeni dönemde uluslararası 
sistem Amerikan çıkarları ekseninde şekillen-
melidir. ABD çıkarlarını engelleyen bütün olu-
şumlar ya ortadan kaldırılmalı ya da yeniden 
dizayn edilmelidir. “Daha büyük bir Amerika 
için” ABD, mevcut gücünü kullanarak dünyayla 
yeniden ilişki kurmalı ve bu ilişki ABD çıkar-
larına hizmet etmelidir. Dolayısıyla uluslarara-
sı hukuk “reel politikanın” önüne geçmemeli, 
“denge politikasının” yerini “güç politikası” 
almalıdır. Nitekim Golan Tepeleri’yle ilgili ka-
rarıyla Trump, 1999 Yugoslavya ve 2003 Irak 
müdahalelerinde olduğu gibi ABD’nin “küresel 
tek egemen güç” olduğunu göstermek istemiş-
tir. Bunun için de uluslararası hukukun icrası 
ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanma-
sında temel mekanizma rolünü gören Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) işlevsiz 
kılmıştır. Bu doğrultuda 1981 yılında İsrail’in 
işgal ettiği Golan Tepeleri’ni Suriye toprağı ola-

rak sayan 497 sayılı BM kararını, 2015 yılında 
Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına 
dair 2258 sayılı BMGK kararını hiçe saymış ve 
hatta BM Şartının 4/2 maddesinde belirtilen 
“silahlı güç kullanarak bir başka devletin top-
rak bütünlüğünü bozmayı yasaklayan” temel 
ilkeyi de ihlal etmiştir.

Trump’ı Golan Tepeleri’ne ilişkin son kararı 
almaya sevk eden üçüncü neden ise Suriye’de-
ki mevcut siyasi ortamdır. Ona göre 2011 yılı 
öncesinde olduğu gibi kendi topraklarını kont-
rol edebilen tek ve egemen bir Suriye’den artık 
söz edilemez. 2013’te İran, 2015’te ise Rus-
ya’dan gelen askerî destekle ayakta kalan bir 
Suriye, hâlihazırda topraklarının büyük bir bö-
lümü üzerindeki kontrolünü fiilen kaybetmiştir. 
Dolayısıyla 1967 yılından beri Golan Tepeleri’ni 
İsrail’den geri almayı başaramayan Suriye’nin 
önümüzdeki süreçte bunu başarması imkân-
sızdır.

Trump’ın son kararı aynı zamanda İran’ın 
Suriye politikasını da olumsuz etkilemiştir. 
Şam rejiminin ayakta kalması ve Suriye’nin 
tamamının rejim tarafından kontrol altına alın-
ması için büyük bedeller ödeyen İran’ın bu 
oldu bitti karşısında yapabileceği herhangi bir 
şey yoktur. İsrail’in işgalinden beri Şam ile 
İsrail sınırı arasında bir tampon bölge rolünü 
gören Golan Tepeleri’ni, İsrail bundan sonra 
kendi sınırları içinde sayacağı için Hizbullah ve 
İran’a ilişkin tehdit algısına dayanarak bölgeyi 
daha da silahlandıracaktır. ABD’nin alacağı gü-
vence ve destek sayesinde İsrail, Suriye’deki 
Hizbullah ve İran milislerine yönelik saldırıla-
rını arttıracaktır.

Sonuç itibariyle Trump’ın bu kararı Suri-
ye’de, Ortadoğu’da ve uluslararası politika-
da yeni bir safhaya geçişe işaret etmektedir. 
Trump’ın son hamlesi artık uluslararası iliş-
kilerde güç politikasının öne çıktığı, güçlünün 
haklı olabileceği ve uluslararası bağlayıcılığı 
olan kararlara rağmen toprak elde etmenin 
meşru sayılabileceği şeklinde yorumlanabilir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Haber Analiz

Trump’ın son hamlesi 
artık uluslararası 
ilişkilerde güç 
politikasının öne 
çıktığı, güçlünün 
haklı olabileceği ve 
uluslararası bağlayıcılığı 
olan kararlara rağmen 
toprak elde etmenin 
meşru sayılabileceği 
şeklinde yorumlanabilir.
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Şehir Adet 
Tahran 42
Doğu Azerbaycan 9
Batı Azerbaycan 3
Erdebil 3
Isfahan 5
Elborz 8
İlam 3
Buşehr 1
Horasan-ı Rezevi 9
Huzistan 30
Zencan 7
Sistan ve Beluçistan 1
Kazvin 1
Kürdistan  5
Kirman 4
Kirmanşah 6
Kohgiluyi Buyer Ahmed 3
Gilan  3
Luristan 6
Toplam                                  149

Protesto Düzenleyenler Adet 
İşçiler 52 
Çiftçiler 2 
Bankazedeler 23 
Öğretmen ve Öğrenciler 17 
Otomotiv Sektörü Mağdurları 14 
Şoförler 4 
Emekliler 9
Konut Mağdurları 10 
Diğer 18
Toplam 149

Şubat 2019'da İran Genelinde 
Gerçekleşen Protestolar

www.iramcenter.org/iramcenter
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ÝRAN’DA SEL BASKINLARININ BÝLANÇOSU

49 kişi hayatını 
kaybetti.

283 kişi 
yaralandı.

Şiddetli yağışlar, İran’ın 31 
eyaletinin 25’ini etkisi altına aldı.

Şiraz’da meydana 
gelen selde 210 
araç hurdaya 
döndü.

Fars Eyaletinde 28 
Mart Perşembe 
günü bir günlük 
genel yas ilan edildi.

Gülistan, Mazenderan, Çaharmahal 
ve Bahtiyari, Kirmanşah ve Simnan 
eyaletlerinde yaklaşık 170 milyon 
dolarlık hasar meydana geldi.

Başta Batı Azerbaycan, Kürdistan, 
Kirmanşah, İlam, Huzistan 
gelmek üzere 11 eyalette sel 
uyarısında bulunuldu. 

Sel felaketine rağmen yurt dışı 
ziyaretinden dönmeyen 
Gülistan Eyaleti Valisi Menaf 
Haşimi görevden alındı.
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www.iramcenter.org/iramcenter

• Tercihli Tarife Uygulaması ve Gümrük Tariflerinin Standartlaştırılması gibi Ticaret ve Endüstri 
Alanlarında 22 Başlık

• İki Ülke Arasındaki Ticaret Hacminin 12 Milyar Dolardan 20 Milyar Dolara Çıkarılması
• 1 Nisan Tarihinden İtibaren Karşılıklı Vize Ücretinin Kaldırılması
• İki Ülke Arasında Sınırı Oluşturan Nehrin (Şattülarap/Ervend Rud) Temizlenmesi
• Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Taslağının Hazırlanması

RUHANİ’NİN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER 

MÜZAKERE EDİLEN KONU VE ALANLAR 

MUTABAKATA VARILAN HUSUSLAR

• Maden ve Ticaret Endüstrisi
• Petrol
• Sağlık 
• Basra-Şelemçe Arasına (32 km) Demir Yolu Yapımı
• Ticaret ve Yatırımda Vize Kolaylığının Sağlanması

• Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı
• Ayetullah Sistani ve Bazı Taklit Mercileri
• Eski Başbakanlar Haydar el-İbadi ve Nuri el-Maliki
• Ulusal Hikmet Hareketi Başkanı Ammar el-Hekim
• Haşdi Şabi’nin Lideri ve Millî Güvenlik Danışmanı Falih el-Feyyad
• Dinî ve Etnik Grupların Kanaat Önderleri

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ’NİN IRAK ZİYARETİ

İnfografik



6709.01.2019, Dış Politika

NİSAN
2019



68 02.04.2019, İç Politika

İran 
Basınında 31 
Mart Yerel 
Seçimleri
31 Mart 2019’da Türkiye’de gerçekleşen yerel 

seçimler bütün dünyada olduğu gibi İran’da 
da ilgiyle takip edildi. Adalet ve Kalkınma-

sı Partisinin (AK Parti) Ankara’yı kaybetmesi ve 
İstanbul’un durumunun belirsizliği İran kamuo-
yunda yankı buldu. İran basınında, bazı haber si-
teleri genel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın partisinin birinci parti olarak çıktığına 
değinirken bazıları da Erdoğan’ın açıklamalarına 
yer verdi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra 
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi 
yaptığı açıklamada “Türkiye’de yerel seçimlerin 
başarılı bir şekilde yapılmasından dolayı Türk 
hükûmetini, milletini ve ülkedeki siyasi partileri 
tebrik ediyoruz. Seçimlerin barışçıl bir ortamda 
gerçekleşmesi ve katılım oranının yüksek olma-
sı, dost ve kardeş ülke Türkiye’deki demokrasi-
nin bir başka göstergesidir. Bu sonuçların Türk 
devletine ve milletine refah, mutluluk ve kalkınma 
getirmesini diliyoruz. Demokrasinin bölge ülkele-
rinde bağımsızlığın, güvenliğin ve istikrarın temel 
güvencesi olduğuna şüphe yoktur.” ifadelerini 

kullandı. Akabinde İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, Türkiye’deki seçimlerin başarılı geçmesi 
sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı kutladı. Ruhani tarafından 31 Mart Mahalli 
İdareler Genel Seçimi dolayısıyla Erdoğan’a hita-
ben yayımlanan tebrik mesajında şu ifadelere yer 
verildi: “Türkiye’deki belediye seçimlerinin ülke 
genelinde coşkulu ve başarılı geçmesi nedeniyle 
zat-ı alinizi, Türk milletini ve hükûmetini tebrik 
ediyorum. Seçimler, halkın kendi kaderini tayini 
ve demokratik hâkimiyetinin bir göstergesidir. 
Dost ve kardeş Türk milleti için yüce Allah’tan 
başarı ve mutluluk diliyorum.”

Hükûmete yakınlığıyla bilinen İran Öğrenciler 
Haber Ajansı (ISNA), seçim sabahı “Türkiye Yerel 
Seçimleri ve Hükûmetin Zor Sınavı” başlığını ta-
şıyan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu se-
çimleri çok önemsediği ve “ölüm kalım meselesi” 
hâline getirdiğine dikkat çekti. Yazının devamında 
ise Erdoğan’ın ekonomik kalkınma ve 16 yıldan 
fazla bir süredir seçim kampanyalarındaki başa-
rısı sayesinde ülke siyasetinde söz sahibi olduğu 
vurgulandı. Aynı haber ajansı seçim sonrasında 
ise “Erdoğan AK Partinin Belediye Seçimlerindeki 
Zaferini İlan Etti” başlığıyla seçim sonuçlarını du-
yurdu. Ayrıca hükûmetin ilk defa Ankara’yı kay-
bettiğine işaret ederek Erdoğan’ın açıklamalarına 
yer verdi. Ülkenin resmî haber ajansı olan İran 
İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA) seçim 
sonuçlarını “Türkiye’nin Önde Gelen Partilerinin 
Son Çekişmesi İstanbul’a Uzadı” şeklinde duyur-
du. İstanbul’da hem Binali Yıldırım’ın ve hem de 
Ekrem İmamoğlu’nun ellerindeki verilere göre 
kazandığını açıklamasından bahsedilen yazıda, 
Erdoğan’ın üst üste 15. defa seçimden zaferle 
çıktığı belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusuna ya-
kınlığıyla bilinen muhafazakâr Fars Haber Ajansı 
ise “Belediye Seçimlerinde AK Partinin Zaferi: 

Ankara’da Yenilgi” başlığını attığı haberde; Erdo-
ğan’ın bazı şehirleri kaybettiklerine ve hükûmetin 
artık ekonomik tedbirleri uygulamaya başlayaca-
ğına ilişkin sözlerine dikkat çekti. Ayrıca AK Par-
tinin Ankara’yı ilk defa kaybettiğine de işaret edil-
di. Aynı haber ajansı, bir gün sonra sonuçların 
netleşmesiyle birlikte Anadolu Ajansının son ve-
rilerini paylaşarak AK Partinin Ankara’dan sonra 
İstanbul’u da kaybettiğini duyurdu. Ayrıca yanlış 
bir yorumla Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı için Meclis Başkanlığından 
istifa ettiğine ancak hükûmetin bu sonuçlarla bir-
likte parlamentoyu da kaybettiğine işaret edildi. 
Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen 
diğer muhafazakâr haber ajansı Tesnim de yine 
İstanbul’daki çekişmeye yer vererek “İstanbul’da 
Nefes Kesen Rekabet: Erdoğan Yenilmek Üzere” 
başlığıyla haberi okuyucularına sundu. Tesnim 
Haber Ajansı bir gün sonra hükûmetin İzmir ve 
Ankara’dan sonra İstanbul’u da kaybettiğine de-
ğinerek Ekrem İmamoğlu’nun, hükûmetin dünya-
ya Türkiye’de yüksek bir demokrasinin olduğunu 
göstermesi için seçim sonuçlarını resmî olarak 
tanıması yönündeki açıklamalarına yer verdi. Kha-
baronline haber sitesi de benzer bir başlık atarak 
“Siyasi Mücadele İstanbul’a Uzadı” manşetiyle se-
çim sonuçlarını verdi ve iktidar partisinin üst üste 
15. defa seçim kazanmasına vurgu yaptı. Yazıda, 
İstanbul’daki çekişme hatırlatılarak Cumhurbaşka-
nı Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
açıklamalarına yer verildi. Mehr Haber Ajansı ise 
“Seçimlerde AK Parti Önde” başlığını atarak AK 
Partinin seçimleri 20 büyükşehirde önde tamam-
ladığını belirtti.

Not: İran’da Nevruz tatili nedeniyle gazeteler 
yayımlanmadığı için sadece haber ajanslarının 
Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin görüşlerine 
yer verilmiştir.

Süleyman Gündede - Asistan
İç Politika - Haber Analiz



69

Trump’ın 
Devrim 
Muhafızları 
Kararı ve 
Muhtemel 
Sonuçları
ABD Başkanı Donald Trump 8 Nisan’da İran 

Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) 
terör örgütü olarak ilan etti. Trump’ın 

kararına cevaben İran Yüksek Ulusal Güvenlik 
Konseyi de ABD’nin Merkez Kuvvetler Komu-
tanlığı’nı (CENTCOM) terör örgütü ilan ettiğini 
duyurdu. 9 Nisan’da ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo da DMO Kudüs Gücü komutanı Kasım 
Süleymani’nin DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağda-
di gibi terörist olduğunu iddia etti.

İran’ın CENTCOM’u terör örgütü ilan et-
mesinden farklı olarak, ABD’nin İran’ın resmî 
bir kurumu olan DMO’yu terör örgütü ilan et-
mesinin siyasi ve ekonomik sonuçları olacak. 
CENTCOM ABD bürokrasisinin bir parçasıdır; 
kendisine ait bir ekonomik ayrıcalığı veya si-
yasi özerkliği yoktur. Bunun tersine DMO 1979 
İran İslam Devrimi’nden beri İran rejiminin as-
kerî-siyasi yapısının temelini oluşturmakla bir-
likte, rejimin koruyucusu niteliğindedir. Ülke 
içinde önemli ekonomik kaynakları elinde tutan 
DMO, 150 bine yakın askerden oluşmaktadır. 
Kendisine ait kara, hava, deniz, istihbarat kuv-
vetlerine ve özel kuvvetlere sahiptir; düzenli 
İran ordusundan bağımsız, paralel bir yapılan-
madır. DMO’yu terör örgütü olarak ilan eden 
ABD bu kararıyla, DMO’ya yönelik ekonomik 
ve siyasi baskıyla beraber, kendi iç hukukuna 
göre operasyon yapmak için yasal bir dayanak 
da elde etmiş olacaktır.

Trump’ın İran’a yönelik öncelikli politika-
larından biri, İran’ın bölgedeki yayılmacı si-
yasetinden vazgeçmesini sağlamaktır. DMO 
da İran’ın bölgedeki yayılmacı siyasetini şe-
killendiren, yön veren ve uygulayan öncelikli 
aktör konumundadır. İran’ın en seçkin askerî 

birliklerinden oluşan DMO Suriye, Irak, Yemen 
ve Lübnan’da aktiftir ve kriz bölgelerinde yerel 
silahlı grupların oluşturulmasını destekleyerek 
silahlı çatışmalara girmelerinde önemli roller 
üstlenmektedir.

Trump’ın Kararının Üç Hedefi

Trump’ın DMO’yu terör örgütü ilan etmesi 
üç amaca hizmet etmektedir. Birincisi, başta 
Kasım Süleymani ve DMO’nun üst düzey yetki-
lileri olmak üzere, İran dış politika kararlarının 
alınmasında son merci olan Devrim Rehberi’ne 
yönelik psikolojik baskı uygulamaktır. ABD 
aynı zamanda, DMO’dan destek alan, onunla 
diyalog yürüten veya iş birliği yapan (başta 
devlet dışı aktörler olmak üzere) diğer devlet-
lerin de bu karardan etkilenmesini beklemekte-
dir. Uluslararası aktörler mecbur kalmadıkları 
takdirde ABD gibi küresel bir güç tarafından 
terör örgütü ilan edilmiş bir yapıyla ilişki kur-
maktan kaçınacaktır. Bu da DMO’nun dış ak-
törlerle kurduğu ilişkilerin de hedef alındığı 
anlamına gelmektedir.

Trump’ın kararının ikinci hedefi DMO’nun 
ekonomik gücüne yöneliktir. ABD’nin Mayıs 
2018’de nükleer anlaşmadan çekilmesinin ar-
dından İran’a karşı tekrar uyguladığı ağırlaştı-
rılmış yaptırımlar İran ekonomisini önemli de-
recede olumsuz etkiledi ve bu halka da yansıdı. 
Fakat İran ekonomisi küçülürken DMO bölge-
deki faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Bu 
kararla ABD, doğrudan DMO’nun ekonomik 
gücünü hedef alarak, onun kaynaklarını orta ve 
uzun vadede azaltmak istiyor. Elimizde kesin 
rakamlar olmamakla birlikte, DMO’nun İran 
ekonomisinin yüzde 30’unu taşeron şirketler 
üzerinden kontrol ettiği, ülke ekonomisinde ve 
ticaretinde geniş yetkilere sahip olduğu bili-
niyor. DMO’nun terör örgütü olarak ilan edil-
mesi, ona bağlı şirketlerin yabancı ülkelerle 
ilişkilerinde sorun yaşaması anlamına geliyor. 
DMO’nun kontrolündeki şirketlerle yabancı 
şirketler arasındaki ilişkiler ve bundan sonraki 
olası iş birlikleri de engellenmeye çalışılıyor. 
Yabancı şirketler terör örgütü ilan edilmiş 
DMO’nun denetimindeki şirketlerden uzak dur-
maya çalışacaktır. Bu karara rağmen DMO’nun 
kontrolündeki şirketlerle ilişki yürüten gerçek 
ve tüzel kişiler büyük bir ihtimalle Amerikan 
yaptırımlarına maruz kalacaktır. DMO’nun 
ekonomik olarak zayıflatılması onun bölgede 
yürüttüğü ve ağır maliyetli faaliyetlerini sür-
dürmesini zorlaştıracak ve bu faaliyetlerini kı-
sıtlamak zorunda bırakacaktır.

Trump’ın DMO’ya yönelik kararının üçüncü 
amacıysa siyasidir. DMO terör örgütü olarak 
ilan edildiğinden, başta ABD olmak üzere bu 
kararı destekleyen İsrail ve bölgedeki diğer 

Amerikan müttefikleri, terörle mücadele kap-
samında DMO’ya müdahale edebilecektir. Tah-
ran’ın resmî açıklamalarına göre İran ne Suri-
ye’de ne Irak’ta ne de Yemen’de silahlı kuvvet 
bulundurmaktadır. İran söz konusu ülkelerde 
sadece askerî danışmanlarının olduğunu söy-
lüyor. Ancak özellikle Suriye’de DMO’ya bağlı 
Pakistan ve Afganistanlılardan oluşan “Fatı-
miyyun” ve “Zeynebiyyun” tugayları olduğu 
gibi, DMO’nun yurt dışı operasyonlarını yürü-
ten Kudüs Tugayı da faaliyet göstermektedir. 
Böylelikle İran’ın yurt dışındaki birlikleri bun-
dan sonra ABD’nin merceği altına alınarak te-
rör örgütü muamelesi görecektir.

Kararın Siyasi Boyutları

Sonuç itibarıyla Trump, İran Devrim Muha-
fızları Ordusu’nu terör örgütü ilan ederek onu 
zayıflatmayı amaçlamış, DMO üzerinden de 
İran’ı yalnızlaştırarak bölgedeki etkisini kırma-
yı hedeflemiştir. Yakın gelecekte terörle müca-
dele kapsamında DMO’ya karşı bir operasyon 
düzenlemesi uzak bir ihtimal olarak görülse de, 
ABD bu hakkı kendisinde saklı tutarak DMO’ya 
psikolojik baskı yapmaya devam edecektir. 
Hem ABD askerinin hem de DMO’nun bulun-
duğu Suriye sahasında, ABD’nin Suriye’den 
çekilmek istemesi ve İran’ın Suriye’deki askerî 
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varlığını saklı tutması nedeniyle taraflar arasın-
da ciddi bir çatışmanın yaşanması yakın gele-
cekte düşük bir olasılık olarak görülmektedir.

Sınır yakınlarında İran milislerinden gü-
venlik tehdidi algıladığı gerekçesiyle DMO’ya 
karşı hava saldırıları yapan İsrail bundan sonra 
da bu politikasını sürdürecektir. Ancak Trump 
yönetiminin bu kararıyla güçlü bir argümana 
sahip olduğunu düşünen İsrail’in bu saldırılar 
konusunda daha cesur hareket edeceği öngö-
rülebilir.

2011 yılında Suriye’de bir müttefiklik ilişki-
siyle başlayan ve 2013 yılında DMO’nun, 2015 
yılında Rusya’nın müdahalesiyle devam eden 
Rusya-İran iş birliği günümüze kadar aynı şe-
kilde gelememiştir. Bu iki devletin Suriye’deki 
çıkarları bugün çatışmaktadır. Son zamanlarda 
İsrail’le daha yakın bir ilişki kurmanın yollarını 
arayan Rusya, Suriye’de DMO’dan uzak durma-
ya çalışmaktadır. Rusya her ne kadar Trump’ın 
DMO kararını kabul etmeyecek olsa da, DMO’y-
la ilişkilerinde daha temkinli davranacaktır.

Süleymani’yle ve DMO’yla yakın ilişki için-
de bulunan Irak için de benzeri bir durum 
söz konusudur. Irak hükümeti ve DMO ile 
yakın ilişkide bulunan Irak’taki siyasi aktör-
ler, ABD’yle DMO arasında bir tercih yapmak 
zorunda kalabilirler. Bu aynı zamanda, Irak’ın 
daha önce DMO ile ABD arasında izlediği den-
ge politikasını artık yürütemeyeceği anlamına 
da gelmektedir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş

Bu makale ilk olarak 10.4.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/trump-in-devrim-muhafizlari-karari-ve-muhtemelsonuclari/1447809
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Tahran’daki ABD elçiliği baskınından beri hiçbir 
zaman “normal” seviyede olmadı. Tabes rehi-

neler operasyonu, Lübnan’daki ABD deniz piya-
delerine yönelik bombalı saldırı, Irak savaşının 
sonlarına doğru iki ülke deniz ve hava kuvvetle-
rinin Körfez’de karşı karşıya gelmeleri ve bir İran 
yolcu uçağının düşürülmesi, Irak’ın işgalinden 
sonra Körfez’de sık sık taciz ve esir alma olayla-
rının yaşanması gibi hadiseler İran ve ABD ara-
sındaki gerilimi sürekli canlı tuttu. ABD’nin “çifte 
kuşatma stratejisi” ve “şer ekseni” ithamları da 
İran’a yönelik söylemlerin sert kalmasında rol oy-
nadı. Obama yönetiminin nükleer anlaşma ısrarı 
bir anlamda Washington ile Tahran arasındaki di-
ğer gerilim alanlarının ihmal edilmesinde önemli 
işlev gördü.

Donald Trump’ın Kasım 2016’da ABD baş-
kanlığına seçilmesi aslında İran ile ABD arasın-
daki görece yumuşamanın sona ereceği mesajını 
vermişti. Trump bir yılı aşkın süren arka kapı dip-
lomasisinin sonuç vermemesinin ardından Ma-
yıs 2018’te nükleer anlaşmadan çıktı. Ağustos ve 
Kasım aylarında İran’a iki aşamalı sert yaptırım-
lar uygulamaya başlayan ABD nihayet 8 Nisan’da 
İran güvenlik bürokrasisi ve bölgesel politikaları-
nın bel kemiğini oluşturan İslam Devrimi Muha-
fızları Ordusunu resmen terör örgütü ilan etti. Bir 
ülkenin resmi silahlı gücünün terör örgütü ilan 
edilmesi ilk kez gerçekleşirken karara İsrail, Su-
udi Arabistan ve Bahreyn’den başka herhangi bir 
ülkeden destek gelmedi.

Trump’ın İran’a yönelik stratejisinde sürekli el 
yükselttiği ve Tahran’ın kabul etmek istemediği 
her şartın yerine bir süre sonra çok daha ağır-
larını öne sürdüğü görülüyor. Nükleer anlaşmayı 
gözden geçirmeyi kabul etmeyen Tahran’a an-
laşmadan çıkarak yanıt vermiş, ardından İran’ın 
tüm dış politikasını hedefe alan 12 maddeyi nor-
malleşme şartları olarak ileri sürmüş, nihayetin-
de İran’ın ekonomik yaptırımlara rağmen diren-
mekten vazgeçmemesi üzerine ülkenin en temel 

kurumlarından birisini terör örgütü ilan ederek 
yapısal varlığını hedef tahtasına yerleştirmiştir. 
İran’ın da karşı adım atarak CENTCOM’u terör 
örgütü ilan etmesi iki ülkenin arasında fiziksel bir 
çatışmayı önleyen hiçbir engelin kalmaması ola-
rak yorumlanabilir.

ABD’nin bölgesel stratejisinde doksanlı yılları 
andıran gelişmeler yaşanıyor. Irak’ın yerine bu 
kez hedef tahtasına İran’ı yerleştiren ABD ben-
zer şekilde “petrol karşılığı gıdayı” hatırlatan sert 
ekonomik tedbirlerle Hamenei yönetiminin sos-
yolojik meşruiyetini kaybetmesi için çaba göste-
riyor, üçüncü ülkelere baskı yaparak Tahran’ı si-
yasi açıdan tam bir izolasyona maruz bırakmaya 
ve ülke dışındaki İran muhalefetini organize hale 
getirmeye çalışıyor. Doksanlı yıllarda Clinton’ın 
“çifte kuşatma” stratejisinin ikincil hedefi olan ve 
Damato gibi daha hafif yaptırım yasalarıyla baskı-
lanan İran’ın yerini ise Türkiye almış görünüyor. 
Yine o dönem İsrail ile yoğun siyasi ve istihbari 
ilişkiye giren Ankara ise yerini Riyad’a bırakmış 
durumda.

Trump’ın son kararı İranlı liderlerin daha 
önce de dile getirdikleri “ABD’nin asıl hede-
fi anlaşma değil rejim değişikliği” söylemini 
güçlendirecektir. İran’da sertlik yanlıları güç 
kazanacak ve Trump’ın baskılarının dayanıl-
maz hale gelmesi Tahran’ı bir cevap vermeye 
mecbur bırakacak gibi görünüyor. Özellikle iki 
ülkenin terörist ilan ettikleri hasım askerlerin 
iç içe bulundukları Irak ya da Körfez gibi alan-
larda çatışma yaşanması ihtimali yüksek. İranlı 
birçok uzman ve yetkili günden güne artan bas-
kılar karşısında edilgen durumdan çıkmak için 

ABD’ye cevap verilmesi gerektiğini vurguluyor. 
Bununla birlikte kararın alınmasında etkili olan 
John Bolton gibi şahinlerin bu fırsatı kullanarak 
İran’ın ülke içinde ve dışındaki hedeflerine yöne-
lik sınırlı da olsa askeri bir operasyona girişmesi 
tüm bölgeyi son on yılda yaşanan kaostan çok 
daha büyük ve kanlı bir sürece sokabilir.

Hakkı Uygur 
Başkan V. - Haber Analiz
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Bu makale ilk olarak 13.4.2019 tarihinde Sabah Gazetesi web sayfasında yayımlanmıştır.
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/hakki-uygur/2019/04/13/trump-dmoya-savas-mi-ilan-etti
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ABD’de Trump yönetiminin 8 Nisan Pa-

zartesi günü Kudüs Gücü de dâhil olmak 
üzere İran Devrim Muhafızları Ordusunu 

(DMO) Yabancı Terör Örgütleri Listesi’ne al-
ması, beklendiği üzere İran’da büyük bir infiale 
sebep oldu. Askerî bir güç olmasının ötesin-
de ekonomik ve siyasi bir güce de sahip olan 
DMO, Ayetullah Humeyni’nin talimatıyla İran 
İslam Devrimi’nin ardından 5 Mayıs 1979’da 
rejimin güvenliğini sağlamak amacıyla İran 
Ordusuna paralel bir ordu olarak kurulmuştu. 
Trump yönetimi, sistemin bu kritik kurumunu 
hedef alarak İran’ı zayıflatmak istemektedir. 
Birçok açıdan önem arz eden bu karar aynı za-
manda Washington’ın ilk kez başka bir ülkenin 
ordusunu “terör örgütü” ilan etmesi açısından 
da dikkat çekicidir. ABD Başkanı karara ilişkin 
yaptığı açıklamada Devrim Muhafızlarının terö-
rün finansmanında aktif biçimde rol aldığını ve 
terörü teşvik etmek için devletin bir aracı olarak 
işlev gördüğünü iddia etti. Kararı memnuniyetle 
karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 
da Trump’a hitaben sosyal medyada “Ülkeleri-
mizin ve bölge ülkelerinin çıkarına olan bir baş-
ka önemli isteğimi daha kabul ettiğiniz için size 
teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mayıs 2018’den itibaren artarak devam eden 
ABD baskısına muhatap olan İran cenahından 
karara tepki gecikmedi. Kararın ardından Cum-
hurbaşkanı Ruhani’ye mektup gönderen Dışiş-
leri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın misilleme olarak 
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENT-
COM) “terör örgütü” ilan edilmesini tavsiye 
etti. Konuyu görüşen İran Millî Güvenlik Yüksek 
Konseyi de gecikmeden bu yönde karar aldı. Bu 
kararın pratikte nasıl bir sonuç doğuracağı he-
nüz belirsizliğini korurken söylem düzeyindeki 

etkileri şimdiden görülmeye başlandı. Nitekim 
kararın ardından Afganistan’da ABD Hava Üssü-
ne düzenlenen bombalı saldırı haberine ilişkin 
DMO’ya yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı 
“Afganistan’da 4 Amerikan teröristi öldürüldü.” 
ifadelerini kullandı.

Bu konu daha kulislerde konuşulurken Dı-
şişleri Bakanı Zarif ABD’nin kararından bir gün 
önce böyle bir ihtimale karşı sosyal medya he-
sabından yaptığı açıklamada “Netanyahu’nun 
çıkarlarını ülkelerinin çıkarlarına tercih edenler 
ve Devrim Muhafızları Ordusunu ‘yabancı te-
rör örgütleri’ listesine ekleyenler bu politikanın 
bölgedeki ABD kuvvetleri için doğuracağı so-
nuçların tamamen farkındadır. Donald Trump’ın 
ABD’yi yeni bir facia ile karşı karşıya bırakma-
ması için bunları bilmesinde fayda var.” değer-
lendirmesinde bulunmuştu.

İran’ın tepkileri bunlarla sınırlı kalmadı. Dev-
rim Rehberi Hamenei, Devrim Muhafızlarının 
çeşitli alanlarda düşmanla savaşan seçkin bir 
mekanizma olduğunu belirterek ABD’nin DMO, 
İran ve İran Devrimi aleyhinde planlar yaptığı-
nı ancak bu planların hiçbir yere varmayacağını 
savundu. Diğer yandan kararın “mantıksız” ol-
duğu değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı 
Ruhani, DMO’nun bölgede özgürlüğü savundu-
ğunu ve terörizmle mücadelede başı çektiğini 
iddia ederek böyle bir kararı hiç kimsenin kabul 
etmeyeceğini söyledi. Meclis Başkanı Ali Larica-
ni de mesajında “Amerika’nın bu çirkin tutumu 
ABD rejiminin nefret ve cehalet derinliğinin bir 
göstergesidir.” ifadelerini kullandı. Düzenin Ya-
rarını Teşhis Konseyi Başkanı Sadık Laricani de 
bu tarz adımların ABD’nin Nükleer Anlaşma’dan 
çıkarken umduğu sonuçlara ulaşamadığını gös-
terdiğini savundu.

DMO’nun konuya ilişkin mesajı ise daha 
sertti. DMO yayımladığı bildiride “ABD’ye piş-
man olacağı ve unutamayacağı bir ders vere-
cekleri” tehdidinde bulundu. Dahası DMO Ge-
nel Komutanı Muhammed Ali Caferi, bölgedeki 
Amerikan güçlerinin İran’ın “dişlerinin arasın-
da” olduğunu ve ABD’nin İran’a karşı askerî bir 
harekat düzenleme cesaretine sahip olmadığını 
savunarak aksi bir harekette bulunmaları duru-
munda gerekli karşılığı vereceklerini açıkladı.

Bir süredir ABD’nin İran aleyhine attığı adım-
lar ülkede güçler arasında kamplaşmalara ne-
den olurken DMO karşıtı son hamlesinin ise İran 
içerisinde beklenmedik şekilde bir kenetlenmeyi 
beraberinde getirdiği görüldü. İranlı yetkililer-
den karara ilişkin art arda gelen tepkilerin yanı 
sıra ülkedeki farklı kesimlerden de DMO’ya des-
tek geldi. Örneğin başta Meclis Başkanı Ali Lari-
cani olmak üzere birçok milletvekili 9 Nisan Salı 
günü Devrim Muhafızı üniforması giyip meclise 
giderek DMO’ya dayanışma mesajı verdiler. Mil-

letvekillerinin dışında bazı haber sunucularının 
da bültenlerde üniforma giyerek seyirci karşısı-
na çıktığı görüldü. DMO’ya verilen destek göste-
rilerinde en çok dikkat çekeni ise Zarif’in 10 Ni-
san Çarşamba günü DMO komutanlarına yaptığı 
ziyaretti. Geçtiğimiz haftalarda Beşşar Esed’in 
sürpriz bir şekilde ve kendisinin haberdar olma-
dığı Tahran ziyareti nedeniyle başta Kudüs Gücü 
Komutanı Kasım Süleymani olmak üzere bakan-
lığının alanını daraltan odaklara tepki olarak is-
tifa eden ama istifası kabul edilmeyip görevine 
devam eden Zarif’in DMO’nun dış politikadaki 
tasarruflarından rahatsız olduğu bilinmektedir. 
Nitekim bir süredir Ortadoğu’nun bazı bölge-
lerinde İran dış politikasının Dışişleri Bakanlığı 
ve Zarif kadar hatta yer yer onlardan da fazla 
DMO ve Süleymani tarafından yürütüldüğü bir 
gerçektir. Bu açıdan Zarif’in DMO’ya Caferi, Sü-
leymani ve Abbas Irakçi gibi isimlerin katıldığı 
bir ziyaret gerçekleştirmesi önemli bir adımdır. 
Zarif ve Ruhani hükûmeti bu ziyaretle ABD’ye 
ve uluslararası topluma ülke içindeki siyasal 
çekişmelerden bağımsız olarak bütün kurumla-
rın devrimin devamı konusunda aynı pozisyonu 
paylaştığı mesajını vermeyi amaçlamıştır.

Cumhurbaşkanı Ruhani de ABD’nin kara-
rından sonra birçok fikir ayrılığına rağmen en 
başından itibaren DMO’nun arkasında durmuş-
tur. Zira Ruhani, ülke ekonomisinin büyük bir 
kısmını elinde bulunduran DMO’ya bir süredir 
ekonomiden el çekmeleri çağrısında bulunmak-
taydı. Diğer yandan ülkede geçtiğimiz günlerde 
etkili olan sel felaketinde yine Cumhurbaşkanı 
ve DMO komutanları arasında sözlü tartışmalar 
yaşanmıştı. Henüz ABD Nükleer Anlaşma’dan 

Süleyman Gündede - Asistan
İç Politika - Görüş

ABD yaptırımlarıyla 
bölgede iyice 
tecrit edilmeye 
çalışılan İran’ın 
ABD’nin bütün 
şartlarını olmasa 
bile bazı şartlarını 
kabul ederek 
masaya oturması 
beklenmektedir.



7316.04.2019, İç Politika

Süleyman Gündede - Asistan
İç Politika - Görüş

çıkmamışken DMO’nun gerçekleştirdiği füze de-
nemeleriyle Ruhani hükûmetini ABD ve Avrupa-
lılar nezdinde zor durumda bıraktığını ve süreci 
baltaladığını göz önünde bulundurulduğunda 
ABD’nin DMO kararının Ruhani hükûmetinin eli-
ne sağlam bir koz verdiği söylenebilir.

Devrim Rehberi Hamenei’nin talimatıyla önü-
müzdeki günlerde DMO’nun yapısında bir deği-
şikliğe gidilip gidilmeyeceğini şimdiden kestir-
mek zor olsa da İran’ın son hamleler karşısında 
nasıl bir yol izleyeceği zaman içinde kendisini 
gösterecektir. Ayrıca 2018 yılının Ağustos ve 
Kasım aylarında iki aşamalı olarak yürürlüğe gi-
ren yeni yaptırımlarla beraber ekonomik açıdan 
zor günler geçiren İran’da özellikle son aylarda 
birçok işçi, maaşlarının ödenmemesi nedeniy-
le protesto gösterisi düzenlemektedir. ABD’nin 

son hamlesi karşısında ekonomik açıdan büyük 
sıkıntılarla karşı karşıya kalan İran halkının nasıl 
bir tepki vereceği merak konusudur.

Sonuç itibariyle İran’ın önünde iki seçenek 
bulunmaktadır. Birincisi, ekonomik olarak bir 
çıkmazın içinde bulunan ve birçok konuda gün-
den güne halkın tepkisini daha da çok çeken 
rejimin artık realist ve pragmatist bir politika 
izleyerek ABD ile masaya oturmasıdır. Nitekim 
Devrim Rehberi Ali Hamenei Nükleer Anlaş-
ma’da bazı şartları kabul ederek kendi ifadesiyle 
“kahramanca esneklik” göstermiş ve ABD ile 
masaya oturmayı kabul etmişti. Ancak ABD’nin 
Nükleer Anlaşma’dan çıkmasıyla birlikte söy-
lemlerini sertleştiren Hamenei, süreç içerisinde 
sürekli olarak ABD’ye güvenilmeyeceğini vurgu-
ladı. Hamenei yaptığı son açıklamalarda ise reji-

min bel kemiğini oluşturan DMO içinde yapısal 
bir dönüşüme gideceğine dair sinyal vermedi.

İkincisi ise İran’ın ABD ile sıcak bir çatışma-
ya girmesidir. Zira iki ülke kuvvetleri Irak, Suri-
ye ve Körfez’de sürekli karşılaşmaktadır. DMO 
komutanları her zaman iki bin km uzaklıktaki 
ABD mevzilerini vurabilecek kapasiteye sahip 
füzelerinin olduğunu ifade ederek ABD’yi tehdit 
etmekteydiler. Hiçbir zaman söylemin ötesine 
geçmeyen bu tehditlerin bundan sonra da uygu-
lanması mümkün gözükmüyor. Mevcut durum-
da ABD ve İran arasında yakın bir çatışma şu 
an için söz konusu değildir. ABD yaptırımlarıyla 
bölgede iyice tecrit edilmeye çalışılan İran’ın 
yine bazı söylemlerini yumuşatarak ABD’nin 
bütün şartlarını olmasa bile bazı şartlarını kabul 
ederek masaya oturması beklenmektedir.
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Netahyahu’nun 
Seçim Zaferi 
ve İsrail-İran 
Gerilimi

İsrail’de 9 Nisan 2019’da yapılan ve mevcut 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya 
beşinci defa başbakanlığın yolunu açan genel 

seçimler sonrasında İsrail’in bölgedeki çeşit-
li meselelere dair nasıl bir tutum takınacağı 
merak konusudur. Bu bağlamda en çok da Ne-
tanyahu’nun en büyük tehdit olarak politik ve 
jeopolitik söyleminde önemli bir yer tutan İran 
konusunda nasıl bir politika takip edeceği so-
rusu öne çıkıyor. Her ne kadar gözler Netanya-
hu’ya odaklanmış olsa da İsrail’in 70 yıllık kısa 
tarihi Netanyahu’nun neden elini kolunu salla-
yarak İran’a yönelik doğrudan bir hamle yapa-
mayacağına dair önemli ipuçları vermektedir.

İran’ın nükleer programına dair İsrail’in 
takındığı şahin tutum aslında sadece İran’la 
sınırlı değil. İsrail bu çerçevedeki ilk saldırısını 
1962’de Mısır’a karşı düzenlemişti. İsrail’in, 
Demokles Operasyonu dahilinde Alman mühen-
dislerin Mısır için roket ürettiği tesise bombalı 
paketler göndererek ve mühendisleri kaçırarak 
süreci sabote etmesi yabancı mühendislerin 
Mısır’ı terk etmesinin ardından çalışmaların 
akim kalmasıyla amacına ulaşmıştı. Sonraki 
saldırı 1981 yılında Menahem Begin’in baş-
bakanlığı sırasında 1981 yılında Irak’a yönelik 
düzenlenmiş ve Babil Operasyonu’yla Bağdat’ın 
güneyinde Fransa-Irak iş birliğiyle inşa edil-
mekte olan Osirak Reaktörü’ne yapılan saldı-
rıyla inşa süreci engellenmişti. Her ne kadar 
reaktörün enerji amacıyla inşa edildiği çeşitli 
vesilelerle dile getirilmiş olsa da bu operasyon, 
İsrail’in bu demeçlere asla güvenmediğini ortai-
ya koymuştur. Bütün dünyanın gözleri önünde 
gerçekleşen saldırı ciddi tepki çekmiştir. İsral-
il’de genel seçimler öncesinde gerçekleştirilen 
bu saldırının akabinde Begin “bölgede İsrail’i 
tehdit edebilecek hiçbir askerî gelişmeye izin 
vermeyeceklerini” belirten bir açıklama yapa-
rak İsrail tarihinin en önemli askerî ilkelerinden 
birini ifşa etmiştir. İsrail, Ortadoğu’da kendi 
imkânlarıyla üstesinden gelemeyeceği hiçbir 
askerî teknolojinin geliştirilmesine izin verme-

1  İsrail geminin yanlışlıkla vurulduğunu söyleyip tazminat ödeyerek özür dilese de saldırıya dair tartışmalar hâlen netlik kazanma-
dı. İsrail’in bilinçli olarak saldırdığına dair bkz: https://www.chicagotribune.com/chi-liberty_tuesoct02-story.html

yecektir. Bu ilke günümüze dek Begin Doktrini 
olarak anılagelmiştir.

İsrail benzer bir saldırıyı 2007’de Suriye’de 
Kuzey Kore’nin teknik desteğiyle kurulan nükleer 
tesisleri yok ederek tekrarladı. Operasyonla 
ilgili sınırlı bilgiler çeşitli dönemlerde basına 
sızmış olsa da bütünlüklü bir resim ancak İs-
rail’in bütün detayları 2018’de basına sunma-
sıyla ortaya konulabilmiştir. İsrail, uzun yıllar 
boyunca Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’ye yakın 
bir bölgede inşa edilen nükleer reaktörü Yom 
Kipur Savaşı’ndan sonraki “en ciddi istihbarat 
zafiyeti” olarak görmüş ve kendi anlatısına göre 
reaktörün faaliyete geçmesinden çok kısa bir 
süre önce yapıyı tamamen ortadan kaldırmıştır. 
Kutu Dışı Operasyonu (Operation Outside the 
Box) adıyla 2007’de gerçekleştirilen bu eylem 
tüm dünyanın gözü önünde yapılan gürültülü 
bir saldırıdan çok üzeri örtülebilecek ve sadece 
saldırılan ülkenin “mesaj alacağı” şekilde dü-
zenlenen bir operasyon olmuştur.

Günümüzde hâlâ geçerliliğini koruyan Begin 
Doktrini İsrail’in İran’a yönelik tutumunda da 
temel referans noktalarından biridir. Ancak Be-
gin Doktrini’nin İsrail’in İran’a yaklaşımını de-
ğerlendirme konusunda bir ölçüde eksik kaldığı 
söylenebilir. En bariz açmazlardan birisi İsra-
il’in tehdit olarak algıladığı hedefleri net olarak 
yok etmekteki kararlığıdır. O kadar ki bu tehdit 
unsurlarının arasında İsrail’in 1967’de Akde-
niz’de saldırdığı bir Amerikan gemisi de bulun-
maktadır.1 Bu çerçevede İsrail’in 70 yıllık tari-
hindeki caydırıcılık imajının gerçek caydırıcılık 
kapasitesinin önüne geçtiği söylenebilir. İran 
da bu bağlamda İsrail için önemli bir caydırıcı-
lık örneğine dönüştürülmek istenmektedir.

İsrail, İran konusunda bugüne kadar hem 
diplomatik hem de kısıtlı çerçevede sadece dolaylı 
saldırı seçeneklerine başvurmuştur. Şimdiye dek 
geçmişte Irak ve Suriye’de yaptığı gibi İran’ın 
Natanz’daki nükleer tesislerinin doğrudan heü-
def alındığı bir saldırı olmamıştır. İsrail’in İran’a 
müdahalesi projelerde çalışan bilim adamlarına 
suikast düzenlemek, siber saldırı yapmak ve 
çeşitli dosyaların reaktörlerden çalınması seviye-
sinde kalmıştır. İsrail’in yaptığı dolaylı saldırılar 
projeyi ciddi olarak sabote edecek ölçektedir. 
Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 
İsrail’in İran’a doğrudan saldırmasıyla alakalı 
yüksek tondan tehditleri göz önüne alındığında 
İsrail’in meseleyi kontrollü gerilim seviyesinde 
tutmak istediği söylenebilir.

İsrail’in doğrudan saldırı üzerinden İran’ı alt 
edemeyeceğini düşünmek için geçerli sebepleri 
vardır. Birincisi İran’ın konvansiyonel güç parar-

metreleri bağlamında İsrail’den çok daha güçlü 
olmasıdır. Netanyahu’nun hamasi söylemlerin-
deki gibi bir saldırı gerçekleşse, İsrail, İran’a 
karşı ciddi bir güç gösterisi yapsa ve nükleer 
tesislerini yok etse dahi İsrail’in İran üzerindeki 
ani tahakkümü kısa süre içinde sürdürülemez 
hâle gelerek İsrail’e pahalıya mal olabilir. Diğer 
yandan İsrail için herhangi bir çözüm doğrudan 
taviz ve yenilgiyi çağrıştırdığından özellikle siya-
setçilerin hem ülke hem de kendi kariyerlerinin 
gerilemesiyle özdeşleştirdikleri bir seçenektir. 
Bu meseleyi Kısa Yolun Uzunu (Derech Arucha 
Katsara) başlıklı kitabında ele alan İsrail Eski 
Savunma Bakanı Moşe Yaalon’a göre özellikle 
İran karşısında çözümcü bir tavır sergilemek, 
İsrail’in caydırıcı imajına da oldukça zarar veren 
bir tutum olacaktır. Dolayısıyla birçok meselede 
“Anlaşmayı deneyebileceğim uygun bir mu-
hatap yok.” tutumunu devam ettiren İsrail’in 
İran’a bakışı da bu yöndedir.

Çözümsüzlüğün hâkim olduğu bu durumun 
İsrail’in statüko anlayışındaki önemini daha 
makro düzeyde ele alabilmek için yukarıda 
bahsi geçen unsurlara ek olarak İsrail’in bölge-
sel tehdit ihtiyacını da göz önünde bulundur-
mak gerekmektedir. Aynı durum İran için de 
geçerlidir. Her iki rejimin de karşılıklı olarak bir-
birlerine savurduğu tehditlerin kamuoyları üze-
rindeki birleştirici etkisi her iki ülke rejiminin 
güvenliği ve siyasetçilerin siyasal tabanlarını 
konsolide etmesi için gerekli görülmektedir. 

Özgür Dikmen
Görüş

Orta-uzun 
vadeli tarihsel 
devamlılıklar ve 
seçim sonrasındaki 
siyasal gündeme 
bakıldığında İsrail’in 
İran’a yönelik 
sıcak bir hamle 
yapma ihtimali 
oldukça zayıf 
görünmektedir.
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Özgür Dikmen
Görüş

İran’da rejim ciddi karşı çıkışlarla karşılaşırken 
İsrail’de sağın durumu da pek farklı değildir. 
İsrail Başbakanı Netanyahu her seçim 
döneminde ülkeyi dışarıda bir aktörle savaşın 
eşiğine getirerek sol bir hükûmetin iktidar ol-
ması durumunda İran ve Hizbullah füzelerinin 
İsrail’i her dakika hedef alabileceğini söyleye-
rek tabanından biraz daha az gerilim arayışında 
olanları kendi safına çekmeyi başarmaktadır. 
9 Nisan seçimlerinde Netanyahu’nun en dişli 
rakibi Benny Gantz’a karşı yöneltilen en ciddi 
iddialardan biri Gantz’ın kullandığı telefonun 
İran tarafından siber saldırıyla ele geçirildiğiy-
di. Böylelikle Netanyahu, Gantz’a telefonunu 
İran’dan koruyamayan eski bir genelkurmay 
başkanının ülkesini İran’dan nasıl koruyacağı-
nı ısrarla sorarak bu söylem üzerinden kritik 
oranda oy toplamıştır. Dolayısıyla bilhassa kri-
tik seçim öncesi dönemlerde İran, İsrailli sağcı 
politikacıların sıkıştıkları anda başvurdukları bir 
karta dönüşmüştür.

Bu durum sadece İsrailli politikacılar nez-
dinde değil ABD nezdinde de böyledir. ABD Baş-
kanı Donald Trump, seçim öncesinde Netanya-
hu’ya verebileceği bütün desteği İran ve İran’la 
özdeşleşen Suriye-Lübnan üzerinden vermiştir. 
Bunlardan birisi Golan’ın ABD tarafından İs-
rail’in tam egemenliğinde bir toprak parçası 
olarak tanınmasıydı. Diğer bir jest de İran’ın 
Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD tarafından 
terör listesine alınması olmuştur. Hâlihazırda 
Donald Trump 2015’te İran’la yapılan Nükleer 
Anlaşma’yı askıya almış ve ek yaptırımlar uygu-
layarak İran’ın küresel ekonomik entegrasyon 
imkânını neredeyse ortadan kaldırmıştır. Son 
dönemdeki bu gelişmeler de Trump’tan Ne-
tanyahu’ya sunulan açıktan bir seçim hediyesi 
olarak yorumlanmıştır. Netanyahu’ya İran 
gündeminden puan kazandıran diğer bir hamle 
de İsrail’in 1982’deki Lübnan işgali sırasında 
orada ölen ve İsrail’e getirilemeyen Zachary 
Baumel’in cesedinin İsrail’e nakli olmuştur. 
İsrail detaylara dair bir açıklama yapmasa da 
Rusya’yla kurulan temaslar neticesinde Lüb-
nan’dan İsrail’e naklin sağlandığı kısa sürede 
anlaşılmıştır. İran ve Hizbullah’ın hakim olduğu 
görülen Lübnan’dan İsrail’in sembolik bir kaza-
nım sağlaması da Netanyahu’nun seçim zaferi-
ne önemli katkı sağlamıştır.

Orta-uzun vadeli tarihsel devamlılıklar ve se-
çim sonrasındaki siyasal gündeme bakıldığında 
İsrail’in İran’a yönelik sıcak bir hamle yapma 
ihtimali oldukça zayıf görünmektedir. Hâlihazır -
da İran’la Suriye sathında düşük yoğunluklu bir 
savaş yürüten İsrail’in İran meselesindeki te-
mel çekincesi İran’ın silah kapasitesinden çok, 
Rusya’nın İsrail uçaklarının Suriye hava saha-
sına girmesine verdiği tepkidir. İsrail’in Eylül 

2018’de Suriye’de bir Rus savaş uçağının düş-
mesine sebep olması İsrail-Rusya ilişkilerini 
kopma noktasına getirirken İsrail’in Suriye’de 
lokal saldırılar yapmasını da ciddi ölçüde en-
gellemiştir. Her ne kadar Netanyahu defalarca 
Putin’le görüşse de Rusya’nın Suriye’de İsrail’e 
karşı S-300 füzeleri konuşlandırmasına engel 
olamamıştır. Bu durum İsrail’in bilhassa İran’ın 
sahadaki faaliyetlerine müdahalesini neredeyse 
imkânsız hâle getirecekken 17 Nisan’da İsrail 
medyasında İsrail’in S-300’leri etkisizleştirerek 
hedef vurmasını sağlayan bir füze geliştirdiği 
haberleri yer almıştır. Dolayısıyla İsrail’in Begin 
Doktrini İran konusunda yeterli işlerliğe sahip 
değilken İsrail’in Suriye’deki durumu gerekirse 
Rusya’ya rağmen kontrol altında tutmaya çalı-
şacağının sinyallerini vermektedir.

Önümüzdeki dönemde İran’ın nükleer 
çalışmalarıyla ilgili kendisini beklenmedik 
şekilde alarma geçirecek yeni bir bilgiye 
ulaşmaması durumunda İsrail, mevcut pozisyou-

nunu koruyarak İran’ı daha yoğun yaptırımlarla 
diplomatik ve ekonomik olarak köşeye sıkıştır-
ma yönünde çaba gösterecektir. Diğer yandan 
İran’la temel savaş sahası olan Suriye’de 
Rusya’dan yeşil ışık almak için yoğun çaba sarf 
eden Netanyahu muhtemelen Putin’den talep 
ettiklerini kolayca alamayacak ve Suriye’ye ha-
vadan müdahil olmaya devam edecektir. Göz 
önünde bulundurulması gereken gelişmelerden 
biri de İsrail’in 28 Mart 2019’da Halep’te İran 
Devrim Muhafızlarının kullandığı bir lojistik 
tesisi ve cephaneliği vurmasıdır. Bu İsrail’in 
Suriye’nin kuzeyinde İran’a karşı düzenlediği 
ikinci saldırıdır ve bu saldırıların artış göster-
mesi hâlinde İsrail’in bütün Suriye’ye müdahil 
olabildiği bir süreç başlayabilir. Diğer yandan 
İsrail’in Türkiye’nin bu derece yakınındaki bir 
bölgede belirli hedefleri vurabilmesi Türkiye 
için İsrail’in ciddi bir jeopolitik tehdide dönüş-
me potansiyeli taşıdığını da göstermektedir.
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ABD Devrim 
Muhafızlarını 
Neden Terör 
Listesine 
Aldı?
ABD’de Trump yönetimi İran’ı sıkıştırmaya 

dönük hamlelerine bir yenisini ekleyerek 
Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) Ya-

bancı Terör Örgütleri Listesi’ne aldı. Karar, birçok 
riskli boyutunun yanı sıra ortaya BM üyesi bir ül-
kenin diğer bir üyenin ordusunu topyekûn terör 
örgütü ilan etmesi gibi endişe verici bir görüntü 
çıkarması açısından dikkat çekici.

Her ne kadar bu aşamada henüz BM’yi doğru-
dan ilgilendiren bir durum bulunmasa da ABD’nin 
bu ve benzeri hamlelerinin orta ve uzun vadede 
bir çatışmaya neden olması, BM’nin etkinliğine 
ilişkin tartışmaları kızıştıracaktır. Karar kısa va-
dede ise birkaç soruyu gündeme getirmiştir: Bu 
durum ABD-İran hattını nasıl etkileyecektir? Ka-
rarın İran’ın ekonomisine ve iç dengelerine nasıl 
bir etkisi olur? Dış politika bağlamında, ABD’nin 
bu kararı sonrası İran’ın Suriye’deki konumu ve 
Avrupa ülkeleriyle ilişkileri hangi yöne evirilir?

Sabiteler Ne Kadar Sabit?

ABD ile İran arasında yıllardır devam eden 
gergin ilişkiler ve DMO’nun bu bağlamdaki ko-
numu, genelde iki temel sabite etrafında analiz 
edilir. Bunlardan ilki, gerilimin derecesinden 
bağımsız olarak, muhtemel vahim sonuçların 
farkında olan söz konusu iki ülkenin doğrudan 
sıcak bir çatışmaya girmeyeceğidir. Gerçekten de 
1979’dan günümüze görev yapan yedi ABD baş-
kanı arasında İran karşıtı en radikal adımların ba-
zısına imza atan Trump dahi zaman zaman İran’la 
çatışmak istemediğini belirtme gereği duyuyor. 
Aynı şey İranlı yetkililer için de geçerli. Diğer sa-
bite ise yıllardır çeşitli uluslararası baskılara ma-
ruz kalan DMO’nun bu baskıyla mücadele etmek 
ve labirent usulü yapılanmasıyla gerektiği nokta-
da izini kaybettirmek konusunda deneyimli oldu-
ğudur. Nitekim DMO birçok alanda bu yaklaşımla 
yapılanmakta ve yer yer kendisiyle iltisaklı olduğu 
iddia edilen çeşitli silahlı yapılarla arasında orga-

nik bir bağ olduğunu reddetmektedir. Peki ama 
bu iki sabitenin de değişmeyeceği garanti mi?

Küresel gelişmeler ve Ortadoğu’daki nazik 
şartlar nedeniyle bu düzeyde bir gerilim öngörü-
lemeyen sonuçlar doğurabilir. Bir yandan İran’a 
karşı bu adımı atan ABD, diğer yandan İsrail’in 
saldırgan ve işgalci politikalarının önünü açmak-
ta. Bölgede İran’ın en önemli devlet dışı ortağı ko-
numundaki Hizbullah’ın terör örgütü olarak kabul 
edilmesi ve özellikle Suudi Arabistan’ın hem bu 
örgüte hem de İran’a büyük öfke besliyor olması 
ciddi riskler barındırıyor. Zira Obama yönetimi 
zamanında ABD’yi İran’a saldırmaya ikna etmeye 
çalışan Suudilerin bu fikirden vazgeçmediği orta-
da. Benzer riskler DMO’nun bölgedeki varlığı için 
de geçerli. DMO’nun ekonomi ve dış operasyon 
yapılanmalarında, örtülü bir yol tercih ettiği bili-
niyor. Nitekim özellikle İran’a karşı uygulanan ve 
genelde DMO bağlantılı özel ve tüzel kişileri he-
def alan yaptırımlarda ABD’nin en çok zorlandığı 
konulardan biri, bu bağlantıyı ortaya çıkarmaktır. 
ABD, takip eden süreçte DMO’yu strateji değiş-
tirmeye ve açığa çıkmaya zorlayacaktır. Şeffaf bir 
DMO’nun ABD karşısında daha temkinli bir tavır 
sergileyeceği aşikâr.

Ekonomi ve İç Politika

DMO, devrim meydana geldiğinde Şah döne-
minden kalma ordunun bulunduğu ülkede Aye-
tullah Humeyni’nin 22 Nisan 1979 tarihli talima-
tıyla kuruldu. Devrimin olağanüstü koşullarında 
ve İran-Irak savaşında ön cephede yer alan bu 
yeni ordu, savaştan sonra aksi yöndeki düşün-
celere rağmen eski orduya entegre edilmeyerek 
müstakil kurumsal varlığını sürdürdü. Böylece, 
Ali Hameney’in Devrim Rehberi olduğu 1989 
sonrasında DMO İran siyasetinde ve ekonomi-
sinde “muhafız” görevi görerek gücünü artırdı. 
DMO’nun artan hegemonyası altında görev ya-
pan dört cumhurbaşkanı da dönem dönem bu 
ordunun tasarruflarına itiraz ettiler. Özellikle, altı 
yıllık görev süresi boyunca mevcut Cumhurbaş-
kanı Ruhani ile DMO arasında önemli ihtilaflar 
yaşandı. ABD’nin kararının akabinde bu görüntü 
şeklen değişmiş görünüyor. Zira gelinen noktada 
DMO’nun bir yandan ülke içindeki gücü artarken 
diğer yandan zayıflayacaktır.

16 Nisan Salı günü İran Parlamentosu’nda 
hazır bulunan 206 milletvekilinden 204’ünün evet 
oyuna karşı 2 ret oyuyla kabul edilen kanun tasa-
rısı, bu sürecin ilk adımını teşkil ediyor. ABD’ye 
misillemede bulunmayı ve DMO’nun süreçten 
zarar görmesini engellemeyi amaçlayan on üç 
maddelik tasarının 5. Maddesi özellikle önem-
li. Bu maddeye göre hükümet, DMO ile işbirliği 
yaptığı için zarar gören yerli ve yabancı gerçek ya 
da tüzel kişilere hukuki, maddi ve manevi hima-
ye sağlamakla yükümlüdür. Ne var ki bu kanun 

DMO’yu orta ve uzun vadede bekleyen sonu de-
ğiştirmeyecektir. Yıllar boyunca gücünü ülkedeki 
diğer herhangi bir yapıyla kıyas kabul etmeyecek 
ölçüde artıran DMO, mevcut yapılanmasıyla ar-
tık açık bir hedefe dönüşmüş ve ülkenin kaderi-
ni kendisininkine bağlamış bulunuyor. Nükleer 
teknoloji geliştiremeyen DMO, yürüttüğü balistik 
füze programıyla bu riski asgariye indirmeye ça-
lışmakta. Diğer yandan, olağan koşullarda dahi 
yapısal ekonomik sorunlarla baş etmekte zorla-
nan İran’da DMO’nun elindeki orantısız ekonomik 
gücün şeffaf mekanizmalara havale edilmesi zo-
runlu görünüyor. Yürütme erkinin şimdi değilse 
de orta ya da uzun vadede bu fırsatı değerlendi-
receği kesin. Zira İran’ın önünde DMO’nun elinde 
bulundurduğu siyasi ve ekonomik gücü daha da 
artırması ya da bunların önemli bir kısmından el 
çektirilmesi dışında bir alternatif bulunmadığı için 
bugünlerde İranlı yetkililerin tümünde gözlemle-
nen DMO ile dayanışma görüntüsünün kalıcı ol-
ması imkânsız. Kuşkusuz bu geçiş vakit alacak, 
ABD kararının İran dış politikasına etkisi ise daha 
hızlı olacaktır. Bu noktada ise Suriye öne çıkıyor.

Suriye’de DMO Var mı?

Temmuz 2015’de imzalanan nükleer anlaş-
manın arifesinde ABD-İran ilişkilerinde bahar 
havası yaşanan koşullarda dahi Devrim Rehberi 
Hameney sürekli olarak ABD’ye güvenilmemesi 
konusunda uyarıda bulunuyordu. Bazı gözlemci-
lerin İran’ın katı ideolojik tutumunun yansıması 
olduğunu düşündüğü bu uyarı, esasen İran ce-
nahında bir devlet politikasının işaretiydi. Obama 
yönetiminin kendisine alan açtığını gören İran 
bunu kullanmaktan geri durmamışsa da şartla-
rın aleyhine dönebileceğini dikkate alarak açık 
vermekten de kaçınmıştı. Öyle ki DMO’nun Su-
riye’deki varlığı uzun süre herkesin bildiği bir sır 
olarak kaldı ki bu hâlâ geçerli. Diğer bir ifadeyle, 
resmî İran makamlarına göre Şam rejimine sağ-
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lanan sınırlı askeri danışmanlık dışında İran’ın, 
dolayısıyla DMO’nun, bu ülkede bir varlığı bulun-
muyor ve İsrail’in zaman zaman DMO güçlerini 
ortadan kaldırdığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 
Nitekim DMO Genel Komutanı Muhammed Ali 
Caferi, mart ayında verdiği bir röportajda bu tezi 
tekrar etti ve yaklaşık yüz bin kadar “halk gücü-
nü” Suriye’de ve yine bir o kadarını da Irak’ta “or-
ganize” ettiklerini ve yaptıklarının tecrübe aktarı-
mı olduğunu savundu. Dolayısıyla, ABD kararının 
sahada İran aleyhinde somut yansımaları olması 
durumunda dahi İran’ın bu tutumunu sürdürece-
ği açık. İran’ın Suriye krizinin çözümü için müza-
kere sürecine girdiği Rusya ve Türkiye’yi ise aynı 
tezlere inandırması imkânsız.

ABD’nin yaptırım kararında olduğu gibi bu 
yeni kararında da sergilediği tek taraflı ve baskıcı 
tutumu eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 
şu ifadeleri Türkiye’nin bu husustaki konumunu 
özetlemektedir:

“Biz Suriye’de Devrim Muhafızları’nın yap-
tıklarını desteklemiyoruz, hatta bunlara karşı da 
çıktık. Diğer taraftan İran’la Astana formatında 
Rusya ile beraber siyasi çözüm için çok çaba 
sarf ettik. Ama sahadaki gelişmeleri geçmişten 
bu yana kabul etmediğimizi de açıkça söyledik. 
Fakat bu, bir ülkenin ordusunu terör örgütü ilan 
etmeyi gerektirmez. Bu tür kararlar bölgemizde 
istikrarsızlığa yol açar.”

Burada verilen mesaj, Türkiye’nin çözüm 
ortağı olan İran’ın istikrarını önemsediği ancak 
DMO’nun bazı eylemlerini Suriye’deki çözümün 
önünde engel olarak gördüğüdür. Rusya da ben-
zer bir pozisyonda. Suriye’de son dönemlerde 
Rusya ile İran arasında iplerin gerilmesi de bun-
dan kaynaklanıyor. Bu nedenle, İran’ın ABD’ye 
karşı hamle olarak Suriye’deki askeri varlığını 
takviye etmesi olumsuz sonuçlar doğuracaktır. 
Bunun yerine İran, Türkiye ve Rusya ile önemli 
bir aşamaya gelen işbirliğinin somut sonuçlar 
vermesini önceleyecektir.

Zarif’in Şam ve Ankara Ziyaretleri

İran Dışişleri Bakanı Zarif’in 16 ve 17 Nisan’da 
sırasıyla Şam ve Ankara’ya gerçekleştirdiği ziya-
retler İran’ın krizin çözümü için diplomatik süreci 
hızlandırmak istediğini gösteriyor. Zarif’in Türk 
yetkililerle Şam arasında arabuluculuk yapmaya 
çalıştığı bir sır değil ve peş peşe gelen bu ziyaret-
lerde net mesajlar taşıyor olması muhtemel. İran, 
ABD ile Türkiye arasında PYD-YPG ve S-400 ko-
nuları nedeniyle açılan mesafeyi kullanarak Türki-
ye’yi Esed kontrolündeki bir Suriye projesine ikna 
etmeye çalışacaktır ki Türkiye’nin bu fikre artık 
çok soğuk bakmadığı biliniyor. İran’ın Astana sü-
recinde uzun süredir dillendirdiği çözüm önerisi 
bu olsa da mevcut konjonktür iki ülkeyi daha da 
yakınlaştırabilir. İran şayet Türkiye’nin PYD-YPG 

konusunda elini güçlendirecek adımlar atmasına 
destek verirse, Suriye’deki çözüm süreci kısa 
süre içinde ivme kazanacaktır. Krizin sürmesinin 
İran için risk barındırdığını bilen Türkiye de bu 
ülkeden hem Suriye’nin kuzeyinde hem de Kan-
dil’de PKK-YPG terörüne karşı daha kararlı bir 
duruş bekleyecektir.

Ancak kuşkusuz İran’ın yegâne dış politika 
gündemi ve ABD kararının etki edeceği tek alan 
Suriye değildir. Bilakis, ABD’nin Mayıs 2018’de 
çekilmesinin ardından nükleer anlaşmayı ayakta 
tutmak için İran’ın Avrupa ülkeleriyle girdiği yo-
ğun pazarlık süreci de bu karardan etkilenecektir.

İran’ın Avrupa’dan Beklentileri Gerçekçi mi?

ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardından 
İran’ın, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın başını 
çektiği Avrupa ülkelerinden temel beklentisinin 
anlaşma imzalanırken verilen ekonomik sözlerin 
tutulması olduğu sıkça dillendirilirse de kuşku-
suz konu bundan ibaret değil. Şayet konu yal-
nızca ekonomi olsaydı, geride kalan yaklaşık bir 
yıla yakın sürede bu doğrultuda etkin bir adım 
atamayan Avrupa karşısında İran’ın farklı bir po-
litika takip etmesi beklenirdi. Ne var ki öyle olma-
dı. Zira Trump yönetiminin eğilimlerini öngören 
İranlı yetkililer başlangıçtan beri Avrupa’nın siya-
si desteğinin faydalarının ya da Avrupa’nın siyasi 
karşıtlığının getireceği zararların farkındaydılar. 
Dolayısıyla, ABD’nin artan baskısı İran’ı Avru-
pa’ya daha da bağımlı hale getirecektir. Avrupa 
cenahının ABD kararına çok güçlü tepki verme-
mesinin ardında da bu yatıyor. Söz konusu Avru-
pa devletlerinin nükleer anlaşmanın korunmasın-
dan yana olmakla beraber DMO’nun balistik füze 
denemelerinden rahatsızlık duyduğu biliniyor. Bu 
devletler, mevcut konjonktürü İran’ı baskılamak 
ve İran’ın ulusal güvenliğinin hayati bir parçası 
olarak gördüğü için müzakere konusu yapmayı 

reddettiği füze programını masaya yatırmak is-
teyecektir. Füze merkezli bir müzakere sürecinin 
ABD ile İran arasında gelecekte oluşacak zemin 
için köprü olarak kullanılması da olası. Ayrıca, 
İran-Avrupa ekonomik ilişkilerinin sürebilmesi 
için ABD yaptırımlarının etrafından dolaşacak ve 
etkinlik açısından İran’ın daha az işine gelecek 
şekilde kurgulanan yol haritası tekrar gündeme 
gelecektir. İran, Ortadoğu politikasında da Avru-
palı muhataplarının pozisyonunu daha fazla dik-
kate almak durumunda kalacaktır.

Trump yönetiminin DMO kararı büyük bir 
adım olsa da ABD’nin İran stratejisinin nihai 
amacı belirsizliğini koruyor. Bu kararın ardından 
ABD de İran da sürecin bir çatışmaya gitmemesi 
için ihtiyatlı davranacaktır. Mevcut ABD yönetimi 
en yüksek düzeyde baskı uygulayarak masaya 
oturtmaya çalıştığı İran’ın ayak diremesi duru-
munda yaptırımların siyasi ve ekonomik sonuç-
larına uzun süre katlanamayacağını düşünüyor. 
İşte ABD tam da bu nedenle ve baskıyı azami 
düzeye çıkarmak için DMO’yu terör listesine aldı. 
Bu öngörünün yanlış olduğunu savunmak olduk-
ça zor olsa da ABD’nin Ortadoğu’ya yaklaşımının 
tahripkâr olduğu bariz. Bu nedenle, Ruhani hü-
kümeti mevcut koşullarda diplomatik kanalların 
etkisini artırarak baskıyı azaltmak isteyecektir. 
DMO komutanları birkaç yıldır hükümeti, hayati 
bir süreçten geçen İran’ı tavizler vermek suretiyle 
zaafa uğratmakla eleştiriyordu. Ne var ki, gelinen 
nokta DMO’nun ülkeye zarar vermeye başladığı-
nı gösteriyor. İran’ı orta ve uzun vadede bekle-
yen en büyük zorluk belki de bu yapıyı reforme 
etmek olacaktır. Kısa vadede ise ABD’nin DMO 
adımını neden attığından bağımsız olarak Ruhani 
hükümeti krizi avantaja çevirmek isteyecektir. Bu 
uğurdaki adımların başarı derecesi bölgedeki bir-
çok krizin gidişatını da etkileyecektir.

Bu makale ilk olarak 18.4.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/abd-devrim-muhafizlarini-neden-teror-listesine-aldi/1456847
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1398 Yılına 
Girerken İran 
Dış Politikası
İran’da resmî olarak uygulanan Hicri-Şemsi 

takvime göre 1397 yılında (Mart-2018-Mart 
2019) İran dış politikasında Hazar Denizi’nin 

statüsüyle ilgili imzalanan anlaşma, İran-Pakistan 
sınırında çıkan çatışmalar nedeniyle Tahran-İsla-
mabad gerginliği, Kaşıkçı olayında İran’ın tarafsız 
kalması, Afganistan Talibanı’nın Tahran ziyareti, 
Trump’ın Suriye’den çekilme kararı ve ardından 
da Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini ta-
nıması ve Ruhani’nın Irak ziyareti gibi birçok ge-
lişme yaşanmıştır. Ancak bunlardan birkaç tanesi 
İran dış politikasını ciddi bir şekilde etkilemiş ve 
yönlendirmiştir.

ABD’nin İran Politikaları

İran dış politikasını belirleyen en önemli etken 
ABD’nin İran politikası olmuştur. ABD’nin İran’a 
yönelik baskıcı politikaları İran’ın dünyayla olan 
ilişkilerini olduğu gibi uluslararası aktörlerin de 
İran’la olan ilişkilerinde belirleyici bir rol oyna-
mıştır. ABD bu yönde ilk somut adımını 8 Ma-
yıs 2018’de İran’la yapılan Nükleer Anlaşma’dan 
çekilerek atmıştır. ABD’nin Nükleer Anlaşma’dan 
çekilmesi, aynı zamanda İran’a yönelik yaptırım-
ların da tekrar uygulanmasının önünü açmıştır. 
Ağustos ve Ekim 2018’de İran’a karşı iki büyük 
ekonomik yaptırım dalgası uygulanmış bu yap-
tırımlar İran ekonomisine ciddi zarar vermiştir. 
Ayrıca ABD’nin başlattığı yaptırımlar İran’la sınırlı 
kalmayıp İran’la iş birliği yapan ülkelere de eko-
nomik ve ticari anlamda kısıtlamalar getirmiştir.

ABD, İran karşıtı politikalarla iki hedefe ulaş-
mayı amaçlamaktadır. Birincisi, ABD İran dış po-
litikasını dizginlemek istemektedir. Bu kapsamda 
İran’ı nükleer faaliyetlerinden, balistik füze prog-
ramından ve bölgedeki yayılmacı siyasetinden 
vazgeçirmek istemektedir. ABD’nin İran’a ilişkin 
ikinci amacı ise petrol ve doğal gaz olmak üzere 
İran’ı uluslararası enerji piyasalarından dışlamak-
tır. İran’ın yerinin ABD ve müttefikleri tarafından 
doldurulması öngörülmektedir. Aşamalı olarak 
İran’ın Avrupa, Çin ve Hindistan olmak üzere önde 
gelen enerji tüketicisi ülkelerle olan enerji alanın-
daki ilişkilerine son vermek ve olası iş birliklerini 
de engellemek amaçlanmaktadır.

ABD bu amacına ulaşmak için iki yönteme baş-
vurmuştur. Birincisi, İran’a yönelik ağırlaştırılmış 

yaptırımların uygulanması, ikincisi ise İran’ın siyasi 
olarak bölgede ve dünyada yalnızlaştırılmasıdır.

Bir yandan ekonomik, finansal, ticari ve ener-
ji alanlarında ağır yaptırımlar uygulayan ABD bir 
yandan da İran’ı uluslararası arenada yalnızlaştır-
mak için de aktif diplomasi yürütmektedir. ABD 
İran’ı çevrelemek ve bölgede zayıf düşürmek için 
bölgedeki müttefiklerini silahlandırmaya başla-
mış, İran’a karşı yürüttükleri mücadeleyi siyasi 
ve ekonomik olarak desteklemiş, İsrail, Mısır 
dâhil olmak üzere Körfez ülkelerinden oluşan ve 
“Arap NATO’su” olarak ifade edilen bir güvenlik 
oluşumunun kurulması için çaba sarf etmiştir. 
Bu hedeflerini yerine getirmek için son bir sene 
içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo böl-
geyi 3 kez (28-29 Nisan 2018: Suudi Arabistan 
ve İsrail; 5-8 Ocak 2019: Mısır. Suudi Arabistan, 
Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri; 19-23 
Mart 2019: Lübnan, İsrail ve Kuveyt), ABD Ulusal 
Güvenlik Danışmanı John Bolton da iki kez (20 
Ağustos 2018: İsrail; 6-9 Ocak 2019: İsrail ve 
Türkiye) ziyaret etmiştir.

ABD aynı zamanda İran’ı uluslararası sistemin 
dışına itmek için de öncelikle Avrupa ve Ortadoğu 
ülkelerinden oluşan ve ABD’nin İran politikasını 
desteleyen daha geniş bir uluslararası koalisyon 
kurmayı hedeflemiştir. Polonya’nın başkenti Var-
şova’da “Ortadoğu’da Barış ve Güvenlik” başlıklı 
uluslararası bir konferans düzenlenmiş ve ABD 
tüm katılımcıların İran’a yönelik ABD’nin politi-
kalarını desteklemeleri konusunda çağrıda bulun-
muştur.

İran-Avrupa İlişkileri

İran’ın dış politikasını etkileyen diğer bir 
olumsuz olay da Avrupa’yla olan ilişkileri olmuş-
tur. İran’a karşı Amerikan yaptırımları Avrupa’nın 
İran politikasına da yansımıştır.

Nükleer Anlaşma konusunda ABD’den farklı 
tavır sergileyerek anlaşmaya bağlı kalan ve İran’ı 
da anlaşmaya sadık kalması için teşvik eden Avru-
pa, anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmek-
te yetersiz kalmıştır. İran’ın Nükleer Anlaşma’dan 
çekilmemesi karşılığında ekonomik destek sözü 
veren Avrupa, sözünü yerine getirememiş ve 
İran’ın ekonomik çıkarlarını koruma konusunda 
yetersiz kalması bir yana, İran’daki kendi ekono-
mik çıkarlarını dahi koruyamamıştır. Avrupa’nın 
Amerikan politikalarına karşı çaresizliği ve çözüm 
üretememesi İran nezdinde olduğu gibi ulusla-
rarası ortamda da prestij kaybına uğramasına 
neden olmuştur. Anlaşmaya taraf olan Avrupa 
ülkelerinin anlaşmada kalmalarına rağmen anlaş-
manın işleyememesi Nükleer Anlaşma’nın belirle-
yici aktörünün ABD olduğunu göstermiştir.

Nükleer Anlaşma konusunda İran’a destek ve-
ren ve ABD karşısında söylemsel olarak da olsa 

İran’ın yanında duran Avrupa ülkeleri, İran’ın ba-
listik füze programı konusunda ABD’nin yanında 
yer almıştır. Füze programı konusunda ABD’yle 
hemfikir olduklarını açıklayan önde gelen Avru-
pa ülkeleri, bu konu hakkında İran’a yaptırımları 
destekleyeceklerini ve İran’la olası yeni bir nükleer 
anlaşma yapılması durumunda da ABD’nin de be-
lirttiği gibi balistik füze programını da anlaşmaya 
dâhil etmeye hazır olduklarını bildirmişlerdir.

Geçen sene Suriye konusunda da Avrupa ül-
kelerinin tutumu ABD’nin politikalarıyla paralellik 
göstermişti. 14 Nisan 2018’de Doğu Guta’da si-
villere karşı kimyasal silah kullanılması üzerine 
İran’ın müttefiki Şam rejimine yönelik hava ope-
rasyonu kararı alan ABD; İngiltere, Fransa ve Al-
manya tarafından da destek görmüş rejime karşı 
ortak operasyon düzenlemişlerdi.

Rusya ile İlişkiler

Nükleer Anlaşma, balistik füze programı ve 
İran’a yönelik Amerikan yaptırımları konusunda 
Tahran’ın yanında yer alan Rusya’yla İran ara-
sında bazı konularda ciddi sorunlar yaşanmak-
tadır. 2011 yılından itibaren Suriye krizinde ortak 
tutum sergileyen ve Esed rejimine ciddi maddi 
ve silah desteği sağlayan Rusya ile İran 2013 
yılında İran’ın, 2015 yılında da Rusya’nın Suriye 
iç savaşına doğrudan müdahil olmalarıyla bu iş 
birliği “taktik müttefikliğe” dönüşmüştür. Ancak 
ilerleyen yıllarda Suriye konusunda aynı safta 
yer almalarına rağmen Rusya ile İran arasındaki 
gerginlik giderek artmaya başlamıştır. Taraflar 
arasındaki rahatsızlık bazı somut konularda gün 
yüzüne çıkmıştır.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş

ABD’nin İran’a 
yönelik baskıcı 
politikaları İran’ın 
dünyayla olan 
ilişkilerini olduğu 
gibi uluslararası 
aktörlerin de İran’la 
olan ilişkilerinde 
belirleyici bir rol 
oynamıştır.
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1) İlki Suriye’nin kuzey bölgeleriyle ilgili olmuştur. 
Her ne kadar İran, Astana Barış Görüşmeleri-
nin garantör ülkelerden biri olsa da başta Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı olmak üzere İdlib konu-
larındaki kararlar Türkiye ile Rusya arasında 
yapılan ikili görüşmeler sonucu alınmıştır. 
Rusya’nın tek taraflı tutumunda ve Türkiye’yle 
yaptığı iş birliği sonucunda Suriye’nin kuzey 
bölgelerinin Türkiye’nin kontrolüne geçmesin-
den Şam rejimi gibi Tahran da rahatsız olmuştur.

2)  İran’ın rahatsız olduğu diğer bir konu ise Rus-
ya’nın da aktif çabalarıyla gerçekleşen Rus-
ya-ABD-İsrail-Ürdün arasında yapılan görüş-
meler sonucu İsrail sınırında tampon bir bölge 
kurulması olmuştur. Taraflar arasında sağlanan 
uzlaşma neticesinde Haziran 2018’den itibaren 
İran ve Hizbullah güçleri İsrail sınırından uzak-
laştırılmış, o bölgelere Rus askerî polis güçleri 
yerleştirilerek İsrail’in güvenliğinin sağlanması 
öngörülmüştür. Bu sayede Rusya, İsrail sını-
rında İran’ın etkisizleştirilip İsrail’in güvenliği-
nin artırılmasında önemli bir rol oynamıştır.

3)  İran-Rusya ilişkilerini olumsuz etkileyen bir di-
ğer konu da Suriye’de giderek artan Rusya-İs-
rail ortaklığıdır. Mart 2016’da taraflar arasında 
yapılan bir nevi gizli “saldırmazlık” anlaşma-
sıyla Rusya ile İsrail’in Suriye’deki hareket 
alanları belirlenmiştir. Bu anlaşmaya göre a) 
Suriye sahasında Rusya ile İsrail’in güçlerinin 
karşı karşıya gelmemeleri için tarafların askerî 
birimleri arasında doğrudan iletişim ağının 
kurulması öngörülmüş, b) Rusya’nın Suriye 
müdahalesine İsrail’in tarafsız kalacağı taahhüt 
edilmiş, c) Rusya da İsrail’in Suriye’deki İran 
ve Hizbullah güçlerine karşı yürüteceği hava 
operasyonlarına karşı tarafsız kalacağına dair 
söz vermiştir. Bu anlaşma çerçevesinde İsrail, 
İran ve Hizbullah olmak üzere rejim güçlerinin 
askerî üs ve tesislerine yönelik saldırılar dü-

zenlemiş, Rusya buna herhangi bir ciddi tepki 
göstermemiştir. Bunun yanında İran ve Şam 
rejiminin taleplerine rağmen Rusya, Suriye’de 
bulundurduğu hava savunma sistemlerini ne 
ABD ne de İsrail’in saldırılarına karşı işletmiş-
tir. Giderek gerginleşen bu ortamda Suriye’de 
Rus ve İran milisleri arasında silahlı çatışmalar 
yaşanmıştır. Akabinde İran yönetimi Beşşar 
Esed’i Tahran’a davet ederek Rusya’nın poli-
tikalarından duydukları rahatsızlığı göstermek 
istemiştir. Tahran’ın bu tutumuna karşı ise 
Putin, Rus istihbarat-keşif uçağının düşürül-
mesi ve Rusya-İsrail ilişkisinin bozulmasının 
ardından İsrail Başbakanı Netenyahu’yu Mos-
kova’ya davet etmiş askerî alanda iş birliğini 
devam ettireceklerini ve Suriye Rusya-İsrail 
Ortak Çalışma Grubu’nun kurulması için çalış-
malar başlattığını açıklamıştır.

Yemen Krizi

İran’ın aktif olarak tarafı olduğu Yemen sava-
şında da işler İran’ın lehine olmamıştır. İran des-
tekli Husiler’in silahlı örgütü Ensarullah 19 Kasım 
2018’de Yemen hükûmetiyle barış görüşmelerine 
hazır olduğunu açıklamış, bu niyetini kanıtlamak 
için de Suudi Arabistan olmak üzere koalisyon 
güçlerine yönelik tek taraflı ateşkes ilan ettiğini du-
yurmuştur. 5-13 Aralık 2018’de de İsveç’in Rimbo 
kentinde BM arabuluculuğuyla Ensarullah ile Suu-
di Arabistan destekli Yemen hükûmeti arasında bir 
anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmaya göre Husiler 
elinde tuttukları stratejik öneme sahip Hudeyde 
Limanı’nı Yemen hükûmetine devretmeye razı ol-
muştur.

Hudeyde Limanı’nın Ensarullah’ın kontrolün-
den çıkması aynı zamanda 1) İran ile lojistik ba-
ğının kopması, 2) Dış destekten yoksun kalması 
ve 3) Mücadele yürütecek gücünün zayıflayacağı 
anlamına gelmektedir.

Husiler’in böyle bir adım atmalarında birkaç 
husus etkili olmuştur. 1) İran’a yönelik ekonomik 
yaptırımlar nedeniyle İran’ın Husiler’e sağladığı 
ekonomik dolayısıyla da silah desteğinin azal-
ması, 2) Suudi Arabistan koalisyonunun savaşta 
geniş imkânlara sahip olması nedeniyle üstünlük 
sağlamaları ve 3) Husiler’in Ensarullah örgütünün 
Suudi Arabistan ve uluslararası toplum tarafından 
meşru aktör olarak kabul edilmesidir.

Husiler’in uluslararası toplum tarafından meş-
ru aktör olarak kabul görülmesi iki sonuca yol aça-
caktır. Birincisi diğer uluslararası aktörlerle yakın 
ilişkiler kurarak İran’dan bağımsız hareket ederek 
uzaklaşması olacaktır. İkincisi de Husiler’in Ye-
men’de siyasi istikrarın sağlanması ve sorunların 
çözülmesi için İran’dan çok daha güçlü olan ulus-
lararası aktörlerle ilişki kuracak olmasıdır. Suudi 
Arabistan ve BAE gibi maddi imkânları daha geniş 
olan aktörler, Yemen’e verecekleri desteğin karşı-
lığında Husiler’den İran’la olan bağlarını koparma-
sını isteyeceklerdir.

Sonuç olarak İran takvimine göre 1397 yılında 
İran dış politikasında önemli gelişmeler ve dönüm 
noktaları yaşanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler ge-
nellikle İran’ın aleyhine olmuştur. ABD’nin yaptı-
rımları İran’ın ekonomik gücünü olduğu gibi dış 
politika faaliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Ay-
rıca ABD’nin politikaları İran’ın Avrupa’yla olduğu 
gibi diğer aktörlerle olan ilişkilerine de yansımıştır. 
Rusya’yla ilişkileri gerilen İran, Suriye’de yalnızlaş-
mış ve Yemen savaşındaki etkisi kırılmıştır. İran 
kendisine yapılan baskıların üstesinden gelmek 
için çabalamış olsa da bunu yapmakta birçok 
nedenden dolayı yetersiz kalmıştır. Giderek artan 
Amerikan baskısı ve bölgedeki rakiplerinin karşı 
politikalarıyla iyice köşeye sıkışan İran’ın önümüz-
deki dönemde dış politikasında sorunlar yaşaya-
cağı söylenebilir.
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1398’e 
Girerken 
İran’ın İç 
Politika 
Gündemi
İran 21 Mart 2019’da Hicri Şemsi 1397 yılını ge-

ride bırakarak 1398 yılına girmiş bulunmaktadır. 
Geçen yıla pek iyi bir başlangıç yapamayan İran 

bu yıla da sel felaketi ve yine Trump’ın yeni bir 
sürprizi ile başlamıştır. Geçen yıl Ordibeheşt ayının 
18’inde (8 Mayıs) ABD Başkanı Trump’ın Nükleer 
Anlaşma’dan çekildiklerini açıklayarak İran’a karşı 
iki aşamadan oluşan yaptırımları devreye sokacak-
larını ilan etmesi İran dış politikası ve ekonomisi 
kadar iç politikadaki gelişmelerini de önemli oran-
da etkilemiştir. Trump’ın bu adımı Devrim Rehberi 
ve Cumhurbaşkanı, hükûmet ve Devrim Muhafız-
ları Ordusu (DMO) ve muhafazakâr cenah ile re-
formist cenah arasında sistem içinde ve toplum 
nezdinde birtakım tartışmalara ve zaman zaman 
gerginliklere neden olmuştur.

Ülkenin karşı karşıya olduğu yapısal ekono-
mik sorunları çözmek için umudunu Nükleer An-
laşma’ya bağlayan Cumhurbaşkanı, bu bağlamda 
umduğunu pek elde edememiştir. Anlaşmanın im-
zalanmasından hemen sonra Devrim Muhafızları 
Ordusunun balistik füze denemesi yapması ABD 
tarafından olumsuz karşılanmış ve anlaşmanın 
geleceği ile ilgili olarak belirsizlik içeren mesajlar 
vermeye başlamıştır. Bu yüzden anlaşmanın im-
zalanmasından sonra İran’ı ziyaret eden yüzlerce 
yabancı ticari heyet ile imzalanan mutabakatların 
neredeyse hiçbiri hayata geçirilememiştir. Bu du-
rum ister istemez hükûmeti eleştiri oklarının hedefi 
yapmıştır. Çünkü hükûmet Nükleer Anlaşma saye-
sinde ülkenin Venezuela olmaktan kurtulduğunu ve 
gelecek yabancı yatırımlarla ülkenin düzlüğe çıka-
cağı mesajlarını sıklıkla kamuoyu ile paylaşmak-
taydı. Beklenen vaatlerin gerçekleşmemesi parla-
mentodaki hükûmet yanlısı ılımlı reformist grup ile 
muhafazakâr kanadı temsil eden grup arasında sert 
tartışmalara neden olmuştur. Şöyle ki Cumhurbaş-
kanın gensoru ile azlini gündeme getiren parla-
menterler bunun için imza toplamaya başlamıştı. 
Ancak Devrim Rehberi’nden beklenen sinyal gel-

meyince bu yöndeki adımlarını askıya almışlardır. 
Bununla birlikte bazı bakanlar gensoru ile meclis 
tarafından görevden alınmıştır. Ruhani kabinede 
revizyon bağlamında birtakım değişiklik yapsa da 
ülkedeki kötü gidişatın önüne geçememiştir.

Trump’ın anlaşmadan çekilmesi Devrim Reh-
beri ve Cumhurbaşkanı arasında da birtakım 
gerginliklere neden olmuştur. Devrim Rehberi 
anlaşmanın kendisi tarafından belirlenen kırmızı 
çizgilerin aşılması pahasına imzalandığını ileri sü-
rerken Cumhurbaşkanı anlaşmanın bütün detayla-
rının imzalanmadan önce Devrim Rehberi’nin bil-
gisine sunulduğunu savunmuştur. Bu durum ister 
istemez devletin zirvesinde kriz mi var sorusunu 
gündeme taşımıştır.

Hükûmetin ülkeyi normalleştirme bağlamında 
Nükleer Anlaşma’yı tamamlayıcı mahiyette imza-
ladığı bir diğer uluslararası sözleşme ise FATF’a 
(Mali Eylem Görev Gücü) üyelik idi. FATF örgütlü 
suçlar ve terörün finansmanını sağlayan kara para 
aklamaya karşı mücadelede etkin bir işleve sahip-
tir. FATF söz konusu hususlarda iş birliği yapma-
yan ülkelere karşı doğrudan bir yaptırım mekaniz-
masına sahip olmamakla birlikte iş birliği düzeyine 
göre ülkeleri kategorize ederek diğer ülkeleri veya 
yabancı yatırımcıları o ülkelere karşı tedbirli dav-
ranmaya veya yatırım yapmamaya teşvik edebil-
mektedir. İran Kuzey Kore ile birlikte kara listede 
yer alarak iş birliği yapılmayan ülkeler statüsünde 
bulunmaktadır. Ancak Ruhani hükûmeti adına dö-
nemin Ekonomi Bakanı Tayyib Niya FATF’a üyelik 
sözleşmesini imzalamış bu sayede de İran geçici 
olarak gri listeye alınmıştır. İran ise üyelik söz-
leşmesinin meclis tarafından onaylanma sürecini 
beklemeye başlamıştır. Ancak FATF’a gösterilen 
tepki Nükleer Anlaşma’ya yöneltilen eleştirilerden 
daha sert bir tonda olmuştur. İran’ın devrim-
den bugüne destek verdiği devlet dışı aktörlerin 
ABD’nin terör örgütleri listesinde yer almasının 
ülkenin başını ağrıtacağını savunan müesses ni-
zam, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Düzenin 
Yararını Teşhis Konseyi gibi mekanizmalarla FAT-
F’a üyeliğin önüne geçmeyi başarmıştır. Sadece 
İran’ın desteklediği devlet dışı aktörlerin ABD’nin 
terör örgütleri listesinde yer almaları değil aynı 
zamanda ülke ekonomisi ve finans sırlarının da 
düşmanın eline geçeceğini ileri süren muhalif ce-
nah özellikle ABD’nin Nükleer Anlaşma sayesinde 
ülkenin nükleer programı ve faaliyetlerine ilişkin 
mahrem bilgilere ulaştığını ve bu amacına ulaştık-
tan sonra da anlaşmadan çekilerek ne denli güve-
nilmez bir muhatap olduğunun altını çizmiştir.

Ruhani’nin FATF’ın onaylanmasındaki ısrarı 
yalnızca uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştiril-
mesini kolaylaştırıcı bir etken olmasıyla sınırlı de-
ğildir. Ruhani, ülke içerisindeki birtakım kuruluşla-
rın ticari ve mali faaliyetlerini hükûmetin kontrolü 
dışında kalmasının önüne geçerek kontrol edilebi-

lir şeffaf bir ekonomi tablosu oluşturmayı amaç-
lamaktadır. Ancak FATF’ın onaylanması özellikle 
ülkenin silahlı kuvvetlerinin önemli bir bölümünü 
oluşturan ve hemen her alanda hükûmete rakip 
sayılan DMO’nun ABD tarafından terör örgütleri 
listesine alınmasıyla zorlaşmıştır. FATF’ın İran’ın 
anlaşmayı onaylaması veya iş birliği düzeyini artır-
ması için tanıdığı süre en son Şubat 2019’da dört 
aylık bir süre için daha uzatılmıştı. Bu durumda 
Haziran’da dolacak sürenin tekrar uzatılacağı da 
şüphelidir. İran’ın kara listede kalması yaptırımlar 
silsilesinin pekişmesini sağlayacaktır.

1397 yılında ön plana çıkan konulardan biri 
de ülke içerisinde giderek artan terör saldırıları 
olmuştur. Tahran’da parlamento ve Humeyni’nin 
türbesi, Ahvaz’da askerî geçit töreni, Çabahar li-
man kentinde emniyet binasına bombalı saldırı, 
Zahedan civarında DMO’nun otobüsüne intihar 
saldırısı ve Mircave’de 11 sınır muhafızının esir 
alınarak Pakistan topraklarına kaçırılması gibi son 
iki yılda sıklıkla gerçekleşen terör saldırıları ülke-
nin iç güvenlik ve anti terör politikalarında zaaf mı 
var sorusunu akla getirmiştir. Etnik ve mezhepsel 
saiklerle gerçekleştirilen bu saldırılar İran’ın bölge-
de devlet dışı aktörler üzerinden aktif rol almasına 
karşılık rakiplerinin de aynı araçlardan yararlana-
rak İran’ı istikrarsızlaştırma peşinde olduklarını 
göstermektedir. Saldırıların boyutuna bakıldığında 
eylemleri gerçekleştiren örgütlerin ciddi istihbarat 
ve lojistik destek almadan bunları gerçekleştirme-
leri kolay gözükmemektedir. Devrimden bu yana 
uyguladığı sert politikalarla terörle mücadele ko-
nusunda başarılı ülkeler arasında yer alan İran’ın 
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Devrim Rehberi 
Hamenei 
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birtakım 
değişikliklere 
gitmiştir.
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önümüzdeki süreçte benzer saldırılara maruz ka-
lacağı öngörülmektedir. Zira hâlihazırdaki bölgesel 
rekabet ve çatışma doğrudan karşılaşmayı değil 
vekil savaşçılar üzerinden hesaplaşmayı gerektir-
mektedir. Bu bağlamda İran’ın tarafı olduğu böl-
gesel çatışmaların önümüzdeki süreçte derinleşe-
ceğinden benzer saldırıların artması öngörülebilir.

Geçen yıl ülkenin gündemini meşgul eden 
konulardan biri de sistem tartışmasıydı. Zaman 
zaman gündeme gelen sistem tartışması ülke-
deki yapısal sistematik sorunlarla ilgilidir. Dev-
rim Rehberi ve Cumhurbaşkanı arasında tebarüz 
eden güç ve yetki çekişmesi beraberinde sistem 
içi güç mücadelesi veren iki dinamiği karşı karşıya 
getirmektedir. Devrimden sonra Velayeti Fakih ile 
birlikte Cumhurbaşkanı ve Başbakan sisteminin 
denenmesi sonucunda birtakım yetki karmaşala-
rının yaşanmasından dolayı 1989 yılında yapılan 
anayasa değişikliği ile Başbakanlık kaldırılarak gö-
rev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredilmiştir. 
Yeni sistemde ise halk tarafından seçilen Cum-
hurbaşkanının ülkenin politikalarının belirlemede 
pasif kalmasından dolayı çıkan anlaşmazlıklar ön 
plana çıkmaya başlamıştır. Bu durum devrimden 
bu yana hemen hemen bütün cumhurbaşkanları 
ile devrim rehberleri arasında yaşanan kronik bir 
soruna dönüşmüş durumdadır. Doğrudan halk 
tarafından seçilen Cumhurbaşkanı anayasa gereği 
halka karşı sorumludur. Buna karşın Devrim Reh-
beri halk tarafından seçilmemekle birlikte halka 
karşı sorumlu da tutulmamaktadır.

Cumhurbaşkanları müesses nizamı seçimler 
döneminde halka verdikleri vaatleri gerçekleş-
tirmenin önünde bir engel olarak görmektedir. 
Bugüne kadar Devrim Rehberi’nin yetkilerinin 
sınırlandırılması ve Cumhurbaşkanının yetkile-
rinin artırılması talepleri karşılık bulmamıştır. Bu 
durumdan sadece cumhurbaşkanları rahatsızlık 
duymamakta devrim rehberleri de cumhurbaşkan-
larının halktan aldıkları destekle kendilerine karşı 
pozisyon almalarını pek hoş karşılamamaktadır. 
Bu yüzden başkanlık sisteminden parlamenter sis-
teme geçiş ya Devrim Rehberi ya da çevresi tara-
fından dillendirilmektedir. Ancak ileri gelen elitler 
başbakanlık sisteminin de mevcut sorunu çözme-
yeceği kanaatindedir.

Devrim Rehberi Hamenei önümüzdeki süreçte 
yaşanabilecek gelişmeleri hesaba katarak ülkenin 
siyasi, idari ve askerî otoritelerinde birtakım deği-
şikliklere gitmiştir. Yargı Başkanı, Düzenin Yararını 
Teşhis Konseyi Başkanı, Cuma İmamları ve askerî 
üst düzey komutanlarda yaptığı değişikliklerle üst 
yönetici kadrolarını gençleştirme söylemi bağla-
mında değiştirmiştir. İran, İslam Devrimi’nden bu 
yana birinci nesil iktidar elitleri tarafından yönetil-
mekte ve bu kadroların yaşları da bir hayli ilerle-
miş durumdadır. Bu atamalar içerisinde en dikkat 
çekeni ise Meşhed’de bulunan İmam Rıza Türbesi 

Vakfı Başkanı İbrahim Reisi’nin Yargı Başkanı ola-
rak atanması olmuştur. Reisi çalışma mazbatasını 
aldıktan bir gün sonra da Devrim Rehberi’ni seç-
me ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi 
Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Devrim Rehberliği 
için de adı geçen en iddialı aktörlerden olan Reisi 
2017 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Ruhani’nin 
rakibi olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. Eski 
yargı başkanı Ayetullah Sadık Laricani ise Düze-
nin Yararını Teşhis Konseyi (DYTK) Başkanlığına 
ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyeliğine atan-
mıştır. Uzun yıllar DYTK başkanlığı yapan eski 
cumhurbaşkanlarından Haşimi Rafsancani’nin 
yerine atanmayı bekleyen Ruhani, bunun gerçek-
leşmemesi üzerine konseyin oturumlarına katıl-
mayarak tavrını ortaya koymuştur. Devrim Rehbe-
ri’nin hayatını kaybetmesi durumunda yeni Devrim 
Rehberi belirlenene kadar kritik rol üstlenecek ku-
rumlardan biri de DYTK’dır. Bu yüzden Hamenei 
sonrası döneme hazırlık niteliği taşıyan bu atama-
lar mevcut politikaları sürdürecek aktörlerin başa 
geçmesini sağlayacak atamalar mahiyetindedir.

İran 1398 yılına da kötü gelişmelerle başlamış 
durumdadır. Bir yandan ülkenin 2/3’ünde etkili 
olan yağışların neden olduğu sel felaketinde ya-
şanan can kayıpları ve milyarlarca dolara ulaşan 
maddi hasarlar öte yandan Trump’ın DMO’yu terör 
örgütü ilan etmesi İran’a yönelik ekonomik bas-
kıların dozunun artacağına işarettir. Bu bağlamda 
1398 yılının 1397 yılından daha kötü geçeceğini 
şimdiden söylemek mümkündür. Yeni yılın so-
nunda gerçekleşecek parlamento seçimlerini bu 
gelişmelerin şekillendireceği ortadadır. Hâliha-
zırda ılımlı-reformist koalisyonunun daha çok 
milletvekili bulundurmasına rağmen hükûmetin 
performansından hoşnut olmayan tabanın sandık 
başına gidip gitmeyeceği tartışmalı hâle gelmiştir. 
Eski cumhurbaşkanlarından ve reform hareketinin 
manevi lideri sayılan Muhammed Hatemi’nin açık-
lamalarına göre bir yıl içerisinde önemli açılımlar 

yapılmazsa reformist tabanı sandık başına gitme-
ye ikna edemeyeceklerdir. Yedinci dönem meclis 
seçimlerinde reformist aday adaylarının neredeyse 
tamamının seçimlere katılmalarının Anayasayı Ko-
ruyucular Konseyi tarafından veto edilmesi, refor-
mistleri seçimi boykot etmelerine ve 3 dönem üst 
üste parlamentonun muhafazakarların kontrolüne 
geçmesine neden olmuştur. Hâlihazırda muhafa-
zakârlara duyulan tepkiler de dikkate alındığında 
önümüzdeki seçimlerde bağımsızların çoğunlukta 
olduğu bir parlamentonun ortaya çıkması yüksek 
bir ihtimaldir.

Sonuç itibariyle Nükleer Anlaşma ve müzakere 
olasılıkları FATF eksenindeki tartışmalar DMO’nun 
terör örgütleri listesine alınmasıyla yeni bir boyut 
kazanmış durumdadır. ABD’nin son adımından 
sonra İranlı yetkililerin müzakereye yanaşma eğili-
mi daha da azalmıştır. FATF’ın onaylanma ihtimali 
ise imkânsız denecek kadar azalmıştır. Zira FATF 
onaylamak ülke içerisinde de DMO’ya terör örgü-
tü muamelesi yapmak anlamına gelecektir. Birçok 
açıdan belirsizlikler barındıran 1398 yılı, devrim-
den bu yana en kritik yıllardan biri olmaya adaydır. 
Dolayısıyla zaten kapalı bir rejim olan İran siyaseti 
daha da içe kapanık bir hâle bürünmeye doğru 
seyretmektedir. Artan dış baskılar, ülke içerisinde 
artan ekonomik sorunlara paralellik arz etmekte-
dir. Hamenei’nin son atamaları dikkate alındığın-
da bu atamaların kendisinden sonrası için hazırlık 
niteliği taşıdığı görülecektir. Hamenei çizgisindeki 
bir liderin başa geçmesi İran’ın ortalama 15-20 
yıl daha mevcut politikaları sürdüreceği anlamına 
gelmektedir. Hızla gelişen ve dönüşen İran toplu-
munun mevcut politikaların meşruiyetini sorgula-
yacak yönde ilerliyor olması gelecekte sistem için 
ciddi meşruiyet krizleri ortaya çıkaracaktır. Tüm 
bu gelişmeler dikkate alındığında İran ekonomi, 
dış politika, güvenlik ve iç politika bağlamında cid-
di riskler barından yüksek türbülanslı bir döneme 
girmektedir.
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Devrim 
Muhafızları 
Genel 
Komutanının 
Değiştirilmesi 
Ne Anlama 
Geliyor?

İran Devrim Rehberi Hamenei 21 Nisan 2019’da 
yayımladığı bir mesajla Devrim Muhafızları 
Ordusu (DMO) Genel Komutanı Tümgeneral 

Muhammed Ali Caferi’yi bu görevden alarak yine 
bu kurumun bünyesinde kültürel ve toplumsal 
faaliyetleri yürütmekte olan Bakiyetullah Karar-
gâhının başına atadığını açıkladı. Ondan boşalan 
DMO Genel Komutanlığına ise DMO Genel Ko-
mutan Vekili Tuğgeneral Hüseyin Selami’yi tüm-
generalliğe terfi ettirdiğini ve Devrim Muhafızları 
yeni Genel Komutanı olarak atadığını kamuoyuna 
duyurdu. Mesajda her ne kadar Caferi’nin kendi 
isteği üzerine görevinin sonlandırıldığı belirtilse 
de özellikle ABD’nin Devrim Muhafızları Ordusu-
nu terör örgütleri listesine aldığını duyurmasın-
dan kısa bir süre sonra bu değişikliğin yapılması 
farklı yorumlara neden olmuştur. Zira Temmuz 
2017’de 10 yıllık görev süresi dolan Caferi’nin 
görev süresi üç yıllığına uzatılmış ve bu sürenin 
dolmasına henüz 16 ay kalmıştı. Dolayısıyla ya-
pılan bu görev değişiklikleri göz önüne alındığın-
da İran için kritik sayılan bir sürece daha etkili 
aktörlerle yola devam kararı alındığı söylenebilir. 
Hamenei mesajında ayrıca Selami’ye “DMO’yu 
her yönden güçlü ve her alanda hazırlıklı” hâle 
getirme talimatını vermiştir.

1960 İsfahan Golpayegan (ilçesi) doğumlu 
Hüseyin Selami 20 yaşında iken katıldığı İran-I-
rak Savaşı’nda 8 yıl boyunca cephede bulunmuş-
tur. Selami Devrim Muhafızları Ortak Operasyon 
Merkezi Komutan Vekilliği ve DMO Hava Kuvvet-
leri Komutanlığı görevlerinden sonra 2009’dan 
beri DMO Genel Komutan Vekili olarak görevini 
sürdürmekteydi.

Selami hem iç hem dış politika başta olmak 
üzere güvenlik ve savunma politikaları husu-
sunda da şahin duruşuyla tanınan bir figürdür. 
Devrim Muhafızları Ordusu komutanları arasın-
da bir retoriğe dönüşen İsrail ve ABD karşıtlığı 
Selami’nin de sıkça kullandığı bir argümandır. 
Ülke içerisinde biri uzlaşmacı diğeri direnişçi iki 
akım olduğuna inan Selami, direniş yönteminin 
ABD’ye karşı her zaman daha etkili sonuçlar 
verdiğini belirtmiştir. Selami, katıldığı TV prog-
ramında İran’ın Suriye’de uzun vadeli kalmak 
gibi bir niyetinin olmadığını açıklamıştır. Selami 
aynı programda Rusya ve ABD arasında yeni bir 
soğuk savaş vuku bulmakta olduğunu ve AB ül-
kelerinin de artık ABD’ye boyun eğmediğini ileri 
sürmüştür. ABD’nin İran’a karşı hiçbir zaman 
savaş seçeneğine başvuramayacağını belirten 
Selami’ye göre Washington’un en büyük soru-
nunun hem küresel hem de bölgesel düzeyde 
stratejiden yoksun olmasıdır. ABD’nin kırk yıldır 
İran’a ambargo uyguladığını söyleyen Selami 
bu ambargoların hiçbirinin İran’ı ana hedefin-
den saptıramadığının altını çizmiştir. Selami 
Hamenei’nin “İran ve ABD arasında ne savaş ve 
ne de müzakere olmayacaktır.” sözlerine atıfta 
bulunarak en doğru tespit ve seçeneğin bu ol-
duğuna inandığını belirtmiştir.

Hamenei Devrim Muhafızları komutasının en 
üst düzeyinde yaptığı değişikliklerle ABD’nin gi-
derek artan baskılarına karşı önümüzdeki süreç-
te daha kararlı duruş sergileyebilecek figürleri 
ön plana çıkarmaya çalışmaktadır. Kısa bir süre 
önce devletin zirvesinde de birtakım değişiklik-
lere giderek Yargı Başkanı Ayetullah Sadık Lari-
cani’yi Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı 

ve Anayasayı Koruyucular Konseyi Üyesi olarak 
atamış ve ondan boşalan Yargı Başkanlığına 
da radikal tutumlarıyla bilinen İmam Rıza Tür-
besi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi’yi getirmişti. 
Mazbatasını almasından bir gün sonra Devrim 
Rehberi’ni seçme ve azletme yetkisine sahip 
Uzmanlar Meclisi Başkan Vekili olarak seçilmesi 
ise Reisi’nin, Hamenei sonrası Devrim Rehbe-
ri olarak seçilme ihtimalini kuvvetlendirmiştir. 
Hamenei devletin zirvesinde gerçekleştirdiği bu 
değişikliklerle ABD’nin tehditlerine direneceği-
nin mesajını vermektedir. Ayrıca bu atamalar, 
kendisi sonrası döneme geçiş sürecinin sorun-
suz ve uyumlu olması için birer hazırlık olarak 
görülebilir.

Mehmet Koç - Koordinatör
İç Politika - Haber Analiz
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Petrol 
Muafiyetlerinin 
Sona Ermesi 
ve İran 
Ekonomisi

İran’dan petrol ithalatına yönelik ABD tarafın-
dan tanınan geçici muafiyet 2 Mayıs itibarıyla 
sonlandırıldı. Geçici muafiyet kapsamında yer 

alan ülkeler Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, 
Japonya, İtalya ve Yunanistan’dı. Daha doğru-
su bu ülkelerde faaliyet gösteren rafinerilerdi. 
2 Mayıs sonrasında bu işletmeler İran’dan ham 
petrol ithal etmeleri durumunda ABD yaptırımları 
ile karşı karşıya gelmeleri söz konusu. Müeyyide 
bakımından yaptırımlara muhalefet eden firmala-
rın parasal cezanın yanında ABD pazarından men 
edilmeleri de söz konusu. Özel şirket kategori-
sindeki rafineriler durumu yönetim kurullarında 
ele alacak, İran’dan petrol alımının artı ve eksileri 
değerlendirecek ve karar verecekler. Bu kararla-
rın ilgili ülkelerin dış politikasının duruşundan et-
kileneceği muhakkak. Dış politikanın etkisi muh-
temelen bu ülkelerde faaliyet gösteren ve kamu 
iktisadi kurumu kategorisinde yer alan işletmeler 
için daha da belirgin olacak.

Başkan Trump 8 Mayıs 2018’de ABD’nin tek 
taraflı olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 
olarak bilinen nükleer anlaşmadan çekildiğini 
açıkladı. Böylece ABD’nin İran’a KOEP ile uygu-
lamadan kaldırdığı yaptırımlar tekrar yürürlüğe 
konulmuş oldu. Geçiş aşamasının yumuşak at-
latılması amacıyla iki ayaklı bir takvim ilan edil-
di. Etkisi bakımından daha az önemli olan malla-
ra yönelik yaptırımlar Ağustos 2018’de devreye 
girerken içinde ham petrolünde yer aldığı ikinci 
grup mallara yönelik yaptırımların devreye gir-
me tarihi 4 Kasım 2018.

Geçtiğimiz yıl İran’ın ham petrol ihracatı 
günlük 2,4 milyon varil düzeyinde iken bu ih-
racat yaz aylarında hızla azaldı ve Kasım’da 1 
milyon varil civarına çekildi. Küresel bağlamda 
petrol fiyatlarının 2018’in yaz aylarında artış 
yönlü seyrini dikkate alan Trump yönetimi pet-
rol fiyatlarının daha da artmaması için yukarıda 
zikredilen ülkelerin İran’dan ham petrol ithal 

etmelerine yönelik geçici bir muafiyet tanıdığı-
nı açıkladı. Bir bakıma günlük olarak İran’dan 1 
ile 1,3 milyon bandında petrol satın alınmasına 
ABD izin verdi.

2 Mayıs’ta muafiyetler sonlandırıldı ve ABD 
yönetimi İran’a uyguladığı baskının maksimum 
seviyede olacağını ve bu kapsamda İran’ın pet-
rol ihracatını sıfırlamak istediğini birçok plat-
formda dile getirdi.

Uygulanan bu yaptırımlar nedeniyle İran 
ekonomisi giderek kötüye gitmektedir. İran’a 
uygulanan yaptırımların yeniden tesis edilme-
si ile ABD’nin amacının bir “rejim değişikliği” 
olduğu iddia edilmektedir. ABD tarafı resmi 
bağlamda böyle bir amaçlarının olmadığını söy-
lemekte ve esas amacın İran’ı daha makul şart-
larla yeni bir anlaşmaya zorlamak olduğunu dile 
getirmektedir.

Yaptırımların İran ekonomisine verdiği ağır 
hasar giderek derinleşiyor. Yabancı paralar İran 
para birimi karşısında son bir yılda neredeyse 
yüzde 200’ün üzerinde değer kazandı. Ülkede 
başta enflasyon olmak üzere işsizlik, ekonomik 
büyüme, yatırım ve kamu bütçesi gibi birçok 
değişkenin seyri oldukça kötü. Ülkede başta ara 
malı olmak üzere bazı malların tedarikinde ciddi 
sıkıntılar var.

Türkiye’ye Etkisi

Genel anlamda İran’a uygulanan yaptırım-
ların ve özel olarak da muafiyetlerin sonlan-
dırılması Türkiye bakımından bazı olumsuz-
luklara yol açtı –bunların ciddi maliyetleri var. 
Doğrudan maliyetler bakımından İran’a yapılan 
ihracatın yaptırımlar nedeniyle 1 milyar doların 
üzerinde azalması listenin en önemli maddesi. 
Bunun yanında ülkemize İran’dan gelen turist 
sayısında bir önceki yıla göre 800 bin civarında 
bir azalma gözlemlenmekte. Kişi başına orta-
lama bin dolar civarında harcama yapan İranlı 
turist sayısındaki bu azalma turizm gelirlerinde 
hissedilir bir azalma anlamına geliyor. Petrol 
kalitesi bakımından İran petrolü diğerlerinden 
farklı ve Türkiye’deki rafinerilerin petrol işleme 
konfigürasyonu diğer ülkelerden tedarik için 
tam uyumlu değil. Gerek İran petrolünün ucuz 
olması gerek Türkiye’ye yakın olması nedeniy-
le nakliye masraflarının düşük olması gerekse 
rafinerilerin konfigürasyon karakteristiği Anka-
ra’nın Tahran yerine başka alternatifleri kullan-
masını daha maliyetli yapıyor ve yıllık bazda bu 
maliyetleri ciddi bir yekun tutuyor.

Uygulanan yaptırımlara İran ne kadar da-
yanabilir bilinmez ancak bu yaptırımların Tür-
kiye’ye olan maliyeti hiç de azımsanmayacak 
düzeyde.

Murat Aslan - Koordinatör
Ekonomi - Görüş

Bu makale ilk olarak 4.5.2019 tarihinde Sabah gazetesi web sayfasında yayımlanmıştır.
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/prof-murat-aslan/2019/05/04/petrol-muafiyetlerinin-
sona-ermesi-ve-iran-ekonomisi
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İran Nükleer 
Anlaşma’dan 
Çekiliyor mu?

ABD’nin artan baskısıyla karşı karşıya olan 
İran kanadından 8 Mayıs’ta nükleer anlaş-
maya ilişkin gelen açıklamalar tartışılmaya 

devam ediyor. Artık zenginleştirilmiş uranyum 
ve ağırlaştırılmış suyu yurt dışına satmayacağını 
duyuran İran böylelikle anlaşmadan doğan iki yü-
kümlülüğü yerine getirmeyeceğini ortaya koydu. 
İranlı yetkililer ayrıca, anlaşmanın mevcut tarafla-
rının 60 gün içerisinde başta petrol ve bankacılık 
sektörlerindekiler gelmek üzere sorumluluklarını 
yerine getirmemeleri ve İran’ın beklentilerini kar-
şılamamaları durumunda ülkelerinin tekrar uran-
yum zenginleştirmeye başlayacağını söyleyerek 
ültimatom verdi.

İran’ın bu hamlesine ilişkin konuşan Kremlin 
Sözcüsü Peskov ortada ciddi bir durumun bulun-
duğu değerlendirmesini yaptı. Rusya’nın deste-
ğini almak için Moskova’ya giden İran Dışişleri 
Bakanı Zarif’le görüşen Rus mevkidaşı Lavrov 
da mevcut durumun kabul edilemez olduğunu 
ve bunun sorumluluğunun düşüncesizce davra-
nan ABD’ye ait olduğunu savundu. Diğer yan-
dan Fransa Savunma Bakanı Parly, anlaşmadan 
çekilmesi durumunda İran’a karşı yaptırımların 
tekrar başlatılabileceği uyarısında bulunurken 
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran’ın şimdilik an-
laşmanın sorumluluklarını sonuna kadar yerine 
getirdiğini söyledi.

İran’ın anlaşmayı kısmen askıya almasının ar-
kasında birkaç ana sebep vardır. Birincisi, İran’a 
karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar ve petrol 
ambargosu İran ekonomisini dolayısıyla da dev-
let-toplum ilişkisini olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Dahası, giderek ağırlaşan ekonomik durum 
ulusal güvenlik sorununa dönüşme eğiliminde-
dir. İran yönetimi gittikçe derinleşen bu sorun-
lara kısa ve orta vadede bir çıkış yolu bulamazsa 
uzun vadede bu durum ulusal güvenlik krizine 
sebep olabilir.

İran’ın kararını etkileyen ikinci önemli sebep 
ise anlaşmaya taraf olan Avrupa ve Çin gibi kü-
resel ekonomik merkezlerin İran’ı karşılaştığı 
sorunlar karşısında yalnız bırakmasıdır. İran’ın 
anlaşmaya bağlı kalması için ısrar eden taraf dev-
letlerin anlaşmadan doğan sorumluluklarını yeri-
ne getirmemeleri İran’ın anlaşmaya bağlılığını 
zayıflatmış ve söz konusu ülkelere olan güvenini 

de ciddi şekilde zedelemiştir. Dolayısıyla bu karar 
aynı zamanda taraf ülkelerin tutumuna karşı bir 
tepki olarak da görülebilir.

İran anlaşmadan tamamen çekilerek suçlu 
pozisyonuna düşmekten ve Avrupalı aktörlerin 
ABD’nin çizgisine yaklaşmasından çekinmekte-
dir. Bu yüzden ara formül olarak anlaşmanın bazı 
maddelerini askıya alarak bir taraftan hâlâ bir 
umudun olduğunu gösterirken diğer taraftan da 
bu kararıyla niyetinin ciddi olduğunu ve gerekti-
ğinde radikal kararlar alabileceğini göstermek is-
temiştir.  İran ayrıca bölgede çıkabilecek güven-
lik krizinden sadece kendisinin değil anlaşmaya 
uymayan devletlerin de sorumlu olacağı mesajını 
vermeye çalışmıştır.

Sonuç olarak bu karar, İran’ın anlaşmadan 
çekilmesinin başlangıcı olarak nitelendirilebilir. 
Ulusal güvenliği tehdit altında olan İran’dan buna 
benzer başka adımların gelmesi ve baskıların 
artması durumunda İran’ın tek taraflı hamleler 
yapması olasıdır. İran’ın istikrarsızlaştırılması 
durumunda ise uluslararası güvenliği de doğ-
rudan etkileyecek adımların atılması ve bölgede 
güvenlik risklerinin artması muhtemeldir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Haber Analiz
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İran ABD 
Baskısına 
Ne Kadar 
Dayanabilir?
ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 sonun-

da başkan seçilmesinden itibaren İran’a 
yönelik kademeli olarak artırdığı baskılar 

maksimum seviyeye ulaşmış durumdadır. Ma-
yıs 2018’de Nükleer Anlaşma’dan (KOEP) çe-
kildikten sonra Ağustos ve Kasım aylarında iki 
aşamalı yaptırımları devreye sokan Washington 
yönetimi nihayet Nisan 2019’da İran güvenlik 
bürokrasisinin temel kurumu olan Devrim Mu-
hafızları Ordusunu (DMO) Yabancı Terör Örgü-
tü (FTO) olarak ilan etti. Bununla da yetinmeyen 
Trump 2 Mayıs tarihinden itibaren İran’ın önem-
li petrol alıcılarına yönelik tanıdığı 6 aylık mua-
fiyet süresinin dolduğunu ve kimsenin İran’dan 
petrol almasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo tarafından açıklanan 12 maddelik nor-
malleşme şartlarının içeriği ya da temel iç ve dış 
politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasın-
da inkâr edilemeyecek bir ağırlığa sahip olan 
DMO’nun bir bütün olarak terör örgütü olarak 
ilan edilmesi ABD’nin nihai hedefi hususun-
da soru işaretleri doğmasına neden olmuştur. 
Zira Trump’ın hedefinde başlangıçta yalnızca 
KOEP’e yönelik teknik eleştiriler varken son-
raki aşamalarda muhtemelen etrafındaki John 
Bolton gibi isimlerin de etkisiyle İran’ın yapısal 
varlığını hedef alan adımlar atmaya başladığı 
dikkat çekmektedir. Trump’ın dış politika husu-
sunda kurduğu şahin ekip İran’a karşı saplantılı 
denilebilecek kişilerden oluşmaktadır.  İran’ın 
mevcut siyasi yapısıyla bu isimlerle bir uzlaşma 
zemini yakalaması oldukça güç görünmektedir. 
Nitekim bu hususun farkında olan İran Dışişleri 
Bakanı Cevad Zarif ABD ziyareti esnasında Fox 
News röportajında da müşahede edildiği üzere 
“B Takımı” olarak adlandırdığı Netenyahu, Bol-
ton, Bin Selman ve Bin Zayid gibi isimleri hedef 
aldı. Zarif söz konusu takımın Trump’ı yanıltarak 
bölgesel bir faciaya yol açacakları hususunda 
ABD ve dünya kamuoyunu uyarmaya çalıştı.

Son dönemde Trump’ın ABD’nin Ortadoğu 
bölgesiyle ilgili politikalarının belirlenmesini 

Netenyahu’ya bıraktığı iddiaları birçok kesim 
tarafından dile getirilmektedir. İsrail’deki ABD 
Elçiliğinin Kudüs’e taşınması, Suriye iç savaşı 
sonrasında merkezî hükûmetin zayıflamasından 
yararlanarak Golan Tepelerinin İsrail’e ilhakının 
tanınması ve özellikle “Yüzyılın Anlaşması” ola-
rak nitelendirilen anlaşma ile İsrail’in bölgesel 
yayılmacılığına yönelik yeni adımların atılması 
bölgesel gerginliği ve çatışmaları daha da ar-
tıracaktır. Benzer bir durum bölgenin en köklü 
siyasal organizasyonlarından olan ve yaklaşık 
70 yıldır farklı ülkelerde faaliyet gösteren Müs-
lüman Kardeşler Örgütü’nün terör örgütü olarak 
tanınması konusunda da gözlemlenmektedir. 
İsrail’in ve bölgesel partnerlerinin rakipleri, bir 
şekilde ABD’nin de hasmı hâline dönüştürül-
meye çalışılmaktadır. Bölgedeki asli unsurların 
temelsiz suçlamalarla düşman kategorisine yer-
leştirilmeleri ve Trump yönetiminin bölgeye yö-
nelik politikalarında İsrail’in çıkarlarından başka 
bir değer gözetmemesine yalnızca bölgesel ak-
törlerden değil The New York Times gibi basın 
organları aracılığıyla ABD içinden de tepkiler 
gelmektedir. Daha sonra sayfasından kaldırarak 
özür dilese de Trump’ı kör bir insan Netenya-
hu’yu da rehber köpek şeklinde hicveden ka-
rikatürün ülke içindeki bazı kesimlerin mevcut 
bölge politikalarından rahatsızlığını yansıttığı 
ileri sürülebilir.

Yukarıdaki hususlardan ABD’nin bölgesel bir 
dizayn çabası içinde olduğu açıkça görülmekle 
birlikte söz konusu “şer ekseninin” hedefleri 
içinde İran’ın öncelik taşıdığı anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle ülkenin petrol satışını sıfırlama ni-
yetinde olan yönetim, bu yolla İran’ın direncinin 
zayıflayacağını ve en fazla 3-5 yıl sürecek bu 
tarz yaptırımlar sonucunda İran’ın içten çöke-
ceğini öngörmektedir. İsrail eksenli bu strateji 
doğrultusundaki yıkıcı yaptırımlar sonrasında 
İran ya Saddam dönemi Irak’ına benzer bir hâle 
dönüşecek ya da Venezüella gibi ciddi ekono-
mik çalkantılarla karşı karşıya kalacağından adı 
geçen eksenin politikalarına karşı çıkma gücü 
bulamayacaktır. Zarif’in “B takımı” olarak ad-
landırdığı bu gruba göre İran, ekonomi alanında 
uzun süre direniş gösteremeyeceğini bildiğin-
den ülkenin döviz rezervlerinin sıfırlanmasıyla 
birlikte bir ya da iki yıl içinde ABD’nin koşullarını 
şartsız olarak kabul edecek seviyeye gelecektir. 
Böylece İran bölgede etkisiz hâle gelecek, nük-
leer faaliyetlerini kesin ve tek seferliğine terk 
ederken balistik füzelerinin büyük kısmının yok 
edilmesini ve bölgedeki vekil güçlerinin silah-
sızlandırılmasını kabul edecektir. Gerçekten de 
ABD’nin petrol satış yasağını ciddiyetle uygu-
laması durumunda İran’ın günlük kaybı 200 ila 
250 milyon dolar olacaktır ki ülkenin bu duruma 
uzun süre dayanabilmesi pek mümkün görün-
memektedir.

İran’ın Seçenekleri Neler?

İran’ın Trump’ın seçildiğinden beri uygula-
maya çalıştığı karşı strateji şu ana kadar fazla bir 
sonuç vermemiştir. Tahran yönetimi ilk olarak 
soğukkanlılığını koruyarak yetkililerin önceki be-
yanlarına ve beklentilere karşın KOEP içinde kal-
mış ve ekonomik zorluklara rağmen siyasi meş-
ruiyetini korumaya özen göstermiştir. Bir yıllık 
süre zarfında bu alanda başarılı olmasına rağmen 
Nisan ayının sonunda Ankara’yı ziyaret eden Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi’nin de 
açık bir şekilde vurguladığı üzere başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere anlaşmanın diğer tarafları-
nın da söz verdiği şekilde İran’ın ekonomik çıkar-
larını gözetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde 
İran yönetimi, karşı tarafın söz verdiği taahhütleri 
karşılamadığı için KOEP ve NPT başta olmak üze-
re imzaladığı uluslararası anlaşmalardan çekile-
bilir. Zira ABD’nin beklentilerinin gerçekleşmesi 
ve petrol satışlarının sıfırlanması ya da günlük 
500 bin varilin altına inmesi İran ekonomisi için 
mutlak bir iflas anlamına gelmektedir.

İran içinde yapılan değerlendirmelerde bu 
tür diplomatik karşı adımların pratikte ne gibi 
kazanç getireceği de sorgulanmaktadır. Zira bu 
adımların ekonomik olarak bir getirisi olmaya-
cağı gibi Trump yönetiminin dünyada şu ana 
dek bir karşılık görmeyen İran karşıtı söylemle-
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rinin üçüncü ülkeler tarafından desteklenmesi 
sonucunu doğurabilir. İran bu anlaşmalardan 
çekilerek muhtemelen askıya aldığı nükleer fa-
aliyetlerini yeniden hızlandıracaktır ki bu durum 
gerginliğin daha da artmasına ve belki de belirli 
İran hedeflerine yönelik Amerikan askerî operas-
yonlarına yol açabilir. Ancak İran’da gittikçe daha 
fazla kabul gören görüşe göre mevcut gerginlik 
ABD’nin çıkarlarına zarar verecek seviyeye ulaş-
madan Trump yönetimi İran’a karşı buyurgan ve 
tek yanlı taviz bekleyen tavrından vazgeçmeye-
cektir. Dolayısıyla bu görüşe göre tıpkı Obama 
döneminde olduğu gibi uranyum zenginleştirme-
nin yüksek seviyelere taşınması Trump yönetimi 
üzerinde bir anlaşma baskısı doğurabilir. İran’ın 
nükleer faaliyetlerine hız vermesi durumunda bir 
yıl içinde nükleer faaliyetlerde kritik bir dönemeç 
olan uranyum zenginleştirme işlemini %50’lerin 
üzerine taşıyabileceği öngörülmektedir.

Bununla birlikte bu adımın kısa vadede so-
nuç vermeyecek olması, ABD’ye karşı hamle 
için zaman tanıyacak olması ve söz konusu süre 
içinde İran ekonomisinin temellerinin ciddi zarar 
göreceği endişesi gibi nedenlerden dolayı İran 
yönetimi daha hızlı sonuç verecek yollara da baş-
vurabilir. Bunlardan biri İranlı yetkililerin sıklıkla 
vurguladığı gibi İran’ın müşterilerine petrol temin 
etmeye hazır olduklarını belirten Suudi Arabistan 
ya da BAE gibi ülkelerin tankerlerine karşı giri-
şeceği taciz eylemleri olabilir. İran farklı bahane-

lerle kontrolü altında tuttuğu Basra Körfezi’nde 
petrol tankerlerinin geçişini yavaşlatabilir. Bu da 
petrol fiyatları konusunda hassas olduğu bilenen 
Trump üzerinde baskı oluşturabilir. Yine kar-
şılıklı olarak terör örgütü ilan edilen CENTCOM 
ve DMO’nun Basra Körfezi’nde birbirlerine yakın 
bir şekilde devriye gezmesi dünyanın en büyük 
enerji geçiş noktasındaki gerginliği sıcak çatış-
maya dönüştürebilir. Özellikle John Bolton’un 
USS Abraham Lincoln adlı uçak gemisinin Bas-
ra Körfezi’ne gönderilmesinin doğrudan İran’ı 
caydırma amacına yönelik olduğunu belirtmesi 
taraflar arasındaki sinir harbinin devam ettiğini 
göstermektedir.

Muhtemel Senaryolar

Bu hassas aşamada iki tarafın da bugüne ka-
dar sergilediği refleksleri doğru okumak önem-
lidir. Trump küresel çapta uyguladığı tavizsiz ve 
“yeni normal” olarak adlandırabilecek nobran 
yaklaşımını İran konusunda da sürdürmek iste-
mektedir. Oluşturduğu ekibi de “maksimum bas-
kı” stratejisine göre belirlemiş durumdadır. Çin 
ve AB gibi dünya devlerine karşı bile buyurgan 
dil kullanan yönetimin İran’ın alışılagelmiş karşı 
diplomasi yöntemlerine prim vermeyeceği aşikâr 
görünmektedir. Öte yandan İran da devrimden 
beri sert oynamaktan ve zaman zaman ABD ile 
dahi kısıtlı çatışmalardan çekinmeyen bir ak-
tör olarak son kırk yıldaki iki temel tavizini çok 

ağır baskılar altında vermiştir. Bunlardan birisi 
Humeyni’nin zehir kadehinden içmek olarak ni-
telendirdiği Irak Savaşı’nı sonlandırma kararıdır. 
Diğeri ise Hamenei’nin Hz. Hasan’ın Muaviye ile 
barışına benzettiği ve “kahramanca esneklik” 
kavramı ile formüle ettiği Obama döneminde ya-
pılan Nükleer Anlaşma olmuştur. Bu sebeple İran 
devletinin özellikle Trump’ın bu döneminde ma-
saya oturmama kararı değişmeyecek gibi görün-
mektedir. Ancak bu kararın da sakıncaları bulun-
maktadır. Zira Trump, mevcut ABD yönetiminde 
İran’ın uzlaşabileceği ve ideolojik bakış açısına 
sahip olmayan tek kişidir. Eğer Trump İran’a bo-
yun eğdirmeden ikinci dönem seçilirse sonrasın-
da söz konusu muhtemel anlaşmayı herhangi bir 
politik kazanca dönüştürmesi mümkün olmaya-
caktır. Bu yüzden Trump tarihe geçmek için farklı 
bir yol izleyebilir.

İran bu seçeneğin farkındadır ve zamanın 
aleyhine işlediğini bildiği için söz konusu süreci 
belki de ötesini edilgen bir şekilde beklemeyecek-
tir. Yine de ABD’yi zorlamak için atacağı adım-
larda oldukça dikkatli davranması gerekmektedir. 
Trump’ın binlerce ABD askerinin hayatını tehlike-
ye atacak bir savaşı ya da tüm küresel piyasaları 
etkileyecek büyük bir kaosu göze alamayacağı 
yönündeki varsayım İran’ın karşı stratejilerinin 
temel belirleyicisi olacak gibi görünmektedir. An-
cak bunun büyük bir kumar olduğunu söylemek 
abartılı olmayacaktır.

Bu makalenin İngilizce orijinali The New Turkey web sitesinde yayımlanmıştır.
https://thenewturkey.org/how-long-can-iran-resist-us-pressure
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İran’dan 
Mülteci 
Tehdidi

ABD’nin İran’a yönelik baskılarını artırmasına 
karşılık Tahran’dan yeni hamleler gelmeye devam 
ediyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin 60 günlük 
ültimatomundan sonra Dışişleri Bakan Yardımcı-
sı Abbas Arakçi’den de mülteci tehdidi geldi. İran 
Devlet Televizyonuna konuşan Arakçi ülkesinin 3 
milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığını, bun-
ların 2 milyonun fiilen iş sahibi olduğunu ve bunun 
da yıllık olarak 3-5 milyar avronun İran’ı terk et-
mesine sebep olduğunu ileri sürdü. Arakçi, aka-
binde İran’da yaşayan Afgan mültecilerin eğitim, 
barınma ve sağlık giderleriyle ilgili birtakım veriler 
paylaşarak mültecilerin ülkesine yıllık maliyetinin 8 
milyar dolar olduğunu iddia etti. Ekonomik yaptı-
rımlar sonucu ülkesinin petrol ihracatının sıfıra in-
mesi durumunda mültecilerden İran’ı terk etmele-
rini istemek zorunda kalacaklarını belirten Arakçi, 
mülteci konusunu bir pazarlık unsuru olarak öne 
sürmektedir. Arakçi’nin bu açıklamaları gerek Af-
ganistan hükûmeti nezdinde gerekse sosyal med-
yada büyük tepki topladı. Gelen yoğun tepkiler 
üzerine Arakçi “Afgan göçmenlere yeni seçenekler 
sunmaya hazırlanıyoruz.” şeklinde bir açıklamay-
la geri adım atmak zorunda kaldı. Ne var ki İranlı 
siyasetçiler tarafından mülteci meselesinin bir dış 
politika aracı olarak kullanılması Arakçi ile sınırlı 
kalmadı. 8 Mayıs’ta da Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani ülkesinin mülteci politikasının Avrupa’ya 
“mülteci akını” yaşanmasının önüne geçtiğini ifa-
de ettikten sonra “nükleer anlaşma çerçevesinde 
İran’ın çıkarları korunmazsa Avrupa’nın güvenliği-
ni yakından ilgilendiren uyuşturucu kaçakçılığıyla 
mücadele, güvenlik meseleleri ve mülteci kabulü 
gibi hususlarda İran’ın mevcut politikalarını sür-
düremeyeceğine” işaret ederek AB’ye gözdağı ver-
di. Mülteci konusu sürekli İranlı devlet adamları 
tarafından gerek dış politikada gerekse iç politika-
da sıkıştıklarında başvurdukları bir konudur. İranlı 
yetkililer çeşitli platformlarda yaptığı açıklamalar-
da ülkelerindeki Afgan mültecilerin İran’a maliye-
tinin yüksek olduğunu, bunun da sorumlusunun 
Batı olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca yüksek iş-
sizlik ve ekonomik daralma gibi iç politikaya ilişkin 
sorunlar da gündeme gelince İranlı yetkililer yine 
sorunların kaynağı olarak Afgan mültecileri gös-
termekten çekinmemektedir.

Arakçi’nin İddiaları Ne Kadar 
Gerçeği Yansıtıyor?
İranlı yetkililerin verdiği rakamlara göre 1 mil-

yonu kayıtlı 2 milyonu kayıtsız olmak üzere ülkede 
toplam 3 milyon Afgan mülteci yaşamaktadır. Son 
aylarda İran ulusal para biriminin dolar karşısında 
rekor seviyede değer kaybetmesiyle durumu kö-
tüleşen Afgan mülteciler hızla ülkeyi terk etmeye 
başlamıştır. Aralık 2018’de Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yayımla-
nan rapora göre aynı yılın Ocak-Aralık ayları ara-
sında 721 binden fazla Afgan mülteci İran’ı terk 
etmiştir. Dolayısıyla Arakçi tarafından ortaya atılan 
3 milyon mülteci ve bunlardan 2 milyonunun da 
fiilen İran’da iş sahibi olduğu yönündeki iddialar 
gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde Arakçi’nin 
söz konusu mülteciler aracılığıyla yıllık 3-5 milyar 
avronun İran’ı terk ettiği yönündeki iddiaları da 
doğruyu göstermemektedir. Zira İran’daki Afgan 
mültecilerin ekseriyeti aileleriyle birlikte orada 
bulunmaktadır. Ailesi Afganistan’da olanların bü-
yük çoğunluğu Amerikan yaptırımları sonrası İran 
ekonomisinin kötüleşmesi nedeniyle ülkeyi terk 
etmiştir. Buna ek olarak 2 milyon mültecinin fii-
len İran’da iş sahibi olduğunu gösteren herhangi 
bir istatistiksel veri olmamakla birlikte mülteciler 
aracılığıyla ülkeden çıktığı iddia edilen 5 milyar 
avro her mültecinin İran’da aylık 3,6 milyon tuman 
(240 dolar) tasarruf ettiği anlamına gelmektedir ki 
bu miktar asgari ücretin üç katıdır. Gerek İran’da-
ki mevcut ekonomik durum gerekse göçmenlerin 
inşaat, tarım, çöp toplama vs. gibi İranlıların ça-
lışmayı tercih etmedikleri düşük ücretli işlerde ça-
lıştırıldığı düşünüldüğünde bu iddiaların ne kadar 
temelsiz olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Son ola-
rak göçmenlerin eğitim, barınma, sağlık giderleri 
için İran’ın yıllık 8 milyar dolar harcadığı iddiası da 
doğru değildir. Zira maliyete gerekçe olarak göste-
rilen göçmenlere sağlandığı iddia edilen herhangi 
bir ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti söz konusu 
olmadığı gibi İran üniversitelerinde öğrenim gören 
mülteci öğrenciler yabancı öğrenci statüsüyle belli 
bir ücret karşılığında eğitim alabilmektedir.

Göçmenlerin Sorunları
1979’da Sovyetlerin Afganistan’ı işgal etmesiy-

le başlayan iç savaş sonrası din ve kültürel yakınlık 
dolayısıyla İran’a sığınan Afganistanlı göçmenler 
yaklaşık 40 yıldır sistematik baskı ve ayrımcılık gibi 
sorunlarla boğuşmaktadır. İran’da bir mülteci ya-
sası olmaması sebebiyle göçmenler pek çok temel 
haklardan yoksun olarak yaşamaktadır. Yıllardır bu 
ülkede yaşıyor olmalarına rağmen vatandaş olma-
maları bir yana çoğunluğu oturma izni bile alama-
maktadır. Bunun yanı sıra Afganistanlı mültecile-
rin fizikî tacize uğraması, sağlıksız ve insanlık dışı 
koşullarda alıkonması, zorla çalıştırılması ve aile 
bireylerinin birbirlerinden koparılması gibi ihlaller 
sık sık Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün 
raporlarına yansımaktadır. Afgan göçmenlerin ma-

ruz kaldıkları baskı ve toplumsal ayrımcılıklar belirli 
şehir ve mekânlara göçmenlerin girişinin yasaklan-
ması, okul ve üniversitelerde belirli bölümlere Afgan 
mültecilerin kabul edilmemesi ve mültecilere organ 
naklinin yasaklanması gibi uç noktalara kadar ulaş-
mıştır. Buna ek olarak İran İslam Cumhuriyeti yü-
rüttüğü pek çok çatışmada mültecileri kullanmıştır. 
İlk olarak İran-Irak Savaşı’nda (1980-1988) Afgan 
mültecileri kullanan İran yakın tarihte de oturma 
izni, vatandaşlık gibi vaatlerle Suriye, Irak ve Yemen 
savaşlarında Afgan mültecileri ön cephelerde sava-
şa sürmüştür. İran, aylık maaş ve oturma izni karşı-
lığında 18 yaşından küçük mültecileri dahi cepheye 
sürmektedir. İnsan Hakları İzleme Örgütü 2016 
yılında yayınladığı raporunda Devrim Muhafızlarını 
14 yaşın altındaki Afgan mülteci çocuklarını Suri-
ye’de savaşa sürmekle itham etmiştir. Sonuç olarak 
Afgan mülteciler İran’da bir vatandaşın üstlenebile-
ceği tüm yükümlüleri yerine getirmiş ve onlar için 
savaşmış olmalarına rağmen hâlâ en temel haklara 
bile sahip olmadan yaşamlarına devam etmektedir. 
40 yıldır çözülemeyen sorunlarına yaptırımlar sonu-
cu kötüleşen İran ekonomisinden kaynaklı sorunlar 
da eklenince geçmiş yıllarda bir lokma ekmek pe-
şinde canı pahasına kaçak yollarla İran’a gelmeye 
çalışan Afgan mülteciler artık ülkelerine dönmenin 
arayışındadır. Dolayısıyla İranlı yetkililerin verdikleri 
rakamların doğru olup olmaması bir yana söz ko-
nusu yetkilerce mültecilerin nükleer anlaşma çerçe-
vesinde bir pazarlık veya tehdit unsuru olarak öne 
sürülmesi ne etik ne de gerçekçidir.

Rahimullah Farzam - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş
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de gerçekçidir.
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İran’dan 
Avrupa’ya 
Son 60 Gün
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 8 Mayıs’ta 

yaptığı açıklamada Avrupalı devletlerin 60 gün 
içerisinde nükleer anlaşmadan doğan sorum-

luluklarını yerine getirmemesi durumunda uran-
yum zenginleştirme programına başlayacağını 
duyurdu.

Avrupalı devletlerse karara sert bir tepki ve-
rerek bu ültimatomu kabul etmediklerini açıkladı. 
Aynı zamanda 2015 nükleer anlaşmasının devam 
edebilmesi için İran’la ticareti devam ettirmeye ka-
rarlı olduklarını ifade etti. Bu mesele üzerine daha 
fazla yoğunlaşacaklarını, İran’ın anlaşmadan çık-
maması gerektiğini ve bu anlaşmanın Avrupa’nın 
güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. 
Ancak AB son bir yıldır yaptığı yapıcı açıklamalara 
rağmen İran’ı tatmin edecek herhangi bir girişimde 
bulunmadı. Üstelik Ruhani’nin bu son çıkışından 
sonra en sert tepkiyi veren Fransa, anlaşmanın 
yeterli olmadığını ve 2025 sonrası için de gerekli 
düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Neyi Amaçlamaktadır?

ABD iki savaş gemisini, patriot bataryalarını ve 
B52 bombardıman uçaklarını bölgeye konuşlan-
dırdıkça Basra Körfezi’nde sular ısınmakta ancak 
Avrupa’nın rengi ise hâlâ belirsizliğini korumakta-
dır. Nükleer anlaşmaya katılan ülkelerin Dışişleri 
Bakanlarıyla İran Dışişleri Bakanı arasında bugüne 
kadar birçok görüşme gerçekleştirildi. Bu görüş-
melerden hiçbir sonuç alınamaması Avrupa’nın 
ABD’ye karşı koyamayacağını göstermektedir. 
Ancak Avrupa birlik içinde hareket edip anlaşmaya 
bağlı kalacağını vurgulamaktadır. Bu da ABD’nin 
İran’a yapacağı herhangi bir müdahaleye taraf 
olmayacağı anlamına gelmektedir. Tüm bu açık-
lamalardan Avrupa’nın ABD’nin 2003’teki Irak 
işgaline benzer bir oyuna gelmeyeceği ve tüm Av-
rupa ülkelerinin İran-ABD çatışmasına aynı şekilde 
tepki vereceği sonucu çıkarılabilir. Nitekim 2003’te 
dönemin ABD Başkanı George Bush’un Irak işga-
linde uyguladığı stratejiyle AB’yi bölmüş ve Polon-
ya, Hollanda ve İngiltere’yi savaş koalisyonunun 
bir parçası yapmıştır. Şimdiki durumda Avrupa 
daha tecrübeli hareket edip AB’ye üye ülkelerden 
hiçbirini ABD safına kaptırmadan “bekle gör” poli-
tikası izlemektedir. AB’nin bu yaklaşımı bir bakıma 
İran’ı da ABD ile masaya oturmaya zorlamaktadır. 

Ayrıca Avrupa’nın İran’a ait birkaç nükleer sant-
ralin ABD’nin hedefi konumuna gelmesinden pek 
rahatsız olmayacağı kesindir. Avrupa’nın anlaşma-
nın geleceğine dair tutarsız bir şekilde davranması 
güvenirliliğini de uluslararası kamuoyunda sorgu-
lar hâle getirmektedir. Nitekim 4 ay önce yürürlüğe 
giren ve İran ile ticarette ABD’nin olası cezai yaptı-
rımına maruz kalmamak için mal takasını öngören 
“instex” uygulamasında hiçbir ilerleme kaydedile-
memiştir. Ancak AB hâlâ bu uygulamanın birkaç 
hafta içinde işler hâle geleceğine dair vaatlerde 
bulunmaktadır.

İran’ın Nükleer Anlaşmayla Tek Başına İmtihanı

İran, ekonomik açıdan tahammül sınırlarını 
zorlayan bu yaptırımların ülkeye İran-Irak Sava-
şı’ndan daha fazla zarar verdiğini defaatle dile 
getirdi. ABD’nin Mayıs ayına gelirken uyguladığı 
son yaptırımlar ise İran’ın tüm alternatiflerini tü-
ketmektedir. Bir bakıma İran anlaşmayı tek başına 
sürdürmektedir.

IAEA’nin Ocak 2016’dan bugüne kadar yaptığı 
14 incelemesinden olumlu sonuç çıkaran İran’ın 
anlaşmayı kısmen ihlal etmesi Ruhani’nin iddiası-
na göre KOEP ile tutarlıdır. Fakat anlaşmanın 26. 
paragrafında İran’ın anlaşmayı kısmen veya tama-
men ihlal etmesi durumda yaptırımların tekrar dev-
reye gireceği belirtilmektedir. İran 19 Şubat’taki 
IAEA’nın son raporuna göre henüz anlaşmayı ihlal 
etmemiştir. IAEA’nın bir sonraki incelemesi Hazi-
ran sonunda yapılacak ve Avrupalılara bir ültima-
tom şeklinde verilen 60 günlük süre 8 Temmuz’da 
dolacaktır. Ruhani petrol ihracatını ve Avrupalılarla 

ticaretini geliştirmek istemektedir. Ancak 60 gün-
lük süre Tahran’ın taleplerini karşılamak için ye-
terli bir zaman dilimi değildir. Sonuç olarak İran’ın 
belirttiği şekilde nükleer anlaşmayı ihlal etmesi du-
rumunda Avrupa’nın izleyeceği siyaset önemlidir. 
Avrupa bir bütün olarak aynı duruşu sergileyebi-
lecek mi yoksa bazı Avrupa ülkeleri ABD’yi haklı 
bulup İran yaptırımlarına katılacak mı soruları bu 
60 günlük süre içerisinde cevap bulacaktır.

Avrupa bir bütün 
olarak aynı duruşu 
sergileyebilecek 
mi yoksa bazı 
Avrupa ülkeleri 
ABD’yi haklı bulup 
İran yaptırımlarına 
katılacak mı soruları 
bu 60 günlük süre 
içerisinde cevap 
bulacaktır.
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Pakistan-
Hindistan 
Gerilimi 
ve Güney 
Asya’nın 
Güvenliği
Keşmir’in başkenti Srinagar yakınlarında bu-

lunan Hindistan güvenlik güçlerine yönelik 
14 Şubat 2018’de düzenlenen ve en az 42 

güvenlik görevlisinin hayatı yitirmesine birçoğu-
nun da yaralanmasına neden olan terör saldırısı 
Hindistan-Pakistan askerî geriliminin ana gündem 
maddesi oldu. Bu saldırıya Hindistan, Pakistan’ın 
Pakhtunkhwa eyaletindeki Balakot merkezli JeM 
(Jaish-e-Muhammad) kampına en az 12 Mirage 
savaş uçağıyla düzenlenen operasyonlarla karşılık 
verdi. Hindistan yönetimindeki Keşmir bölgesinde 
düzenlenen bu terör saldırısı, üzerinde Pakistan 
merkezli JeM Örgütü’nün bayrağı bulunan bir 
kıyafetle videosunu yayınlayan genç bir intihar 
bombacısı tarafından düzenlenmişti. Bu örgüt BM 
Güvenlik Konseyi tarafından illegal bir yapılan-
ma olarak ilan edilmiş ve el-Kaide ile yakın bağ-
ları olması nedeniyle 2001 yılında terör örgütleri 
listesine eklenmiştir. Örgüt daha önce de 1 Ekim 
2001’de Hindistan parlamentosuna saldırmakla ve 
Srinagar’daki Cammu ve Keşmir parlamento bina-
sına intihar saldırısı düzenlemekle suçlanmıştır.

JeM örgütünün lideri Mesud Azhar, 31 Aralık 
1999’da Hindistan Hava Yollarına ait 814 uçuş 
numaralı uçağı kaçıran korsanlara Kandahar’da 
teslim edilmeden önce bir süre bir Hindistan ha-
pishanesinde kalmış bir kişidir. Azhar ve onun 
JeM Örgütü, örgütün Pakistan’daki üslerinden 
Hindistan karşıtı yaptığı eylemlerle bilinmektedir. 
Güvenlik uzmanları bu üslerin sadece eğitim mer-
kezleri değil aynı zamanda militanların eğitildiği 
yerler olduğu kanaatindedir.

JeM, intihar saldırısından önce yayınlanan 
videoyu üstlenmemiş bu da Pakistan’a, bu şid-
det eyleminin bölgedeki Hindistan zulmüne karşı 
Keşmir halkının bir tepkisi olduğunu iddia etme 

fırsatı vermiştir. Hindistanlı yetkililer Pakistan 
hükûmetinden terör örgütüne karşı derhâl hare-
kete geçmelerini talep etmiştir. Pakistan tarafı ise 
intihar bombacısının Pakistan’la ilintisini kanıtla-
yan “kovuşturmayı” gerektirecek deliller talep et-
miştir. Pakistan bir yandan da intihar saldırısının 
Keşmir halkının “Hint işgali” altında yaşadığı hayal 
kırıklığını yansıttığını vurgulamıştır. Ayrıca Pakis-
tan hükûmeti “şiddet içeren eylemleri” kınamış ve 
“saldırıyı Pakistan’a bağlamak isteyen her türlü 
imayı” reddetmiştir.

Türkiye, Suudi Arabistan, İran ve Birleşik Arap 
Emirlikleri de dâhil olmak üzere İslam ülkelerinin 
çoğu gecikmeden saldırıyı kınamıştır. Başta ABD, 
İngiltere, Almanya ve Fransa gelmek üzere Batılı 
ülkeler de “Pakistan’ın uluslararası güvenliği tehdit 
edecek teröristler için güvenli bir liman olmaması” 
gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda Hintli yetki-
liler ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüş-
me yaparken Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı 
Ajit Doval da “Hindistan’ın kendini savunma hakkı-
nı” destekleyen Amerikan mevkidaşı John Bolton 
ile görüşmüştür.

ABD’nin Meşru Müdafaa Hakkı Desteği

ABD’nin genellikle NATO müttefikleri ve İsra-
il’le sınırlandırdığı “meşru müdafaa hakkına” yö-
nelik desteği Hindistan’a da vermesi oldukça en-
der görülen bir durumdur. Açıklama Hindistan’ın 
sınır boyunca teröristlere karşı tek taraflı bir ey-
lemde bulunabileceğinin ipuçlarını vermiştir. Hin-
distan güvenlik alanında genellikle Rusya ile ortak-
laşa iş yapmaktadır. Bu bağlamda Hindistan’daki 
Hindu gazetesine göre, Rusya’nın en büyük silah 
müşterisi olan Hindistan’ın 2013-2017 yılları 
arasında Rusya’dan yaptığı silah ithalatı ülkenin 
toplam silah ithalatının %62’sini oluşturmakta-
dır. Bununla birlikte aynı dönemde Hindistan’ın 
ABD’den silah ithalatı %550 yükselerek toplam si-
lah ithalatın %15’ini oluşturmuştur. Aynı zamanda 
Hindistan’ın ithalatındaki %11’lik paya sahip olan 
İsrail, Hindistan’ın üçüncü büyük silah tedarikçi-
si olmuştur. Pakistan’ın ABD’den silah ithalatı ise 
%76 oranında düşmüştür. Başbakan Narendra 
Modi yönetiminde Hindistan, bir yandan Rusya ile 
arasındaki ilişkileri askerî iş birliğinin ötesine taşı-
ma politikası izlerken bir yandan da Batı ülkeleriyle 
daha yakın güvenlik ortaklığı arayışına girmiştir. 
Uzmanlar Hindistan-Rusya stratejik iş birliğinin 
istikrarlı bir şekilde azaldığına dikkat çekmekte-
dir. Hindistan, ABD için yeniden önem kazanan 
Hint-Pasifik politikasında eksen ülke olmaya de-
vam etmektedir. Modi yönetimindeki Hindistan, 
dikkatini Pakistan’a yönelttiği gibi ABD liderliğin-
deki Asya Pasifik stratejik iş birliğinde daha yakın 
ortaklıklar aramaktadır. Bu politika, Hindistan’ın 
büyük küresel güçlerle ittifak kurmadan eşit me-
safeli ilişkiler sürdürmeye dayalı geleneksel dış 
politika tutumunu terk etme olarak görülmektedir. 

ABD’nin Hindistan’ın karşıt militan grupları veya 
tehditleri ortadan kaldırmak için Pakistan sınırla-
rını geçme hakkı olarak yorumlanabilecek “meşru 
müdafaa hakkını” desteklemesi eğer Hindistan sı-
nır ötesine yönelik tek taraflı eylemlerde ısrar eder-
se bu bölgede güvenlik krizine yol açabilir. Nitekim 
son birkaç yılda İsrail’in terörle mücadele strate-
jileri, Hindistan’ın sağcı elitleri ve İsrail-Filistin 
sorununun politik yapısını göz ardı eden düşünce 
kuruluşları arasında daha popüler hâle gelmiştir.

Hindistan’ın önde gelen haber dergisi India 
Today’in aktardığına göre, Başbakan Modi’nin baş 
stratejisti Ram Madhav, Hindistan’ın sınır ötesi 
hava saldırıları yaparak “İsrail gibi ülkeler kate-
gorisine dâhil olduğu” kanaatindedir. Madhav ve 
onun yönettiği düşünce kuruluşu Hindistan adına 
İsrail ile benzer terörle mücadele politikaları geliş-
tirmekten sorumludur. Madhav ayrıca yıllık Terör-
le Mücadele Konferansı’na İsrailli güvenlik görev-
lilerini davet etmiştir. İsrail’de Haaretz gibi büyük 
yayın organları “İsrail yapımı Spice 2000 akıllı 
füzelerle donanmış beş Mirage jetinin Hindistan’ın 
Pakistan’ın hedeflerine karşı kullanıldığı” yönünde 
muhtelif kaynaklardan alıntı yapmıştır. Gazete kay-
naklarına göre jetler uçuşlarının engellenmesi ve 
saptırılmasına karşı dayanaklı teknolojilerle dona-
tılmıştır. Başka bir İsrail gazetesi olan The Jerusa-
lem Post, Keşmir ve Golan arasında paralellik ku-
rarak Hindistan ve İsrail’in benzer problemlerle ve 
zorlu seçimlerle karşı karşıya kaldığını belirtmiştir. 
Şimdilerde hem Hindistan hem de İsrail sınır ötesi 
hava saldırıları ve ön alıcı eylemlerinin meşru ol-
duğuna dair aynı anlatıları tekrarlamaktadır.

Önceki saldırılarda Hindistan’ın politikası Pa-

Abdolmoghset Banikamal
Görüş
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kistan’ı stratejik ve diplomatik olarak çevreleme 
odaklı olmuştur. Bu politika Pakistan’ın Kasım 
2008’deki Bombay terör saldırısından sonra cid-
di bir şekilde tecrit edilmesine yol açmıştır. Ancak 
Hindistan’da BJP liderliğindeki hükûmetin 2014’te 
iktidara gelmesinden sonra terör saldırılarının 
yeniden canlanması çevreleme politikasının sor-
gulanmasına neden olmuştur. BJP hükûmeti ve 
politikacıları Kongre dönemini, terörle mücadele 
politikasını zayıf ve etkisiz olduğu yönünde eleş-
tirmiştir. İsrail tarzı ön alıcı stratejiler Hindistan’ın 
düşünce kuruluşları arasında daha fazla rağbet 
görmeye başlamıştır. Aşırı, militarist ve halk ara-
sında “Hindutva” olarak bilinen Hinduizm’in siya-
sallaştırılmış yorumuyla tanınan Hindistan Halk 
Partisi (Bharatiya Janata Party) İsrail’i terörle mü-
cadele için rol model olarak görmektedir.

Ancak bu tek başına Hindistan’ın Pakistan’a 
karşı hareket etme hakkına ilişkin iddiasını haklı 
çıkarmamaktadır. Uzmanlar Hindistan’ın sınır öte-
si terör gruplarına yönelik uzun zamandır alternatif 
bir strateji geliştirme sürecinde olduğu kanaatin-
dedir. Hindistan Soğuk Başlangıç Doktrini (Cold 
Start Doctrine), Pakistan topraklarındaki devlet 
dışı saldırgan unsurları sınırlı bir süre ve kaynak 
kullanarak etkisiz hâle getirmeyi hedeflemektedir. 
Salı günkü hava saldırıları, Hindistan’ın öteden 
beri sürdürdüğü ilk harekete geçen ülke olmak 
konusundaki gönülsüzlüğünü bıraktığını göstere-
rek dünyayı şaşırtmıştır. Operasyonun başarısının 
açıklanmasından sonra Hindistan medyası ope-
rasyona geniş bir şekilde yer vermiştir. Resmî kay-
naklar net bir sayı vermekten kaçınsa da Hint bası-
nı 300’den fazla teröristin etkisiz hâle getirildiğini 
savunmuştur. Pakistan tarafıysa hasar ve zayiatın 
bilançosuna dair kesin bir açıklama yapmamıştır.

Pakistan’dan Karşılık

Hindistan’ın ön alıcı saldırısından sonraki 24 
saat içinde Pakistan tarafı da kendisinin belirle-
yeceği şekilde karşılık vereceğini sert bir dille du-
yurmuştur. Pakistan bir yandan da Hint jetlerinin 
tespit edilmeden Pakistan hava sahasına nasıl 
girdiği, saldırıyı gerçekleştirdiği ve yine tespit edil-
meden buradan nasıl çıktığını soruşturmaktadır. 
Ertesi sabah Pakistan ordusu iki MiG-21 Hint jetini 
düşürdüğünü ve kendisini fırlatıp Pakistan yöne-
timindeki Keşmir tarafına düşen bir Hint pilotunu 
da gözaltına aldığını iddia etmiştir. Bu olay Hindis-
tan’daki Modi’nin Pakistan’da askerî operasyon-
larla yapmaya çalıştığı algı oyununu değiştirmiştir. 
Çatışmanın ikinci gününde Pakistan medyası za-
fer kazanmış gibi bir tutum sergilerken Hindistan 
medyası pilotun serbest bırakılması için daha uz-
laşmacı bir tavır takınmaya başlamıştır. Gerçekten 
de Hintli pilotun esir alınması bu yılın Nisan ayında 
zorlu bir seçimle karşı karşıya olan Modi’nin en 
büyük başarısızlığı olabilir. Hindistan ve Pakistan 
gibi aşırı milliyetçi ülkelerde algı savaşı özellikle 

genel seçim dönemlerinde fiilî savaştan çok daha 
önemlidir.

Pakistan Hava Kuvvetlerinin Hintli bir pilotu 
esir almasıyla uluslararası diplomasi hızla yön 
değiştirmiştir. Pakistan böylece ülkesinin hava sa-
hasındaki düşman nesnelere karşı hızlı ve kararlı 
bir şekilde hareket etme yeteneğini göstermeyi 
başarmıştır. Tüm bunlar Hindistan-Pakistan ihti-
lafının yönünü değiştirmiş ve uluslararası toplum 
her iki tarafı da sakinleştirmek amacıyla arabulu-
culuk için bir araya gelmiştir. Batı ülkeleri, Rusya, 
Çin, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye, Pakistan 
liderine seslenmiştir. Ertesi sabah Başkan Do-
nald Trump Vietnam’daki Kuzey Kore Başkanı ile 
yaptığı zirvede Hindistan ve Pakistan’dan “dikkat 
çekecek haberler” geleceğini açıklamıştır. Suudi 
Büyükelçisi nadir görülen diplomatik bir temasla 
Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’dan önem-
li bir mesaj iletmiştir. Suudi Dışişleri Bakanı Adel 
al-Jubeir de Pakistanlı yetkililerle görüşmek üzere 
İslamabad’a gitti. Doval, Bolton ile iki kez iletişime 
geçmiştir. Pompeo ise Hintli ve Pakistanlı mes-
lektaşlarıyla konuşmuştur. Bu yoğun müzakereler 
göstermektedir ki Modi, Hint pilotunun serbest 
bırakılması için Batılı ve Körfez’deki dostlarının 
yardımına ihtiyaç duymuştur. Çünkü bu pilotun 
Pakistan’daki olası uzun süreli esareti Hindis-
tan’daki seçimlerin gidişatını değiştirebilir. Yine 
de Hintli yetkililer pilotun serbest bırakılması için 
herhangi bir uluslararası arabuluculuk girişimine 
gidilmesini reddetmiştir. Pakistan Başbakanı İm-
ran Han ise parlamento ortak oturumunda yaptığı 
konuşmada Hintli pilotu bir barış jesti olarak ser-
best bırakma kararını açıklamıştır. Açıklama dünya 
çapında memnuniyetle karşılanmış ve tedricî sa-
kinliğe doğru olumlu bir adım olarak görülmüştür.

Ancak İmran Han için asıl zorluk ülkesinin Batı-
lı ve Körfezli liderlerden aldığı tepkiler oldu. Ayrıca 
Amerika’nın ön alıcı saldırılar konusunda Hindis-
tan’a verdiği destek Pakistan için büyük bir sürpriz 
olmuştur. Körfez ülkelerinin Hindistan Dış İlişkileri 
Bakanını, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Dışişleri Ba-
kanları Konseyine davet etmemeyi kabul etmeme-
si ve Çin’in Hindistan’a verdiği ılımlı destek Han 
adına siyasi başarısızlık olarak görülmüştür.

Sonuç

Hindistan-Pakistan askerî taktikleri, Hint tarafı-
nın “Soğuk Başlangıç” adlı doktrini altında tepkisi-
ni güncellemeye çalışması veya Hindistan’ın resmî 
söylemlerinde yer alan “askerî olmayan ön alıcı” 
saldırıları sebebiyle zor bir durumla karşı karşıya 
kalmıştır. Hindistan’ın “askerî olmayan ön alıcı” 
saldırıları, Hindistan’ın güvenlik mekanizmaları 
tarafından uzun süredir yürütülen askerî ve siyasi 
arayışların bir sonucudur. Pakistan topraklarına 
düzenlenen Hindistan hava saldırısından kaynak-
lanan aşağılanma, Pakistan’ın saldırıyı engelleme 

kabiliyetinin yetersizliği ve Pakistan’ın bu saldırı-
larla ihlal edilen egemenliğini korumaya yönelik 
uluslararası camiadan bir destek görememesi Pa-
kistan için endişe verici gelişmelerdir. Pakistan’ın 
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konse-
yini boykot etmesi, Pakistan’ın Arap ve İslam ül-
keleriyle ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesinin 
önünü açabilir. Pakistan halkı Pakistan’ın önemli 
ortağı konumundaki BAE’nin ev sahipliği yaptığı 
İslam İşbirliği Teşkilatı’na karşı tavır almaktadır. 
Zayıf bir koalisyon hükûmetinin başkanı olan İm-
ran Han, Pakistan topraklarında faaliyet gösteren 
militan veya devlet dışı grupların nasıl dizginlene-
ceği, Hindistan’ın gelecekteki “askerî olmayan ön 
alıcı” saldırılarına nasıl cevap verileceği ve Hindis-
tan liderliğindeki Pakistan’ı çevreleme diplomasi-
sini nasıl etkisizleştirileceği gibi muhtelif sorulara 
cevap bulmak zorundadır.

Pakistan kendi topraklarına yöneltilen her türlü 
ihlale karşı yanıt verme hakkına sahip olduğu için 
uluslararası topluluk, Güney Asya’nın iki nükleer 
gücü arasında yaşanması olası ciddi bir askerî 
gerginlik ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştır. Hem 
Pakistan hem de Hindistan terörizm sorununu 
çözmeye yönelik ikili veya bölgesel bir anlaşma 
üzerinde mutabakat sağlayamamıştır. Dahası Hin-
distan’ın sınır ötesinde gerçekleştirdiği tek taraflı 
hamleler yalnızca Pakistan’ın egemenlik haklarını 
ihlal etmemekte aynı zamanda Güney Asya’daki 
istikrar ve güvenlik ortamını da etkilemektedir. 
Terörizm ve çatışmaları önlemek için çok taraflı, 
bölgesel veya iki taraflı bir strateji, sınır ötesi te-
rörle mücadelede kullanılacak tek yöntem olarak 
görülmektedir. Bunun için devletlerin Filistin veya 
Keşmir gibi uluslararası kabul görmüş ihtilaflar ile 
terörizmi net olarak birbirinden ayıracak ortak bir 
terör tanımı yapması gerekmektedir.
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ABD-İran 
Gerilimi ve 
Muhtemel 
Senaryolar

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu İran’ın 
önemli petrol müşterilerine ABD tarafından 
tanınan muafiyetler 2 Mayıs’ta sona erdi. Bu 
tarihin hemen ardından, Trump’ın anlaşmadan 
çıkmasının yıl dönümünde, İran cumhurbaş-
kanının Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) 
kapsamında ülkesinin gönüllü olarak yerine 
getirdiği iki işlemi sonlandırdığını açıklaması, 
iki aylık süre içinde ekonomik talepleri karşılan-
mazsa (anlaşmadan tamamen çıkma anlamına 
gelecek) uranyum zenginleştirme faaliyetlerine 
yeniden başlayacaklarını ilan etmesi, İran ile 
ABD arasında yaşanan gerginliği artırdı.

Ancak gelişmeler bu noktayla da sınırlı kal-
madı: İran’a bağlı milis güçlerin sahadaki silah 
sevkiyat ve hareketliliği ABD dışişleri bakanının 
Avrupa gezisini yarıda kestirecek kadar endişe-
ye yol açtı; Mike Pompeo Irak’a gitti ve Iraklı 
yetkilileri uyardı. Gerginliğin üçüncü adımında, 
İranlı yetkililerin sürekli olarak vurguladıkları 
“kendilerinin satış yapamamaları durumunda 
kimsenin satış yapamayacağı” tehdidini hatırla-
tacak şekilde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 
Fuceyre limanındaki petrol tankerlerine sabotaj 
saldırıları düzenlendi. Sabah saatlerinde İran’a 
yakın haber kaynaklarının duyurduğu saldırılar 
ilk aşamada BAE tarafından yalanlansa da ha-
berler akşama doğru teyit edildi. Keyhan gaze-
tesi gibi İran muhafazakâr basınının saldırıları 
sahiplenen bir dil kullanması dikkat çekiciydi. 
Henüz bu saldırı üzerindeki tartışmalar devam 
ederken, bu sefer Suudi Arabistan’ın batısında, 
Kızıldeniz sahilindeki petrol tesislerinin ve boru 
hatlarının İran yanlısı Ensarullah Hareketi’nin 
silahlı insansız hava araçlarının saldırısına uğ-
radığı haberi geldi.

Özetlemesi bile uzun süren bu bir haftalık 
gerginlik esasında son bir yılda kademeli şe-
kilde arttı. Trump yönetiminin Mayıs 2018’de 
nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve 
İran dosyasını Milli Güvenlik Danışmanı John 
Bolton’a bırakmasıyla birlikte, iki ülke arasın-
daki gerginliğin diplomatik ve ekonomik bo-

yuttan öteye geçmesi çok da şaşırtıcı olmadı. 
Trump’ın Bolton ile ilgili yaptığı “iyi adam ama 
bazen dizginlenmesi gerekiyor” açıklaması, 
kendi kurduğu ekibin İran ile ilgili niyetlerinden 
haberdar olduğunu gösteriyor. Zaten basında, 
Trump’ın Bolton’ı “İran ile savaş çıkarmamak” 
şartıyla Beyaz Saray’a aldığı ileri sürülmüştü. 
İran kesiminde de Bolton’ın krizdeki rolü iyi bi-
lindiğinden, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 
Başdanışmanı Hüsamedddin Aşina Trump’a 
yönelik olarak sosyal medya üzerinden “Yeni 
bir nükleer anlaşma istiyordun ama bıyıklıyı 
dinlediğin için alacağın şey yalnızca yeni bir 
savaş olacak; 2020 için iyi şanslar” şeklinde 
İngilizce bir mesaj attı.

İran İçi Tartışmalar

ABD ve bölgesel partnerleriyle hızla artan 
bu gerginlikle ilgili İran içinden de farklı tep-
kiler geliyor. Örneğin Hamaney’in sürekli ola-
rak “savaş olmayacak” açıklamalarına rağmen 
“savaş-barış arasında yol ayrımı” manşetini 
kullanan bir dergi kapatıldı. Ruhani hükümeti 
Trump’ın özel numarasını iletmesinden ya da 
“tek istediğim nükleer silahlarının olmaması, 
fazla bir şey değil” diyerek kamuya açık şekil-
de Bolton’ı yeren açıklamasından umutlanmış 
görünüyor. Nitekim Hamaney’in “hiçbir onurlu 
ve şuurlu İranlı yetkili ABD ile bu şartlar altında 
müzakere etmek istemiyor” açıklamasına rağ-
men, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Obama dö-
neminde 19 kez görüşme teklifi aldığını, ancak 
bunlara cevap vermeye dahi yetkisinin olmadı-
ğını söylemesi, muhtemelen şu anki durumla 
ilgili.

Ruhani ve ekibi aslında İran’ın son bir yıldır 
izlediği stratejik sabır politikasını sürdürmek ve 
gerginliği artırmadan açılan küçük fırsat pence-
relerini kullanmak istiyor. Ancak kendisinin de 
vurguladığı gibi, çoğunlukla bu tür temel me-
selelerde eli kolu bağlı durumda. Bu yüzdendir 
ki Said Haccariyan gibi reformcu kesimlerin 
fikir babası olarak kabul edilen isimler kendi-
sine istifa etmesini öneriyorlar. Gerçekten de 
İran’ın doğrudan bir çatışmaya girme ihtimali-
nin kaçınılmaz duruma gelmesi halinde, başta 
Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok üst düzey 
bürokrat, olası büyük yıkımın sorumluluğundan 
kaçmak için istifa edebilir ki bu ihtimalin zemi-
ninin bulunduğu, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in 
geçtiğimiz aylardaki kabul edilmeyen istifasıyla 
görülmüştü.

Anlaşılan, yaptırımların ağırlaştığı yeni 
dönemde, birçok konuda olduğu gibi ABD’ye 
verilecek cevap hususunda da İranlı yönetici 
elitler iki gruba bölünmüş durumdalar. Hama-
ney liderliğindeki şahin grup ABD’nin “anladığı 
dilden” etkili bir cevap almaması durumunda 

geri adım atmayacağını düşünüyor ve geçen 
her günün İran’ın aleyhine işlediğini görüyor. 
Dolayısıyla bu bakış açısına göre, ABD’li yetki-
lilerin İran ile savaş istemediklerini söylemeleri 
yalnızca zaman kazanmaya yönelik bir tak-
tik: En fazla iki yıl sürecek mevcut yaptırımlar 
sonrasında İran’ın savaşma gücü büyük oran-
da azalacak ve derin ekonomik kriz toplumsal 
meşruiyeti büyük oranda ortadan kaldıracak. 
Bu nedenle, sahada ABD birliklerini kuşatarak 
ve sınırlı saldırılar yaparak, ABD’yi kapsamlı 
bir savaşla anlaşma arasında seçim yapmaya 
zorlamak istiyor. Yine bu gruba göre, ABD’de-
ki 2020 seçimlerine avantajlı şekilde giden ve 
sürekli olarak bölgeden asker çekmekten bah-
seden Trump yönetimi, yeni ve geniş çaplı bir 
savaşa girmemek için, İran’a taviz vermeyi ka-
bul edecektir. Bu bakış açısı, İran’ın 2005-2007 
yılları arasında maruz kaldığı askeri operasyon 
tehditlerine Irak sahasında verilen karşılığın 
ABD’yi geri adım atmaya ittiğini savunuyor. 

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş

ABD’nin bölgeye 
120 bin kişilik güç 
gönderme planları 
yaptığına ilişkin 
haber yalanlansa 
da, Trump’ın 
gerekirse bundan 
daha büyük bir 
güç göndermekte 
tereddüt 
etmeyeceklerini 
açıklaması, 
askeri çatışma 
ihtimalinin oldukça 
yüksek olduğunu 
gösteriyor.
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Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş

Nitekim Hamaney ile Ruhani arasındaki temel 
görüş ayrılıklarından birini de bu husus oluş-
turuyor. Ruhani, Ahmedinejad hükümetinin 
başlattığı ve kendi hükümetinin sonuçlandırdığı 
nükleer anlaşmanın İran’ı savaş tehlikesinden 
kurtardığını açıkladığında Hamaney’den çok 
sert tepki görmüş ve yalan söylemekle suçlan-
mıştı. Zira bu gruba göre, Irak’ta sayısı binlere 
varan ABD kayıpları ve İsrail’in 2006 yılında 
Hizbullah’ı etkisiz hale getirmekte başarısızlığa 
uğraması, İran’ın işgalinin neo-conların günde-
minden tamamen çıkmasına neden olmuştu.

Stratejik sabır gösterilmesini ve gerekir-
se büyük tavizler vererek savaş seçeneğinden 
uzaklaşılmasını düşünen kesimlere göre ise 
şahin kanadın bu planı çok büyük riskler içeri-
yor. Ruhani ve önde gelen ılımlı isimlere göre, 
Trump’ın şahsen savaş istemediği görüşü doğ-
ru olsa bile, (damadı dâhil) etrafını kuşatmış 
olan İran karşıtı ideolojik ekip, İran’ın “kont-
rollü gerginliği artırma” politikalarına çok sert 
yanıt verebilir ve durum kontrolden çıkarak tam 
boyutlu bir savaşa evrilebilir. Nitekim Dışişleri 
Bakanı Zarif ve diğer üst düzey diplomatların 
Ensarullah’ın üstlendiği, İranlı muhafazakâr 
basının kutladığı saldırıları kuşkulu ya da sin-
si olarak nitelemesi, hatta İsrail’i suçlamaları 
muhtemelen bu düşünceden kaynaklanıyor.

ABD ile doğrudan masaya oturma önerile-
rinin eskisi gibi yalnızca ılımlı-reformcu çevre-
lerden değil, güvenlik bürokrasisinin sözcüsü 
durumundaki Haşmetullah Felahatpişe gibi 
milletvekillerinden gelmesi de ilginç bir durum. 
Muhafazakâr milletvekilinin, ABD ile görüşme-
me tabusunun, İran’ın çıkarlarının Avrupa ülke-
leri gibi zayıf ülkelerin elinde heder olmasına 
neden olduğunu savunması, ülke içindeki siyasi 
dengeler açısından dikkat çekiciydi. Buna göre, 
Avrupa ülkeleriyle müzakereler yapmak ya da 
ekonomik getiriler için mühlet tanımak beyhude 
bir çabaydı ve İran’ın belirli şartlar altında ABD 
ile görüşmesi gerekiyor. Aslında daha önce, 
2009 seçimleri esnasında da görüldüğü üzere, 
derin krizler karşısında ülke elitlerinin verdikleri 
tepkiler genellikle hizipsel aidiyetlerin dışında 
daha “hasbî” nitelikler taşıyor.

Muhtemel Senaryolar

Bolton’ın bölgeye 120 bin kişilik güç gön-
derme planları yaptığına ilişkin ABD basınına 
yansıyan haber yalanlansa da hem Trump’ın 
hem de Pompeo’nun gerekirse bölgeye bundan 
daha büyük bir güç göndermekte tereddüt et-
meyeceklerini açıklaması, yine Trump’ın askeri 
kıyafetle poz vermesi, ABD’nin Irak’ta zaruri 
olanlar dışındaki diplomatik misyonlarını bo-

şaltması gibi göstergeler, İran Lideri Hama-
ney’in “savaş olmayacak zira ne biz ne de on-
lar savaş istiyor” açıklamasına rağmen, askeri 
çatışma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu 
gösteriyor. Suudi Arabistan ve BAE varlığını 
hedef alan ve petrol fiyatlarının artmasına yö-
nelik saldırıların sürmesi durumunda, ABD’nin 
net bir kararlılık mesajı vermesi gerekecektir.

Bu noktada, Arap bir gözlemcinin ifade 
ettiği gibi, İran’ın doğrudan ya da vekil güçle-
ri aracılığıyla düzenlediği saldırılar genellikle 
uluslararası bir hukukçunun elinden çıkmış gibi 
ince düşünülmüş ve kanıt bırakmayacak tarzda 
gerçekleşmesine rağmen, Zarif’in “B Takımı” 
olarak adlandırdığı grubun İran’a karşı harekete 
geçmesi için hukuki bir kanıta ihtiyacı bulun-
muyor. Nitekim Suudi yönetimine yakın kimi 
isimlerin tanker saldırılarından sonra “dişe diş” 
şeklinde mesajlar vermeleri, ABD-İran çatışma-
sından nemalanmayı planlayan kesimlerin de 
bir şekilde sıcak çatışmayı başlatma olasılıkla-
rının yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, 
iki taraf içinde de silahlı çatışma seçeneğini 
tercih edenlerin etkin varlığı, tüm bölgeyi yeni 
ve çok ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya 
bırakacak gibi görünüyor.

Bu makale ilk olarak 16.5.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/abd-iran-gerilimi-ve-muhtemel-senaryolar/1479730
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İran’da Sağ 
Aşırıcılığın 
Potansiyeli

İran, Ortadoğu’da sergilediği bölgesel ham-
leler ve ABD’nin yaptırım stratejisinin hede-
finde olmasından dolayı uluslararası siyaset 

gündeminin ilk sıralarında yer almaktadır. Ül-
kede yaşanan derin ekonomik kriz, sosyo-poli-
tik hoşnutsuzluklar ve iç siyasetteki gerilimler 
İran’ın siyasi ve sosyal alanda kırılgan bir iklime 
çekilmesine neden olmaktadır. İran’a yönelik 
ekonomik yaptırımlar ve Devrim Muhafızları Or-
dusunun ABD tarafından terör örgütü olarak ilan 
edilmesi gibi gelişmeler dikkatleri dış politikaya 
yoğunlaştırmaktadır. Bu da son gelişmelerin 
sosyo-politik etkilerinin görülmesinin ve strateji 
geliştirilmesinin önüne set çekmektedir.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ekono-
mik ve sosyal liberalleşme yönündeki söylemle-
ri sebebiyle toplumda oluşan yüksek beklentinin 
pratikte somut adımlar ile karşılanamaması bü-
yük bir hayal kırıklığı yaratmış, bu durum çeşitli 
gerilimlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  
İç siyaset ve bürokrasi alanlarında yaşanan mu-
hafazakâr-reformist gerilimine ek olarak özel-
likle ekonomik krizin derinleşmesi toplumsal 
hareketlerde kendisini göstermeye başlamıştır. 
Bu sürecin tepe noktası olarak görülen Aralık 
2017-Ocak 2018 protesto hareketleri ile birlikte 
çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen işçi eylemleri, 
başörtüsü zorunluluğuna yönelik protestolar ve 
altyapısal kamu hizmetlerinin karşılanmaması 
üzerine gerçekleşen eylemler İran’da dinamik 
bir sosyo-politik süreç yaratmıştır. Ahvaz, Sis-
tan-Belucistan ve Kürdistan bölgelerinde yaşa-
nan terör olayları da bu sürece farklı bir boyut 
eklemiştir.

Söz konusu dinamik sosyo-politik iklim çer-
çevesinde rejim değişikliğine ilişkin söylemler, 
yurt dışındaki muhalif grupların bu bağlamdaki 
söylem ve etkinlikleri, etnik grupların siyasal ve 
kültürel talepleri ile bunları temsil iddiasındaki 
terör örgütlerinin faaliyetlerinin yoğunlaşması 
İran’da yeni bir güvenlik sorununun ortaya çık-
masına zemin hazırlamaktadır. Sıklıkla Avrupa 
coğrafyasında örnekleri gözlemlenen sağ aşırı-
cılık (right-wing extremism) bugün için İran’da 
ciddi bir zemin bulmaya adaydır. Sağ aşırıcılık, 
ortaya çıkış ve motivasyon kaynakları bağlamın-

da ele alındığında ekonomik kriz, çok kültürlü ve 
kırılgan sosyal yapılar temelinde değerlendiril-
mektedir. Bu temel üzerinde yükselen ırkçı ve 
ayrımcı söylemler, zenofobi ve kültürel homoje-
nite motivasyonları sağ aşırıcılığın karakteristik 
nitelikleri olarak görülmektedir. Bu söylem ve 
motivasyonlar çerçevesinde gerçekleştirilen te-
rör eylemleri şiddet içeren aşırıcılığı gündeme 
getirmekte ve çoğu Avrupa ülkesinde olduğu 
gibi önemli bir ulusal güvenlik sorununa dönüş-
mektedir. Bu bağlamda göçmenlere, farklı etnik 
kimlik gruplara ve dinî gruplara yönelik söylem, 
tutum ve şiddet eylemleri sağ aşırıcılığın tehlike 
boyutu ortaya koymaktadır.

Sağ aşırıcılık, İran’ın içinde bulunduğu sos-
yo-politik süreç açısından ele alındığında ciddi 
bir potansiyel taşımaktadır. Sağ aşırıcılığın geli-
şim şartları arasında öne çıkan çok kültürlü top-
lumsal yapı ve ekonomik kriz bugün itibariyle 
İran’da karşılık bulmaktadır. Türk, Arap, Beluç 
ve Kürt olmak üzere dört büyük etnik grubun 
yanı sıra pek çok ulus-altı kimliğin kendisine 
yaşam alanı bulduğu İran, çok kimlikli yapı-
sıyla bir kültür mozaiği oluşturmaktadır. Fakat 
İslam Devrimi’nden önce Pehlevi monarşisi al-
tında faaliyet gösteren ve bugün itibariyle sağ 
aşırıcılığın temsilcisi konumundaki Pan-İranist 
Parti söz konusu çok kimlikli yapıya temelden 
karşı çıkmaktadır. İlkesel olarak ulusların eşit-
liğini reddeden, Fars-Aryan ırkının üstünlüğü 
iddiasını benimseyen ve bunu parti amblemin-
den söylemlerine kadar her fırsatta dile getiren 
ve İslam öncesi Fars kimliğini ön planda tutan 
Pan-İranist Parti, İslam Cumhuriyeti sisteminde 
yasaklı konumdadır.

Faaliyetlerine yurt dışında devam eden 
Pan-İranist Parti İran içerisinde geniş bir tabanı 
olduğunu ancak İran’daki katı güvenlik sistemi 
dolayısıyla kendisini çok gösteremediğini iddia 
etmektedir. Aynı zamanda İran’da, İran Nazi 
Partisi olarak da bilinen İran Sosyalist İşçi Par-
tisi (SUMKA), Pehlevi monarşisinin mirasçısı 
olma iddiasıyla kendisini siyasal alternatif ola-
rak konumlandıran Rıza Pehlevi ve İran Ulusal 
Konseyi Hareketinin sahip olduğu toplumsal bir 
taban mevcuttur. Bu tabanda Fars milliyetçiliği-
nin hâkim olması sağ aşırıcılığı beslemektedir. 
İran güvenlik sistemi nedeniyle SUMKA, Pan-İ-
ranist Parti ve Pehlevi taraftarlarının potansiyeli 
ve büyüklüğü tespit edilememektedir. Bu durum 
şiddet içermeyen sağ aşırıcılık potansiyelinin 
gerçek niteliğinin saptanmasını güçleştirmekte-
dir. Kitlesel hareketler ve protesto süreçlerinde 
kendisini gösteren sağ aşırıcı gruplar ve söy-
lemler, bu hareketlerin sahip oldukları tabanlar 
hakkında sınırlı veriler sunmaktadır. Bu sınırlı 
veri İran’da şiddet içermeyen sağ aşırıcılığın 
şiddete varan aşırıcılığa dönüşme riskinin or-

tadan kaldırılması imkânını sınırlandırmaktadır. 
Bu bağlamda sağ aşırıcılığın şiddet içermeyen 
ve şiddete varan türlerinin öngörülemezlik nite-
liğine sahip olması İran açısından ciddi bir gü-
venlik sorunu ortaya çıkarmaktadır.

Şiddet içermeyen sağ aşırıcılığın sahip ol-
duğu taban net biçimde tespit edilememekte-
dir. Bununla birlikte İran’ın içinde bulunduğu 
ekonomik kriz ve gergin toplumsal koşullar bu 
yönelimin şiddet içeren aşırıcılık boyutuna evi-
rilme tehlikesini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle 
etnik grupların siyasi faaliyetlerini yoğunlaş-
tırdıkları, federalizm tartışmalarının kendisini 
sıkça gösterdiği ve etnik terör gruplarının ey-
lemlerine devam ettiği bir sosyo-politik süreçte 
sağ aşırıcılığın şiddet eylemlerine yönelimini 
gözlemlemek mümkündür. Allport’un sağ aşı-
rıcılığın hedefi olan grupların temel niteliklerini 
değerlendirdiği tasnifine göre sağ aşırıcı hare-
ketlerin hedefleri 1) Kolaylıkla tanımlanabilir ve 
ayırt edilebilir olmak (Dil, fiziki görünüm, giyim 
vb.) 2) Fiziksel olarak ulaşılabilir olmak 3) Geç-
mişte de sağ aşırıcı düşünce tarafından tehdit 
olarak tanımlanmış olmak 4) Misilleme gerçek-
leştirme imkânının düşük olması niteliklerine 
sahiptir. Bu bağlamda İran’ın, sağ aşırıcı hare-
ketler ve tabanları açısından düşünüldüğünde, 
etnik grupların sağ aşırıcılığın birincil hedefi hâ-
line gelmesi olasıdır. İran sağ aşırıcıları açısın-
dan etnik gruplar, dil ve kültürel farklılıklar bo-
yutunda tanımlanabilir ve ayırt edilebilir, fiziksel 
olarak ulaşılabilirlik niteliğine ve sağ aşırıcılığın 
kolektif hafızasında “ayrılıkçı/yok edici” imajına 

Çağatay Balcı
Görüş

İran’da yaşanan 
derin ekonomik 
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alanda kırılgan bir 
iklime çekilmesine 
neden olmaktadır.
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sahiptir. Fakat sağ aşırıcılığın hedef karakteris-
tiklerinden biri olan misilleme gerçekleştirme 
şartının bu bağlamda geçerlilik göstermesi güç-
tür. Zira İran’da sağ aşırıcılığın etnik gruplara 
yönelik gerçekleştireceği şiddet eylemleri, etnik 
grupların haklarını koruma iddiasıyla hareket 
eden terör örgütlerinin “intikam” söylemleri, 
sağ aşırıcı gruplara ve aynı zamanda İran İslam 
Cumhuriyeti’ni temsil eden kurumlara yönelik 
şiddet düzeylerini artırmalarına yol açabilecek-
tir. Bu durum aynı zamanda şiddet-dışı müca-
dele yöntemini benimseyen etnik siyasi hareket-
lerin şiddete yönelimini, etnik terör örgütlerinin 
ise destek bulmasını beraberinde getirecektir. 

Bu süreç, karşılıklı/kümülatif radikalleşme ola-
rak tanımlanan ve karşıt kutuplardaki aşırıcı 
grupların birbirlerini beslemelerini ifade eden 
ortamı doğuracaktır.

Bununla birlikte Fars kimliğinin İslami Cum-
huriyet sistemi ile özünden koparıldığına yöne-
lik bir algı taşıyan sağ aşırıcılık, ülkenin içinde 
bulunduğu olumsuz ekonomik, siyasi ve sosyal 
koşulların sorumluluğunu resmî ideoloji ve si-
yasal sisteme atfederek İslam Cumhuriyeti ve 
kurumlarına yönelik şiddet eylemlerine de baş-
vurabilir. Bu noktada İslam öncesi Fars kimliği-
ni benimseyen sağ aşırıcılık “İslam’ın ve İslam 

Cumhuriyeti’nin Fars kimliğine zarar verdiği” 
söylemi ve sosyo-ekonomik ve sosyo-politik 
sorunların kaynağının bu durum olduğu yö-
nündeki algı ile bu eylemleri temellendirebilir.  
İran’ın ilerleyen günlerde yaşayabileceği kaotik 
sosyo-politik süreçlerin bu eylemlerin ortaya 
çıkmasına yol açması mümkündür. Hâlihazır-
da dinamik bir sosyo-politik iklime sahip olan 
İran’da sağ aşırıcılık ciddi bir güvenlik tehdidi 
olarak gündeme gelebilir. Bu tehdit İran’ın is-
tikrarsızlık ve kaos ortamına sürüklenmesine 
zemin hazırlayabilecek bir niteliğe sahiptir.

.
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Soçi 
Anlaşması’nın 
Geleceği Ne 
Olacak?

12. Astana toplantısının son günü olan 
26 Nisan’da son “gerginliği azalt-
ma bölgesi” olan İdlib, havadan ve 

karadan çok şiddetli bir saldırıya maruz kaldı. 
Esed rejimi ve Rusya, Tahrir eş-Şam’ın rejimin 
kontrolündeki bölgelere saldıracağı iddiasıyla 
Hama’nın kuzeyi ve kuzeybatısı ile İdlib’in güne-
yine yönelik saldırı düzenledi. Rusya, saldırı için 
Esed rejimine yeşil ışık yakmakla kalmayıp ken-
disi de devreye girerek sağlık, eğitim ve altyapı 
tesislerine ciddi zarar verdi. Söz konusu saldı-
rılarda 20 gün içerisinde 135’ten fazla sivil ha-
yatını kaybedip 360 kişi yaralandı. Bu saldırılar 
sadece Soçi Anlaşması’nı değil Astana sürecini 
de tehlikeye sokmaktadır.

Astana sürecinin garantör ülkelerinden biri 
olan Türkiye söz konusu saldırıları Astana mu-
tabakatı ve Soçi Anlaşması’nın ihlali olarak gör-
mekte ve durdurulmasını istemektedir. BM de 
tarafların Rusya ve Türkiye’nin İdlib konusunda 
yaptıkları anlaşmaya riayet etmelerini bekle-
mektedir.

Rusya’nın Suriye’deki Başarısızlığı

27 Nisan Cumartesi tarihinde Rusya Cum-
hurbaşkanı Vladimir Putin İdlib’e askerî bir 
operasyon yapılabileceğini ancak böyle bir ope-
rasyonun şimdilik doğru bir seçenek olmadığını 
söylemesine rağmen İdlip’e askerî bir operas-
yon düzenlendi. Aslında Putin’in bu açıklama-
sından sonra İdlib’te Rusya’nın Soçi Anlaşma-
sı’nı ihlal ettirecek bir gelişme yaşanmamıştır. 
Durum böyle iken söz konusu operasyonun 
sebebi nedir? Astana’daki son oturum, Rusya 
anayasa hazırlama komitesini istediği şekilde 
kuramadan ve söz konusu komite hakkında bir 
anlaşmaya varılamadan sona erdi. Öyle anlaşı-
lıyor ki saldırıların sebeplerinden biri Mosko-
va’nın siyasal alandaki başarısızlığıdır. Mos-
kova bu operasyonla Esed muhaliflerini Suriye 
konusundaki planını kabul etmeye zorlamak 
istemektedir. Operasyonun başka bir sebebi ise 

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma 
konusunda Türkiye ve ABD’den olumlu sinyaller 
gelmesidir. ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeyin-
den çekilmesiyle birlikte Rusya, Esed güçleriy-
le beraber oluşan boşluğu doldurup bölgedeki 
petrol ve doğal gaz kaynaklarına hâkim olmayı 
planlıyordu. Türkiye’nin ABD ile yapacağı an-
laşma bunu imkânsız kılmaktadır. Dolayısıyla 
söz konusu operasyon Türkiye’ye kendi kaza-
nımlarını dikkate almadan ABD ile anlaşmaktan 
vazgeçmesi gerektiği mesajı vermektedir. Diğer 
taraftan Rusya Esed’in kaybettiği meşruiyeti-
ni iade etmeye çalışırken ABD’nin baskılarıyla 
Arap ülkelerinin Esed rejimi ile ilişki kurmaması 
Rusya’nın çalışmalarını baltaladı. Ayrıca Mos-
kova’nın Avrupa ülkelerini Suriye’nin yeniden 
inşası için gereken kaynakları temin etme ve 
bu vesile ile özellikle komşu ülkelerdeki mülte-
cilerin ülkelerine geri dönmelerinin sağlanması 
konusundaki ikna çabaları da sonuçsuz kaldı. 
Moskova bu operasyonla Avrupa ülkelerine 
Suriye’nin yeniden inşasına yardım etmemele-
rinin yeni bir mülteci dalgasına sebep olacağı 
mesajını vermeye çalıştı. Tüm bu gelişmelere 
bakılarak Moskova’nın Suriye’deki planlarını 
gerçekleştirememesi askerî yolları kullanma-
sına yol açtı denilebilir. Bu arada İran’a bağlı 
milislerin söz konusu çatışmalarda pek ortada 
olmadıkları gözlemlenmektedir. Öyle anlaşılıyor 
ki bu hassas durumda İran Türkiye’yi kızdırmak 
istememektedir.

Soçi Anlaşması’nın  
Uygulanmasındaki Zorluklar

Soçi Anlaşması’nın en başından beri uygula-
mada birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalacağı bel-
liydi. Esed rejimi Eylül 2018’in ortalarından son 
saldırılara kadarki süre zarfında defalarca anlaş-
mayı bozmuştur. Raporlara göre bu süre zar-
fında Esed rejiminin saldırıları sonucu 350’den 
fazla sivil hayatını kaybetmiş, 150.000’den fazla 
kişi evini terk etmek zorunda kalmıştır. Rusya 
gerginliği azaltma konusundaki sözlerini tutma-
mış ve saldırıları engellememiştir. Diğer yandan 
Türkiye anlaşmadaki bütün yükümlülüklerini 
yerine getiremese de bu konuda etkili adımlar 
atarak anlaşmanın uygulanması konusundaki 
kararlığını Rusya’ya göstermiştir. Eylül’ün or-
talarından ve son gerginliğin tırmanmasından 
önce muhaliflerin kontrolündeki bölgeler zaman 
zaman Esed rejiminin kara ve hava saldırılarına 
maruz kalmış ancak bu bölgeden rejimin kont-
rolündeki bölgelere herhangi bir saldırı yapılma-
mıştır. Türkiye ağır silahlardan arındırılmış böl-
ge yaratma konusunda oldukça başarılı olmuş 
ve temas hattının küçük bir bölümü hariç diğer 
bölümler ağır silahlardan arındırılmıştır.

Rusya Soçi Anlaşması’nın yorumuna istina-
den kendi ordusunun Türk ordusu ile tampon 
bölgede ortak devriye düzenlemesini istemekte 
ancak bazı silahlı örgütler Rus güçlerinin bölge-
de bulunmasını istememektedir. Ayrıca Mosko-
va, Halep-Şam ve Halep-Lazkiye ulaşım yollarını 
yeniden açarak Türkiye’yle birlikte güvenliği 
sağlamak niyetindedir. Ancak Esed’in muhalif-
leri yolların açılmasına karşı olmasalar da kont-
rollerindeki bölgelerin merkezinde Rusya’nın 
devriye düzenlemesini kabul etmemektedir.

Taraflar Soçi Anlaşması’nda Suriye’deki her 
türlü terörle mücadele edeceklerinin altını çizdi. 
Keza Ankara, Tahrir eş-Şam’ı terör örgütü ola-
rak görse de binlerce sivile zarar vereceği endi-
şesiyle söz konusu örgütle çatışmaya girmedi. 
Askerî operasyon yerine baskı yaparak örgütü 
itidale yönlendirmeyi tercih etti ve bu konuda ol-
dukça da başarılı oldu. Rusya Türkiye’den Tah-
rir eş-Şam’ı yok etmesini beklemektedir. Rusya 
son operasyonun gerekçesi olarak bu örgütün 
bölgede bulunmasını gösterse de Rus savaş 
uçakları örgütün mevzilerini nadiren bombaladı. 
Rusya’nın Tahrir eş-Şam’ın İdlib’deki mevzileri-
ni vurmaktan çekinmesi ve aksine Özgür Suriye 
Ordusunun ılımlı guruplarının mevzilerine yöne-
lik şiddetli saldırılar yapması şunu göstermekte-
dir: Moskova bölgeye saldırmak için bir bahane 
elde etmek amacıyla ılımlı gurupları Tahrir eş-
Şam karşısında zayıflatarak onu ayakta tutmak 
istemektedir.

Sahadaki Gelişmeler  
ve Operasyonun Getirisi

Rusya ve Esed rejimi sadece ağır silahlar-
dan arındırılmış bölgeyi değil gerginliğin azal-
tılacağı bölgenin tamamını hedef aldı. Soçi 
Anlaşması’nın yapılmasından sonraki en ağır 
saldırı olan söz konusu operasyon Hama’nın 

Esed Rejimi 
ve Rusya’nın 
saldırıları artarsa 
Soçi Anlaşması ve 
Astana
müzakereleri 
anlamsız kalacaktır.
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Dış Politika - Görüş
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kuzeyi ve kuzeybatısı ve İdlib’in güneyine odak-
lanmıştır. Operasyondan maksat söz konusu 
bölgelerin boşaltılması ve ele geçirilmesidir. Bu 
vesileyle Moskova, Hama ve Lazkiye’de rejimin 
kontrolündeki bölgelerin özellikle Hamim’deki 
hava üssünün güvenliğini sağlamak istemek-
tedir. Rusya Hama’nın kuzeyi ve İdlib’in güne-
yini ele geçirdiği takdirde bir sonraki aşamada 
operasyonu diğer bölgelere yani Halep-Şam ve 
Halep-Lazkiye uluslararası otobanlarına kadar 
genişletecektir.

Ağır bombardıman sonucu Esed ordusu 
ve millî savunma milisleri Hama’nın kuzeyinde 
bulunan birkaç kasabayı muhaliflerin kontro-
lünden çıkardı. Ardından daha çok bölgeyi geri 
almak istediler. Ancak muhalif guruplar ilerle-
meyi durdurup rejimin saldırılarını birkaç kez 
püskürtmeyi başardı. Aşırı gurup olan Tahrir 
eş-Şam da saldırılara tepki olarak roketle Rus-
ya’nın Hamim’deki hava üssünü hedef aldı.

Bombardıman altında kalan İdlib sivil hal-
kının durumu çok kötü vaziyettedir. Her zaman 
olduğu gibi Esed ve Rusya’nın hava güçleri 
sağlık, eğitim ve hizmet gibi sivil merkezleri 
hedef aldı. BM Genel Sekreteri’nin sözcüsü Fer-
han Hakk’a göre söz konusu hava saldırılarında 
İdlib’de 18 hastane ve tedavi merkezi bomba-
landı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin 7 Ma-
yıs Salı günkü raporuna göre 26 Nisan’dan 7 
Mayıs’a kadar İdlib ve Hama’da en az 24 okul 
hedef alınarak yaklaşık 250 bin öğrenci eğitime 
ara vemek zorunda kaldı. Operasyonun başlan-
gıcından bugüne kadar Hama’nın kuzeyi ve İd-
lib’in güneyinde yaklaşık 400 bin kişi evini terk 
etti. Bunların birçoğu da Türkiye sınırındaki 
bölgelere yerleşti.

Sonuç
Esed Rejimi ve Rusya’nın saldırıları artarsa 

Soçi Anlaşması ve Astana müzakereleri anlam-
sız kalacaktır. Moskova’nın söz konusu vilayetin 

tamamını ele geçirmesi şu ada imkânsız görünse 
de kuşkusuz Rusya’nın hedefi İdlib vilayetinin 
tamamını yeniden ele geçirmektir. Zira Rusya’ya 
göre buranın ele geçirilmesi “isyanın” sona er-
mesi demektir. Esed rejimi İdlib’i ele geçirirse 
Türkiye’nin Suriye’nin geleceğindeki rolü zayıf-
lamış olacaktır. Türkiye’nin muhalifler üzerindeki 
nüfuzu azalacak ve güvenliği tehdit altında kala-
caktır. Zira yüz binlerce Suriyeli mültecinin Türki-
ye’ye akın etmesi ihtimalinin yanı sıra Zeytin Dalı 
ve Fırat Kalkanı bölgeleri de tehlikeyle karşı karşı-
ya kalacaktır. Türkiye Rusya’yı saldırıları durdur-
mak için ikna veya zorlamaya yönelik diplomatik 
çabalarını sürdürmenin yanı sıra ılımlı muhalif-
lere silah ve mühimmat gönderme imkânına da 
sahiptir. Dolayısıyla İdlib’e yönelik yapılan geniş 
saldırıları durdurabilir. Rusya ve Esed rejiminin 
bu gerçeği görmesi gerekmektedir.

Muhammed Abdulmecid - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş

21.05.2019, Dış Politika
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İran-ABD 
Gerilimi: Jeo-
Ekonomik 
Bakış

8 Mayıs 2018’de ABD Başkanı Trump, 
ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 
ya da nükleer anlaşmadan çekildiğini açık-

ladı. Böylece ABD’nin KOEP’te imza altına alınan 
yükümlülükleri sonlandırılmış oldu: KOEP ile yü-
rürlükten kaldırılan ekonomik yaptırımlar tekrar 
yürürlüğe girdi. Yaptırımların yürürlüğe derhal 
girmesinin doğuracağı sorunlar nedeniyle yaptı-
rımların bir kısmı Ağustos ayında diğer kısmı ise 
Kasım ayında devreye girecek şekilde bir geçiş 
takvimi hazırlandı.

ABD’nin İran’a uygulamaya koyduğu yaptı-
rımların üç ayağı bulunuyor: (1) kişiler, (2) mallar 
ve (3) para. 8 Mayıs 2018 sonrasındaki dönemde 
yaptırımların gerek kişi bazında ve gerekse yap-
tırıma konu olan mal ve hizmet bazında ciddi an-
lamda genişletildiği görülüyor. Bu bağlamda Ni-
san ayı sonunda Devrim Muhafızları Ordusu’nun 
(DMO) bir tüzel kişilik olarak yasaklılar listesine 
alınması oldukça önemli bir gelişme. Zira DMO 
doğrudan ya da dolaylı olarak İran ekonomisi-
nin yüzde 50’den fazlasını kontrol ediyor. Ayrıca 
Irak, Suriye ve Yemen’de doğrudan ya da dolaylı 
olarak DMO’ya ait çok sayıda ticari işletme var. 
Yaptırımların kapsamının genişletilmesiyle ilgili 
olarak atılan adımlar bununla sınırlı değil. İhra-
cat geliri bakımından toplam içinde fosil yakıt 
ihracatından sonra ikinci sırada yer alan maden, 
mineral ve işlenmiş metaller de yaptırımlar kap-
samına alınmış bulunuyor. Zira bu kapsamda yer 
alan mamullerin toplam ihracat gelirleri içindeki 
payı yüzde 10’u buluyor.

Yaptırımların devreye girmesi İran ekono-
misini derinden sarstı. Petrol ihracatının durma 
noktasına gelmesine ek olarak enflasyonda bü-
yüme, işsizlik gibi göstergelerde de ciddi kötü-
leşme gözlemleniyor.

2018 yılının başında ham petrol ihracatı gün-
lük 2,5 milyon varilin üzerindeyken yaptırımların 
devreye girmesinin hemen öncesinde ihracat, 
günlük bir milyon varil düzeyine çekildi. Ancak 
Kasım 2018’de Trump yönetimi Çin, Hindistan, 

Güney Kore, Japonya ve Türkiye gibi İran petro-
lünün önemli alıcılarına 180 günlük geçici muafi-
yet tanıdı. Muafiyetler Mayıs ayının başında sona 
erdi. ABD yönetimi uzunca bir süredir İran’ın 
petrol ihracatının sıfıra indirilmesi gibi bir amacı 
olduğunu bildirse de muafiyetlerin sona ermesi-
ne rağmen İran’ın alternatif yollar kullanmak su-
retiyle günde 400-600 bin varil civarında petrol 
ihraç ettiği dile getiriliyor.

Bank Kunlun önümüzdeki dönemde ismi-
ni çok duyacağımız kurumlardan bir tanesi. Bu 
banka Çin Ulusal Petrol Şirketine ait. Dolayısıyla 
bir kamu bankası. Muafiyetlerin kaldırılmasından 
sonra Kunlun Bankası’nın sahibi olduğu Pacific 
Bravo isimli süper tankerin İran’ın Soroş ve Karg 
terminallerinden iki milyon varil ham petrolü 
aldıktan sonra gemi takibini sağlayan cihazları 
kapattığı ve muhtemelen kargosunu Çin’e götür-
düğü söyleniyor.

Çin’in ABD ile sürdürdüğü ve giderek sert-
leşen ticaret savaşında masada pazarlık konusu 
olabilecek çok sayıda enstrümanı var. ABD’nin 
Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki 
mala ilave gümrük vergisi uygulayacağını açık-
laması ve ayrıca Çin’in Huawei firmasının hızlı 
ilerleyişini durdurmak amacıyla alınan bir dizi 
tedbir bu bağlamda ABD’nin Çin’le yürüttüğü pa-
zarlıklarda kullandığı enstrümanlardan bazıları. 
İran’dan petrol alımının sürdürülmesi bu bağ-
lamda Çin’in kendi enerji güvenliği bakımından 
önemli olmasının yanında ABD ile pazarlık sıra-
sında kullanabileceği bir pazarlık kozu gibi gö-
rünüyor. Çin’in İran’dan ne kadar petrol alacağı 
aslında bir bakıma Çin’le ABD arasındaki ticaret 
savaşının ne yöne evirileceği ile de ilişkili. Çin’in 
yaptırımları delmeye yönelik adımlar atması, 
açıkçası, başta Hindistan olmak üzere diğer ülke-
leri de harekete geçirebilir.

İran yaptırımların etrafından dolanmak için 
alternatif yöntemler geliştiriyor. Komşu ülke-
lere kara yolu ya da başka yollarla petrol satışı 
bunlardan bazıları. Diğer bir araç petrol borsası 
ya da IRENEX. Bu borsa ABD yaptırımlarını atla-
tabilmek için kuruldu ve borsada daha önceleri 
minimum satın alım miktarı 35 bin varilken mu-
afiyetlerin kaldırılmasından sonra kara yolu tesli-
matına da uygun olacak şekilde minimum satın 
alım miktarı bin varile düşürüldü. Borsada ham 
petrol satın alanların isimleri gizli tutuluyor.

Tüm bunlara rağmen İran’ın ihracatının ancak 
500 bin varil civarında olabileceği tahmin ediliyor. 
ABD yaptırımlarına rağmen yapılan bu ihracat, 
İran ekonomisini hayata döndürmeye yetecek dü-
zeyde değil. Dolayısıyla “dolambaçlı yollardan” ya-
pılan petrol ihracatından tahakkuk eden paraların 
transferinde dahi ciddi sorunlar bulunuyor.

Geçtiğimiz 12 aylık dönemde İran’da riyal 
yabancı paralar karşısında yüzde 200 civarında 
değer kaybetti. Değer kaybına paralel olarak enf-
lasyonun yüzde 10 seviyesinden yüzde 40’ların 
üzerine çıktığı ve ayrıca genç işsizliğinde hızlı bir 
tırmanışın olduğu gözlemleniyor. Ekonominin 
geçtiğimiz yıl yüzde 4 daraldığı ve önümüzdeki yıl 
daralmanın çok daha yüksek olacağı öngörülü-
yor. Bunun yanında ithalatın giderek zorlaşması 
nedeniyle ülkede bazı mallar bulunamıyor. Baş-
ta imalat sanayi olmak üzere birçok sektör için 
hayati derecede önemli olan ithal ara malının te-
darikinde yaşanan sıkıntılar çok sayıda firmanın 
üretim sıkıntısı içine düşmesine neden oldu. Bu 
kadar belirsizlik ve olumsuzluk içinde yatırımlar 
neredeyse tamamen durma noktasında.

İran ekonomisinde bu denli sıkıntı ister is-
temez İran’ın dış politika konfigürasyonunu da 
etkiliyor. İran’ın savunma doktrini sınırının öte-
sinde başlıyor ve bunun için 40 yıldır vekil -ya da 
“proxy”- güçlere yatırım yapılıyor. Petrol gelirle-
rindeki azalma nedeniyle başta Suriye ve Yemen 
olmak üzere İran’ın “proxy” unsurlarında bazı 
sorunlar baş gösteriyor. Hizbullah’ın bazı harca-
ma kalemlerinde kısıntılara gittiği ve personelinin 
bir kısmının ücretlerini azalttığı ya da ücretsiz izin 
verdiği söyleniyor.

Geçtiğimiz 12 aylık dönemde başta E3 (İn-
giltere, Almanya ve Fransa) ülkeleri olmak üzere 

Yaptırımların 
devreye girmesi 
İran ekonomisini 
derinden sarstı. 
Petrol ihracatının 
durma noktasına 
gelmesine ek 
olarak enflasyonda 
büyüme, işsizlik 
gibi göstergelerde 
de ciddi kötüleşme 
gözlemleniyor.

Murat Aslan - Koordinatör
Ekonomi - Görüş
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KOEP’te imzası bulunan diğer iki ülke Rusya ve 
Çin İran’ın KOEP’te kalmasını sağlamaya yönelik 
somut adımlar atamadılar. AB ülkeleri siyaseten 
İran’ın sırtını sıvazlarken reel anlamda neredeyse 
tüm AB firmalarının İran’dan çıkması ve ayrıca 
yaptırımların finans ayağını baypas edecek INS-
TEX mekanizmasının bir türlü işlerlik kazanmama-
sı İran tarafını umutsuzluğa itiyor. Nitekim 8 Mayıs 
2019’da, yani Trump’ın ABD’nin KOEP’ten çıkaca-
ğını beyan etmesinin yıldönümünde İran Cumhur-
başkanı Hasan Ruhani KOEP’te imzası olan diğer 
ülkelere ültimatom benzeri bir çıkışta bulundu ve 
“… 60 gün içinde İran’ın petrol ihracatı ve para 
transferi ile ilgili KOEP’ten kaynaklanan beklen-
tileri karşılanmazsa İran’ın nükleer anlaşmadan 
çekileceğini” söyledi. E3 ülkelerinin yetkili ağızları 
ültimatomu reddettiler ve tüm zorluklara rağmen 
İran’ın nükleer anlaşma hükümlerine uymasını 
tavsiye ettiler. Rusya ve Çin ise ABD’yi suçladı.

ABD ile İran arasında yüksek tansiyon nereye 
evirilir? İran tarafı “bekle-gör” tarzında bir politi-
ka mı takip edecek yoksa bir tür yarma harekâtı 
mı yapacak?

Ekonomik bağlamda ABD ile sıcak bir çatışma 
olmasa dahi İran’ın mevcut yaptırım baskısına ne 
kadar dayanabileceği sorusuna uzmanlar ağırlıklı 

olarak “bir yılı geçmez” diyorlar. Gidişatın toplum-
sal bir karmaşaya dönüşmesi ve ülkenin yönetile-
mez bir hale düşmesi riski var. Bu yüzden İran’ın 
Suriye, Irak ya da Körfez bölgesinde oyunu boşa 
çıkaracak bir hamle yapma olasılığı bulunuyor. 
Burada arzulanan, AB üyelerini ve diğer ülkeleri 
kendi yanına çekip ABD’ye baskı yapmalarını ya 
da baskının şiddetini arttırmalarını sağlamak. An-
cak geçtiğimiz 12 ayda bu baskı birçok kez yapıldı 
ve bir sonuç alınamadı. İran bunun yanında Irak, 
Suriye ve diğer bölgelerdeki vekil unsurlarını kul-
lanarak ABD’nin canını yakmayı amaçlayabilir. Bu 
etkili bir araç olmakla birlikte bazı zayıf yönleri bu-
lunuyor. İran’ın azalan ekonomik gücü, burada ilk 
akla gelen. Ayrıca Irak’ta İran’a yakınlığı ile bilinen 
birçok “proxy” unsurun ABD-İran geriliminde risk-
leri iyi okudukları ve birkaçı hariç muhtemelen ta-
rafsız kalmayı tercih edebilecekleri gözlemleniyor. 
İran’ın son ve en radikal adımı Hürmüz Boğazını 
kapatmak. Böyle bir tercih petrol fiyatlarının 200 
doların üzerine çıkmasına neden olabilir ve böyle 
bir tercih, tüm dünyanın ABD saflarına katılması 
gibi bir sonuca götürebilir. İran’ın böyle bir adımı 
tercih etmesi artık kaybedecek hiçbir şeyinin kal-
madığı anlamına gelir.

ABD Başkanı Trump silahlı çatışmaya sıcak 
bakmıyor. Trump yönetiminin şahin kanadında 

yer alan Bolton ve Pompeo gibi isimler tansiyo-
nun çatışmaya ivmelenmesini sağlayacak çaba 
içindeler. ABD’nin, aralarında uçak gemisi A. Lin-
coln’un da bulunduğu deniz hareket grubunu ve 
-her ne kadar yalanlansa da- 120 bin askeri Kör-
feze göndermesi durumun ciddiyetini gösteriyor. 
Uzmanlar bu yığınağın ana amacının “caydırıcı-
lık” olduğunu söylüyorlar ve sıcak çatışmanın 
pratik olarak ABD’nin çıkarlarına hizmet etme-
yeceği düşünülüyor. Dolayısıyla bu denli devasa 
caydırıcı unsurun bir araya getirilmesi İran’ın 
masaya oturma ihtimalini arttırmayı amaçlıyor. 
Yani ana amaç “İran’a ölümü gösterip sıtmaya 
razı etmek”.

Aslında silahlı çatışmanın planlı-programlı 
bir şekilde olmayacağına yönelik ciddi emareler 
var, fakat silahlı çatışmanın plansız-programsız 
ve bir kaza ile başlama ihtimali de bulunuyor. 
Açıkçası böyle bir durum hem Türkiye hem de 
bölge için son derece tehlikeli bir gelişme olur. 
İki taraf durumu ne kadar gerginleştirirse bu tür 
bir kazanın olma olasılığının daha da artacağını 
söyleyebiliriz.

Murat Aslan - Koordinatör
Ekonomi - Görüş

Bu makale ilk defa 24.5.2019 tarihinde Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-abd-gerilimi-jeo-ekonomik-bakis/1488256
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Rusya 
Açısından 
İran-ABD 
Gerginliği
İran 8 Mayıs’ta, Avrupa devletlerinin nükleer 

anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi durumunda 60 gün içinde anlaş-

manın bazı maddelerini askıya alacağını ve tekrar 
uranyum zenginleştirmeye başlayacağını duyur-
muştu. Ardından Pentagon, İran’ın Körfez bölge-
sindeki Amerikan üslerine saldırı hazırlığı yaptığı 
istihbaratı üzerine İran’ı bundan caydırmak için 
harekete geçerek bölgeye ciddi bir askerî yığınak 
yaptı. Bu gelişmeler yaşanırken dronlarla BAE’nin 
kıta sahanlığındaki 4 petrol tankerine ve Suudi 
Arabistan’ın petrol boru hattına yönelik saldırı 
düzenlenmesi bölgedeki atmosferi iyice sertleş-
tirdi. Sonrasında ABD’nin Körfez’e 120 bin asker 
göndermeye hazırlandığına dair çıkan haberler 
de gerginliği daha da arttırdı. Trump bu haber-
leri yalanlayıp İran’la silahlı çatışmaya girme ni-
yetinde olmadığını ve bunun ekonomik bir savaş 
olacağını dile getirirken İran Devrim Rehberi Ha-
menei’nin İran halkının direnmekten vazgeçme-
yeceğini ancak savaşmak da istemediğini söyle-
mesi havayı bir nebze de olsa yumuşattı. Ancak 
bölgedeki gerginlik hâlâ devam etmektedir.

İran-ABD gerginliği ve Körfez’de artan güven-
lik sorunu İran’ın kuzey komşusu Rusya tarafın-
dan yakından takip edilmektedir. Konu üst düzey 
devlet yetkilileri tarafından yakından takip edil-
diği gibi akademik çevrelerde de konuya ilişkin 
görüşler dile getirilerek olası bir çatışmada Rus-
ya’nın pozisyonunun ne olacağına dair değerlen-
dirmeler yapılmaktadır.

İran’ın 8 Mayıs’taki açıklamalarının Körfez’de 
gerginliğe yol açtığını düşünen Putin, İran’ın 
nükleer anlaşmadan çıkması durumunda herke-
sin ilk ayrılan tarafın ABD olduğunu unutup tüm 
suçu İran’ın üzerine yıkacağını savunarak şu de-
ğerlendirmeyi yaptı:

İranlılara birçok kez söyledim, açık olmak ge-
rekirse nükleer anlaşmadan çekilmenin mantıklı 
bir yanını göremiyorum… Rusya herkesi kurta-
ramaz. Biz kendi rolümüzü oynadık ve bundan 
sonra da yapıcı bir rol oynamaya hazırız. Ama bu 

durumun düzelmesi sadece bize değil ve başta 
ABD, Avrupa ve İran olmak üzere diğer tüm ta-
raflara da bağlıdır.

Böylece Putin, İran’ın nükleer anlaşmayla il-
gili kararını onaylamadığını ve ciddi bir sorunla 
karşı karşıya kalması kendilerinin İran’a kayıtsız 
şartsız destek olmayacağını belirtmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Soçi’de 
bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov da konuya ilişkin “İran ve nükleer anlaş-
mayla ilgili yaşanan sorunlara siyasi bir çözümün 
bulunacağını umuyoruz. Durumun askerî bir se-
naryoya evirilmemesi için çabalayacağız. Ame-
rikalıların da siyasi çözümden yana olduğunu 
düşünüyorum.” açıklamasını yaptı ve “ABD’nin 
120 bin Amerikan askerini Ortadoğu’ya göndere-
ceğine dair söylentilerin temelsiz olduğunu umu-
yorum. Çünkü bölge çeşitli çatışmalardan dolayı 
zaten çok gergin.” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey 
Raybkov da “Önemli olan ortamı kızıştırmamak-
tır. ABD ve Körfez’deki müttefikleri İran’ın sinirle-
rine yenik düşmesini beklemektedir.” değerlen-
dirmesini yaparak İran’ın son kararının nükleer 
anlaşmayla ters düşmediğini fakat birikmiş so-
runların ele alınması için ortak bir komisyon top-
lanmasına ihtiyaç duyulduğunu ekledi.

Rusya’dan konuya ilişkin gelen üst düzey de-
ğerlendirmeler bunlarla sınırlı kalmadı. Nitekim 
Rus Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narış-
kin şu dikkat çekici açıklamayı yaptı: “İran etra-
fında yaşananlar endişe verici bir boyuta doğru 
evirilmektedir. ABD tarafından tırmandırılan bu 
süreçte önemli olan şey siyasi liderlerin fevri 
kararlar yerine mantıklı kararlar verebilmesidir. 
Aksi takdirde alınacak kararlar çok tehlikeli so-
nuçlara sebep olabilir.” Benzer bir tutum Rusya 
Meclisi (Duma) Savunma Komitesi Başkan Vekili 
Yuri Şvıkin’in şu ifadelerinde de görüldü: “Her 
zaman ABD’nin bir bölgedeki asker sayısını ar-
tırması gerginliğin tırmanmasına yol açmıştır. 
Ortadoğu’da da Amerikan askerlerinin sayısının 
artırılması aynı duruma sebep olacaktır.”. 

Rusya Federal Konseyi İletişim Politikalar 
Başkanı (Senatör) Aleksey Puşkov Twitter hesa-
bında şu mesajı paylaştı:

2003’te ABD Başkan Yardımcısı Cheney 
‘Irak’ı alma zamanı geldi’ şeklinde açıklamalar 
yapıyordu. Ancak ‘alamadılar’. Sonra da ne ya-
pacaklarını bilemediler. Şimdi Cheney’in rolünü 
İran’a yönelik saldırı çağrısı yapan Bolton oyna-
maktadır. Pentagon Ortadoğu’ya 120 bin asker 
göndermeye hazır, zamanında Irak’a da aynısını 
yapmıştı. Savaşa hazırlanıyor. 

Rusya’nın Viyana’daki Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu Daimî Temsilcisi Mihail Ulya-
nov’un da konuya ilişkin şu yorumu dikkat çekti:

İran nükleer anlaşmadan kaynaklı yükümlü-
lüklerini yerine getirmekte ve bu sayede anlaşma 
varlığını korumaktadır … İran’ın 300 kilo zen-
ginleştirilmiş uranyum ve 150 kilo ağırlaştırılmış 
suya sahip olma hakkı vardır. Şimdilik İran hem 
uranyum hem de ağırlaştırılmış su konusunda 
kritik seviyeye ulaşmamıştır. Şu an İran herhangi 
bir şekilde nükleer anlaşmadan sapmış değildir. 

İran-ABD gerginliğinin savaşa dönüşme ihti-
malinin olduğunu daha açık bir dille ifade eden 
Rus akademisyenler arasında ise farklı görüşler 
söz konusudur. ABD’nin İran’a askerî bir mü-
dahalede bulunması ihtimaliyle ilgili açıklama 
yapan Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Devlet 
Üniversitesi (MGİMO) Askerî-Siyasi Araştırmalar 
Merkezi Kıdemli Uzman Mihail Aleksandrov ABD 
kanadından son dönemlerde gelen açıklamalara 
ilişkin “Trump blöf yapıyor.” ifadesini kullandı. 
“İran’ın nükleer anlaşmadan çıkması ABD’nin 
İran’a yönelik baskı aracını ortadan kaldıracak ve 
ABD’nin seçeneklerini askerî müdahalede bulun-
mak veya görüşmelere tekrar başlamak şeklinde 
sınırlandıracaktır. Ancak bu görüşmeler eski an-
laşma temelinde olacaktır. ABD bir çıkmaz içine 
gireceği için gerginliği artırmak isteyecektir. Bu 
gerginlik belli bir aşamadan sonra askerî çatış-
maya dönüşme riski taşımaktadır. Ancak İran’la 
yapılacak bir savaş tarafları nükleer anlaşmanın 

Rusya’nın 
zirvesindeki 
kilit isimlerin de 
belirttikleri gibi 
Moskova, İran-ABD 
savaşından yana 
olmadığı gibi olası 
bir çatışmada da 
mutlak bir şekilde 
İran’a destek 
vermeyecektir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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hedefinden uzaklaştıracaktır.” diyerek Rusya’nın 
pozisyonuna da değinen Aleksandrov Rusya’nın 
takınması gereken tutumu şu şekilde yorumladı: 
“Rusya’nın İran’a askerî-teknik ve siyasi olarak 
mutlaka destek vermesi gerekmektedir. Böylelik-
le Rusya, ABD imparatorluğunun çöküşünü des-
teklemiş olur. ABD’nin İran’a açacağı savaş kendi 
sonunu getirir. Putin, İran’ı desteklemeyeceğini 
açıklayarak ABD’nin İran’a müdahale edip hata 
yapmasını sağlamak istemiştir.”. 

Olası bir savaşta tarafların sahip olduğu as-
kerî potansiyeli değerlendiren askerî Uzman Vla-
dislav Şurıgin şu tespitleri yaptı:

ABD uçak ve helikopter sayısı bakımından se-
kiz kat, tank bakımından dört kat daha üstündür. 
Hassas güdümlü yüksek teknolojiye sahip füze-
ler bakımından ise 20 kat daha üstündür. Sava-
şın çıkması durumunda İran kendi hava sahası 
üzerindeki kontrolü tamamen kaybedecektir. Bu 
durumda ABD, kayıplardan kaçınmaya ve İran 
karşısında kara operasyonu yapmadan zafer ka-
zanmaya çalışacaktır. Ancak İran da sahip olduğu 
balistik füzeler ve Hürmüz Boğazı’na mayın döşe-
yerek ABD ve müttefiklerine kayda değer bir za-
rar verebilir. Bu durumda Rusya, elinden geldiği 
kadar kendi güney sınırlarında savaşın çıkmasını 
önlemeye çalışacaktır. Bununla birlikte kendisi-
nin herhangi bir şekilde savaşa dâhil edilmesine 
izin vermeyecektir. Putin’in açıklaması da buna 
işarettir. Ancak bu, olası bir savaş durumunda 
Rusya’nın bir kenarda duracağı anlamına da gel-
memelidir. Rusya ile Çin’in İran’a yardım etmesi 
Amerikalıların korkulu rüyası olacaktır. Arkasına 
Rusya’nın desteğini alan bir İran’la savaşta ABD 
kesin olarak kaybedecektir.

BAE kıyılarında petrol tankerlerine yapılan 
saldırıların arkasında ABD’ye tepki gösteren İran 
gizli servisi olabileceği kadar İran-ABD çatışma-
sının çıkmasını isteyen İran karşıtı Arap ülkeleri-
nin veya İsrail’in de olabileceğini belirten Ortado-
ğu uzmanı Muhail Magid, İran-ABD çatışmasının 
büyük yıkımlara yol açacağını belirtti. Bunun 
yanı sıra “ABD, İran’a göre çok güçlüdür. Ancak 
İran yarım milyon kişilik bir orduya, bölgede yüz 
binlerce vekil güce ve Irak, Suriye ve Lübnan’da 
ciddi askerî-siyasi bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla 
olası bir çatışmada İran, ABD’ye veya müttefikle-
rine bir ciddi zarar verebilir.” değerlendirmesinde 
bulundu. Magid’in Rusya’nın olası bir İran-ABD 
çatışmasında takınması gereken tutum konusun-
da ise görüşleri şu şekildedir:

Rusya, ABD’yi suçlamakla yetinecek ancak 
herhangi bir müdahalede bulunmayacaktır. Ay-
rıca tüm bu gelişmeler aslında Rusya’nın fayda-
sınadır. Birincisi, petrol fiyatlarındaki artış Rus-
ya’ya onlarca milyar dolar gelir sağlayacaktır. 

İkincisi, Rusya şimdiden Suudi Arabistan’la bera-
ber petrol piyasalarından dışlanan İran’ın payını 
paylaşmaktadır. Üçüncüsü, mevcut ortam Avru-
pa’nın Rusya’ya olan bağımlılığını artırmaktadır. 
Nükleer anlaşma işlediği sürece Avrupa İran’dan 
petrol alımı yaparak enerji ithalatını çeşitlendire-
biliyordu. Bu ortamda ise Avrupa bundan mah-
rumdur.

Rusya Bilimler Akademisi Yakın Doğu ve Or-
tadoğu Enstitüsü kıdemli uzmanı İrina Fyodorova 
ise ABD’nin ortamı iyice germesine ve İran’ın da 
buna karşılık vermesine rağmen durumun silahlı 
çatışmaya kadar gitmeyeceğini, Trump’ın İran’a 
askerî baskı yapmasının yanında bir de görüşme 
teklif etmesinin bunun işareti olduğunu belirtti. 
Ayrıca Fyodorova’ya göre İran, ABD’nin askerî 
baskılarına cevap vermemesinin geri adım ola-
rak yorumlanacağını bilse bile gerginliğin silahlı 
çatışmaya dönüşmesinden kaçınacağını dile ge-
tirdi.

Sonuç olarak Rus yetkililer ortaya çıkan İran-
ABD gerginliğinin nükleer anlaşmayla doğrudan 

ilişkili olduğunu düşünmektedir. İran-ABD krizi 
konusunda Rus dış politikasıyla ilgili doğrudan 
karar verme yetkisine sahip Putin ve Lavrov gibi 
isimler ABD konusunda daha temkinli açıkla-
malarda bulunurken diğer kademedeki yetkili-
ler gerginliğin sorumlusu olarak ABD’yi işaret 
etmektedir. Diğer yandan resmi yetkililer olası 
bir ABD-İran savaşı konusunda daha ihtiyatlı 
söylemlerde bulunurken Rusya’daki akademi 
dünyası açık şekilde savaş senaryolarından söz 
etmektedir. Ancak akademisyenler arasında da 
gelişmelerle ilgili görüş ayrılığı olduğu görülmek-
tedir. Bazıları olası savaşta İran’ın galip gelece-
ğini bazıları ABD’nin üstün geleceğini dillendirir-
ken bazıları ise İran’ın olası zaferinin Rusya’nın 
desteğine bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Bazı 
akademisyenler ise hem ABD hem de İran’ın 
savaştan kaçınacağını ifade etmektedir. Ancak 
Rusya’nın zirvesindeki kilit isimlerin de belirttiği 
gibi Moskova, İran-ABD savaşından yana olma-
dığı gibi olası bir çatışmada da mutlak bir şekilde 
İran’a destek vermeyecektir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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Bağdat 
Saldırısı, 
ABD-İran 
Gerilimi ve 
Haşdi Şabi

2003’ten bu yana Irak siyasi sahnesinin en 
etkili iki dış aktörü hâline gelen ABD ve İran 
arasındaki giderek artan gerginlik Irak’ı is-

tikrarsızlaştırmaya devam etmektedir. 19 Ma-
yıs’ta Bağdat’ta hükûmet binaları ve elçiliklerinin 
bulunduğu, şehrin en güvenli noktası olarak gö-
rülen “Yeşil Bölgede” ABD Büyükelçiliğinin çok 
yakınına bir füze atılmıştır. Saldırı sonrası akla ilk 
gelen olasılık İran’ın Haşdi Şabi içerisindeki Tah-
ran’a yakın fraksiyonlar ile bu eylemi planlamış 
olabileceğidir.

Saldırı Nasıl Gerçekleşti?

Saldırı 19 Mayıs Pazar günü uzaktan kuman-
dasız basit bir katyuşa roketi ile düzenlenmiştir. 
Bazı kaynaklar roketin fırlatıldığı alanın Yeşil 
Bölgenin yaklaşık 100 metre uzaklığında ve Dic-
le Nehri kenarında bulunan Meçhul Asker Anıtı 
yakınları olduğunu bildirirken güvenlik yetkilileri 
yürüttükleri soruşturmanın ardından bölgeden 
4 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdat Teknolo-
ji Üniversitesi kampüsünde roket rampaları ele 
geçirdiklerini beyan etmiştir. Roketin fırlatılma 
noktasına ilişkin bugüne kadar dolaşımda olan 
iki farklı olasılığa rağmen fırlatılma saatinin yerel 
saat ile 20.30 sularında olduğu kesinlik taşımak-
tadır.

Kontrollü Saldırı ve İddialar

Saldırının iftar saatinde yapılarak kimsenin 
zarar görmemesinin hedeflenmesi saldırı eyle-
minin kontrollü olduğunu göstermektedir. Peki 
kontrollü eylemin düzenleyicisi kim olabilir? Bu-
rada ilk senaryo, saldırının Haşdi Şabi içindeki 
İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildiği-
dir. Bu ihtimalde bahsi geçen grupların bu saldı-
rıyla İran adına ABD’ye gözdağı vermek istediği 
dile getirilmiştir. Hatırlanırsa 25 Mayıs Cuma 
günü bu ihtimalle aynı paralelde ABD kanadı, Ko-
ramiral Michael Gilday aracılığıyla saldırının arka-

sında İran ve İran’ın Irak’taki vekilleri olduğundan 
emin olduklarını açıklamıştı.

Bazı Haşdi Şabi unsurlarının iddiası ise özel-
likle İran’a yakın cenahlar tarafından da dile ge-
tirildiği gibi Füceyre saldırısı sonrası yapılan bu 
eylemin İsrail-Suudi Arabistan kanadından gel-
miş olabileceğidir. Başka bir deyişle bu olasılı-
ğa göre bu iki ülke, ABD’yi İran’a ve vekillerine 
saldırması için kışkırtmak ya da var olan gerili-
mi tırmandırmak amacıyla bu saldırıyı düzenle-
miş olabilir. Diğer bir ihtimal de saldırıyı ABD ve 
İran’ı birbirine kırdırmak isteyen eski Baasçıların 
düzenlemiş olabileceğidir. Ancak saldırının kont-
rollü olduğu ve zayiatsız sonuçlandığı hesaba ka-
tılırsa diğer tahminlere göre bu ihtimal oldukça 
düşük görünmektedir.

Haşdi Şabi Unsurlarının  
Gerilime Dâhil Olma Riski

İran ve ABD savaş yanlısı olmadıklarını beyan 
etmelerine rağmen birbirlerine gözdağı vermeyi 
sürdürmektedir. İki taraftaki bu muamma süre-
giderken Irak’ın tavrında devam eden gerilime 
ilişkin herhangi bir belirsizlik yoktur. Irak, İran ve 
ABD arasında herhangi bir askerî çatışmayı ke-
sinlikle istememektedir. Bu konuda Irak’ın en bü-
yük endişesi ise kendi topraklarının savaş alanına 
dönüşebileceği ihtimalidir. Bu endişe çoğunlukla 
Haşdi Şabi içinde bulunan İran’a yakın grupların 
olası bir savaşta taraf olabileceği ihtimalinden 
kaynaklanmaktadır. Zira bünyesinde farklı siyasi 
yönelimleri ve fraksiyonları barındırsa da Haşdi 
Şabi’nin liderlik kademesindeki en etkili gruplar 
İran’ın desteklediği paramiliter organizasyonlar-
dır. Dolayısıyla Yeşil Bölge saldırısını bu grupla-
rın düzenlemiş olabileceği ihtimalini göz önünde 
bulunduran Irak hükûmeti, orduya entegre olma-
yan ve gerektiğinde Irak ordusu ile çatışan bu ve 
benzeri askerî yapılanmaların olası bir ABD-İran 
çatışmasında hükûmetten farklı bir strateji izle-
yebileceğini de hesaba katmaktadır.

Haşdi Şabi ve İçerisindeki 
İran Destekli Unsurlar

Haşdi Şabi, farklı ideolojik ve siyasi yönelim-
leri bulunan yaklaşık 50 milis organizasyonunun 
bir araya gelerek oluşturduğu, varlığı yasalarca 
tanınan paramiliter şemsiye bir yapıdır. Başka 
bir deyişle tıpkı Irak’taki diğer Şii siyasi bloklar 
gibi Haşdi Şabi de monolitik bir oluşum değildir. 
İçinde temel olarak İran’a, Ayetullah Sistani’ye ve 
Mukteda Sadr’a yakın farklı siyasi ajandalara sa-
hip grupları barındırmaktadır. Bu grupların kendi 
içerisindeki yönetimsel çekişmelerle birlikte or-
duya entegrasyon süreci ve siyasete dâhil olma 
çabaları, İran’ın Irak üzerindeki etkisi ve Suriye 
iç savaşı gibi konular başta olmak üzere pek çok 
hususta görüş ayrılıkları bulunmaktadır.

Ancak daha önce de belirtildiği üzere Haşdi 
Şabi yönetiminde ağırlığı olan kişiler Saddam 
Hüseyin döneminde İran’a sığınıp ABD işgaline 
kadar orada yaşayan, savaş tecrübesine sahip 
olan ve Tahran ile aynı ideolojik değerleri payla-
şan Mehdi Mühendis ve Hadi Amiri gibi isimler-
dir. Bunun yanı sıra daha genç cenahtan Asaib 
Ehl il-Hak lideri Qays Khazali ve Nüceba Hareketi 
lideri Ekrem Kaabi de yine Haşdi Şabi içerisinde 
İran Devrim Muhafızları ve Kasım Süleymani’ye 
yakın isimler olarak öne çıkmaktadır. Daha da 
önemlisi İran’ın bölgesel politikalarına da destek 
veren bu liderler, İran ve ABD arasındaki olası 
bir gerilimde taraf olacaklarını ve ABD’nin Irak’ta 
bulunan askerî ve diplomatik misyonlarını hedef 
alacaklarını beyan etmektedir.

“Ulusalcı” Politikalar ve Haşdi Şabi’nin 
İran’a Yakın Unsurları

Irak içerisinde son 5 yılda “ulusalcı” politika-
ların birçok kesim tarafından hızla benimsendi-
ği ve bunun Ayetullah Sistani, Mukteda Sadr ve 
Ammar Hekim gibi önde gelen Şii dinî ve siyasi 
liderler tarafından desteklendiği bir gerçektir. Bu-
nun yanı sıra “Ulusal Birlik Hükûmeti” olarak da 
nitelendirilen Adil Abdülmehdi kabinesinin şimdi-
ye kadar bölgesel meselelerde Irak’ın çıkarlarını 
önemseyerek “Irak-ötesi” ya da “Irak’ın istikrarı-
na rağmen” tavır almadığı görülmüştür.

Zira yolsuzluklar, devam eden DEAŞ tehdidi, 
yeniden yapılanma çıkmazı ve siyasal istikrarsız-
lık gibi birçok problem ile mücadele eden Irak’ın 
olası bir İran-ABD savaşında olumsuz anlamda 

2003’ten bu yana 
Irak siyasi sahne-
sinin en etkili iki 
dış aktörü hâline 
gelen ABD ve İran 
arasındaki gide-
rek artan gerginlik 
Irak’ı istikrarsız-
laştırmaya devam 
etmektedir.
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en çok etkilenecek üçüncü taraf olacağı açıkça 
görülmektedir. Bu nedenle Sistani, Sadr ve He-
kim’in savaş karşıtı ya da çıkabilecek savaşta ta-
raf olunmamasına dair son açıklamaları İyad Al-
lavi ve Haydar İbadi gibi eski başbakanların kimi 
Haşdi Şabi unsurlarının “kontrol edilemezliğine” 
vurgu yapan ifadeleri, Başbakan Abdülmehdi’nin 
saldırının ardından alelacele Tahran ve Washing-
ton’a gerilimi düşürmek için delege gönderme-
si, Irak’ın kırılgan durumunu önemsediklerini ve 
yaşanabilecek faciayı engellemeye çalıştıklarını 
göstermektedir. Tüm bunların yanında 25 Mayıs 
Cuma günü Bağdat’ta gerçekleştirilen savaş kar-
şıtı büyük miting, Irak halkının da savaş ihtima-
linden ne denli tedirgin olduğunun göstergesidir.

Haşdi Şabi’nin son gelişmelerle ilgili tavrı-
na gelirsek, Hadi Amiri kanadı Asaib Ehl il-Hak 
ve Kataib Hizbullah gibi Haşdi Şabi içerisindeki 
İran’a yakın fraksiyonların siyasi temsilcileri son 
Yeşil Bölge saldırısını üstlenmemiştir. Ketaib 
Hizbullah sözcüsü saldırıyı gayrimeşru olarak 
nitelemiş, eylemi İsrail ve Suudi Arabistan’ın 
gerçekleştirmiş olabileceğini ifade etmiştir. Hadi 
Amiri ise aynı hattaki mesajında “Irak’ı ve bölgeyi 
savaştan uzak tutalım.” açıklamasını yapmıştır. 
Bu demeçlerden anlaşıldığı üzere İran destekli 
kanat da gelinen aşamada ulusalcı damar ile aynı 
şekilde düşünerek savaş istememektedir. Ancak 
taraflar olası bir savaşta taraf olmayacakları-
na dair herhangi bir ifadede bulunmamaktadır. 
Aksine saldırıdan yaklaşık bir hafta önce Ketaib 
Hizbullah yöneticisi Nasır Şammeri “gerektiğinde 
Irak’taki ABD hedeflerini vurmaya hazır oldukları-
nı” ilan etmiş ve Irak hükûmetini de İran tarafında 
konum almaya çağırmıştır.

ABD’nin Haşdi Şabi Tavrı ve
Irak’ın Çıkmazı

ABD’li yetkililer Mayıs ayının başından itiba-
ren İran destekli paramiliter organizasyonların 
ABD’nin Irak’taki misyonlarına saldırı düzenle-
yeceği istihbaratını aldıklarını belirtmektedir. Ni-
tekim Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da be-
lirtilen istihbarat bilgileri sonrası Bağdat’ı ziyaret 
ederek Başbakan Adil Abdülmehdi ile görüştüğü 
söylenmiştir. Pompeo’ya göre Abdülmehdi ABD 
misyonlarının herhangi bir saldırıya karşı koru-
nacağına dair garanti vermiştir. Ancak yine de 
Trump yönetimi Bağdat ve Erbil’deki diplomatik 
misyonlarında görev yapan bir kısım personelini 
Irak’tan tahliye etmiştir.

Aynı şekilde henüz düzenli orduya entegre ol-
mayan ve Irak dışında da İran Devrim Muhafızları 
ile askerî operasyonlara katılmış olan Haşdi Şabi 
unsurları ile alakalı Irak hükûmetinin de kaygıları 
vardır. Öncelikle merkezî hükûmet için DEAŞ işga-
linin sonlandırmasından Haşdi Şabi unsurlarının 

orduya soğurulması sorunu hâlâ devam etmek-
tedir. Bunun önündeki en büyük engel ulus-öte-
si ajandaları olan fraksiyonların bir bölümünün 
entegrasyona direnmesidir. Bunun yanı sıra en-
tegrasyona direnen İran’ın desteklediği grupların 
siyasi kanadı olan Fetih Koalisyonu’nun mecliste 
ikinci büyük parti olması başka bir engeldir. Kı-
sacası hükûmet için şartlar olgunlaşmadan ciddi 
bir halk tabanı bulunan bu grupları şu an orduya 
soğurmaya çalışmak ayrıca içinden çıkılmaz siyasi 
bir krize de kapı açmak anlamına gelmektedir.

Tüm bunların yanında ABD-İran gerginliği 
daha da artarak devam ederse Trump yönetimin-
de bulunan şahin tarafın Haşdi Şabi konusunda 
Abdülmehdi’ye ciddi ültimatomlar vermesi de 
kuvvetle muhtemeldir. Bu ültimatom büyük ihti-
malle Haşdi Şabi’nin orduya entegrasyonundan zi-
yade Washington’un terörist listesine aldığı Mehdi 
el-Mühendis, Qays Khazali ve Ekrem Kaabi gibi 
İran’a yakın isimlerin Haşdi Şabi’den dışlanması 
ve devlet ile bağlarının koparılması isteği olabilir. 
Bu durum özetle 16 yıldır siyasi istikrara kavuşa-
mayan Irak için sonuçları felaket olabilecek ciddi 
bir krizin başlangıcı anlamına gelmektedir.

Irak için bahsedilen çıkmazdan kurtulmanın 
yolu nedir? Bu bağlamda İran-ABD geriliminde 
“tarafsız kalmak’’ mevzusu son günlerde ülke 

siyasetçileri tarafından sürekli gündeme getiril-
mektedir. Ancak bu tarafsızlık meselesi Irak’ın 16 
yıldır içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığın-
da tartışmalı bir konudur. Örneğin yalnızca taraf-
sız kalmak ısrarıyla hareket etmek İran destekli 
Haşdi Şabi unsurlarının da istediği gibi Irak’ı hem 
ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini istemeye, 
hem de Haşdi Şabi içerisindeki merkezi hükûmet 
ile çatışan unsurları dışlamaya götürebilir.

Bu durumda yukarıdaki ilk olasılık gerçek-
leşirse ABD, ikinci ihtimal gerçekleşirse İran, 
Irak’ın yaşanan gerilimde taraf seçtiği algısı ya-
ratabilir. Bu da büyük bir siyasi krizin yanı sıra 
Washington ve Tahran’ın Bağdat’ı ekonomik açı-
dan zorlayacak tedbirleri uygulamaya koyması 
anlamına gelecektir. Dolayısıyla Irak’ın önündeki 
en makul seçeneğin realiteyi göz önünde bulun-
durarak pasif bir tarafsızlıktan ziyade sahada aktif 
rol alarak tarafları çatışmamaya ikna etmek ve 
gerilimin paramiliter organizasyonlar aracılığıyla 
Irak’a sıçramasını engellemek olduğu açıktır. Ni-
tekim son haftalarda Başbakan Abdülmehdi’nin 
Washington ve Tahran arasında sürdürdüğü dip-
lomasi trafiği, Cevat Zarif’in son Bağdat ziyaretin-
de Irak tarafının “aracı olma arzusunun” vurgu-
lanması ve Iraklı siyasetçilerin itidal mesajlarının 
bunu hedeflediği açıkça görülmektedir.

Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
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İran’da Eski 
Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı 
Cinayetten 
Tutuklandı

Uzun dönem Bilim Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi 
üst düzey görevlerde bulunmuş Reformistlerin 
önde gelen isimlerinden Muhammed Ali Necefi, 
28 Mayıs Salı günü ikinci eşi Mitra Ostad’ı silahla 
öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Necefi’nin yaklaşık bir yıl önce Tahran Bele-
diye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin söz 
konusu kadınla olan ilişkisiyle bağlantılı olduğu 
iddiaları cinayetle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

19 Mayıs 2017’de yapılan seçimlerde Tah-
ran’da beşinci dönem İl Belediye Meclisi (İBM) 
tamamen Ilımlı-Reformist İttifakı’nın eline geç-
mişti. Buna rağmen Muhafazakârların dışarıdan 
yaptığı baskılarla İBM uzun süre Belediye Başka-
nını seçememişti. İBM nihayetinde tüm müda-
halelere rağmen 10 Ağustos’ta Necefi’yi Tahran 
Belediye Başkanı olarak seçmişti. Ancak göreve 
yeni başlayan Necefi bir önceki dönem Belediye 
Başkanı olan ve on iki yıl bu görevi yürüten Mu-
hafazakâr Muhammed Bâkır Kalibaf dönemi ile 
ilgili iddia ettiği yolsuzlukları kamuoyuyla paylaş-
maya başlayınca Muhafazakârların sert tepkisiyle 
karşılaşmıştı. Tam da bu sırada evli olan Nece-
fi’nin genç bir kadınla özel fotoğrafları sosyal 
medyaya sızmaya başlamıştı. Necefi söz konusu 
kadının ikinci eşi olduğunu söylese de kendisine 
yönelik siyasi baskıların yanı sıra özel hayatı ile 
ilgili tartışmaların da artmasıyla 13 Mart 2018’de 
sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden 
istifa etmişti.

Bu gelişmelerle beraber Salı günü yaşanan 
cinayetle yeniden hararetlenen diğer bir tartışma 
ise “perestû” kadınlar konusu oldu. Daha çok Re-
formistler tarafından öne sürülen iddialara göre 
İran istihbarat kurumları görevli kadınların bazı 
üst düzey yetkililer de dâhil olmak üzere önde 
gelen siyasi muhaliflerle yakınlaşmasını sağla-
yarak onlara kumpas kurmaktadır. Bu bağlamda 
ileri sürülen iddialarda söz konusu kadınlar için 

istihbarat kurumlarında Farsçada kadın ismi olan 
ve kırlangıç anlamına gelen “perestû” adı kulla-
nılmaktadır.

Bazı reformist çevreler tarafından Necefi’nin 
de böyle bir kumpasın mağduru olduğu iddiası 
ileri sürülmektedir. Ayrıca söz konusu iddialar 
sadece Necefi ile sınırlı değildir. Zamanında Re-
formist ve Ilımlı hükûmetlerin eski bakanlarından 
Ataullah Muhacirani, Ali Cenneti ve hatta Ahme-
dinejad dönemindeki bazı isimlerin de benzer se-
beplerden dolayı görevi bırakmak zorunda kaldığı 
söylentileri gündeme gelmişti.

Bu gelişmeler bağlamında Tahran Belediye 
Başkanı seçildiği zaman Reformistler tarafından 
bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güç-
lü bir aday olabileceği düşünülen Necefi’nin si-
yasi kariyeri ile birlikte özel hayatı açısından da 
bu kadar keskin ve derin bir düşüş yaşamasının 
Reformist kanadı infiale uğrattığı görülmektedir. 
Muhafazakâr çevreler sözü geçen iddiaları red-
dederek bunu siyasi mağlubiyeti mağduriyete 
çevirme çabası olarak değerlendirse de bu de-
ğerlendirmeler devletin istihbarat kurumlarının 
faaliyetleriyle ilgili tartışmaların önüne geçemedi. 

Diğer taraftan yaşanan son olay bu tartışmaların 
yanı sıra siyasette ahlak, özel yaşam ve kadın 
hakları gibi çeşitli konuları da basın ve sosyal 
medyada yeniden gündeme getirdi. Yargı ve di-
ğer ilgili kurum ve yetkililerin bu konularla ilgili 
kamuoyuna yönelik ikna edici adımlar atmamış 
olması ise bu tartışmaların önümüzdeki süreçte 
de devam edeceğini göstermektedir.

Muhammed Ali 
Necefi, 28 Mayıs 
Salı günü ikinci 
eşi Mitra Ostad’ı 
silahla öldürme 
suçlamasıyla 
tutuklandı.

Hamid İbrahimi - Uzman
İç Politika - Haber Analiz
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Şehir Adet 
Tahran 22
Huzistan 10
Horasan-ı Rezevi 4
Yezd 4
Fars 3
Mazenderan 3
Doğu Azerbaycan 2
Batı Azerbaycan 2
Kirmanşah 2
Kum 2
Buşehr 2
Elburz 2
Gülistan 1
Hemedan 1
Merkezi 1
Luristan 1
Kürdistan 1
Gilan 1
Sistan ve Belucistan 1
Simnan 1
Güney Horasan 1
İsfahan 1
Erdebil 1
Toplam 69

Protesto Düzenleyenler Adet 
İşçiler 24 
Öğretmen ve Öğrenciler 20 
Otomotiv Sektörü Mağdurları 6 
Bankazedeler 5 
Şoförler 2
Çiftçiler 2 
Diğer 10
Toplam 69

www.iramcenter.org/iramcenter

Mayıs 2019'da İran Genelinde 
Gerçekleşen Protestolar

31
.0

5.
20

19

Şehir Adet 
Tahran  29
Huzistan  9
Horasan-ı Rezevi  4
Kohgiluyi  Buyer Ahmed  3
Luristan  4
Kürdistan  4
Doğu Azerbaycan  2
Fars  2
Gilan  2
Toplam  59 

Protesto Düzenleyenler Adet 
İşçiler 24
Bankazedeler  9
Otomotiv Sektörü Mağdurları  5
Öğretmen ve Öğrenciler 5
Şoförler 4
Müteahhitler 4
Emekliler  2
Diğer  6
Toplam 59

Nisan 2019'da İran Genelinde 
Gerçekleşen Protestolar

www.iramcenter.org/iramcenter

Not: Nevruz tatili ve sel nedeniyle protestolarda diğer aylara göre ciddi bir azalma olmuştur.
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Türkiye’nin 
İran 
Yaptırımlarına 
Uyması Ne 
Anlama 
Geliyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs 
2018’de İran ile 5+1 ülkeleri arasında 2015 
yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek 

taraflı çekilmesiyle İran’ın nükleer faaliyetleri ye-
niden uluslararası gündemin üst sıralarına taşın-
dı. ABD’nin Ağustos ve Kasım 2018’de uygula-
maya başladığı iki aşamalı yaptırımlarla ülkenin 
ekonomik alt yapısı hedef alındı. Ancak petrol 
satışı ile ilgili yaptırımlar konusunda bazı ülkelere 
altı aylık bir muafiyet tanınmıştı. Başta Türkiye 
olmak üzere Çin ve Hindistan gibi İran’ın önemli 
petrol ithalatçılarına tanınan altı aylık muafiyet bu 
yılın Mayıs ayında sona erdi. Muafiyet sağlanan ül-
kelerle ABD arasındaki çeşitli müzakerelerden bir 
sonuç çıkmadı ve ülkeler İran’dan petrol alımını 
durdurduklarına dair peşi sıra açıklamalar yaptı.

Trump’ın uluslararası toplumda ses getirmiş 
ve BM Güvenlik Konseyi tarafından dahi onay-
lanmış çok taraflı bir anlaşmadan herhangi bir 
geçerli neden yokken tek yanlı olarak çekilmesi 
birçok ülke tarafından büyük tepkilerle karşılan-
mıştı. Özellikle AB ülkeleri Trump’ın anlaşmadan 
çekilmesinin ardından yaptıkları açıklamalarda 
anlaşmanın önemini vurgulamış ve arkasında 
olduklarını belirtmişti. Bununla birlikte geçen bir 
yıl içinde ABD’nin farklı aktörlere uyguladığı bas-
kılar Trump yönetiminin istediği sonucu vermiş 
durumdadır. Örneğin Avrupalı ülkelerin İran’ın 
ticari kaygılarını gidermesi ve bu ülke ile Ame-
rikan yaptırımlarına takılmadan para transferine 
izin vermesi beklenen INSTEX mekanizması yak-
laşık bir yıllık çabanın ardından deyim yerindeyse 
ölü doğdu. Diğer taraftan aradan geçen bir yıllık 
süre zarfında Avrupalı büyük şirketlerin hemen 
tamamı İran’dan çekilerek kıta ile İran arasındaki 
ticaret hacminde %80’e varan bir azalma yaşan-
dı. Dolayısıyla söz konusu mekanizma eksiksiz 
çalışsaydı bile İran ile iş yapan fazla bir şirket 

kalmadığı için İran’ın şimdiki durumuna pek bir 
faydası olmayacaktı.

Türkiye ve Yaptırımlar

Türkiye de İran ile yakın siyasi ve ekonomik 
ilişkilere sahip diğer ülkeler gibi ABD’nin nükleer 
anlaşmadan tek taraflı çekilmesini doğru bulma-
dığını açıklayarak İran’a uygulanan yaptırımların 
kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Bu açıdan 
bakıldığında Türkiye’nin son bir yıldaki İran po-
litikalarının büyük ölçüde AB, Rusya ve Çin gibi 
önemli aktörlerin izlediği politikalarla örtüştüğü 
söylenebilir. Bu politika kısaca anlaşmanın yü-
kümlülüklerini yerine getiren İran’a ilkesel bazda 
ve retorik destek verilmesi ancak ABD’nin hassas 
olduğu petrol ihracatı ya da para transferi gibi 
yaptırım alanlarında Trump yönetimini karşıya 
alacak adımlar atılmaması olarak özetlenebilir. 
Bu nedenden dolayıdır ki Avrupa ziyareti esna-
sında ülkesinin beklediği pratik desteği bulama-
yan İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arak-
çi sonrasında geldiği Türkiye’de Tahran’ın artık 
politik destekten ziyade somut adımlar bekledi-
ğini aksi takdirde nükleer anlaşmanın tehlikeye 
gireceğini belirtmişti. Türkiye’nin İran’dan petrol 
alımını durdurmasında göz ardı edilmemesi ge-
reken önemli bir faktör de bu ülkenin en büyük 
müşterisi olan Tüpraş’ın özel bir şirket statüsün-
de olması ve tıpkı birçok Avrupalı hatta Rus şir-
ket gibi hükûmetin politik duruşundan çok, kendi 
stratejisine uygun kararlar almasıdır.

Bununla beraber Türkiye’nin diğer birçok ülke 
gibi ABD’nin tek yanlı yaptırımlarına gönülsüzce 
de olsa uymasındaki tek faktör bu değildir. Türk-
ABD ilişkileri Obama hükûmetinin örtülü olarak 
desteklediği 15 Temmuz Darbe Girişimi’yle dibe 
vurmuş ve atılan iyileştirici adımlara rağmen iki-
li ilişkiler hâlâ istenen seviyeye ulaşamamıştır. 
Bu durum Trump’ın Suriye’den çekilme ve YPG 
ile ilişkileri azaltma gibi istekleri etrafındaki gü-
venlik bürokrasisine takılmış durumdadır ve bu 
isimlerin Türkiye konusunda pek olumlu düşün-
celere sahip olmadıkları bilinmektedir. Obama 
döneminden beri ABD’de süren ihtilaflı Halkbank 
davasına S-400 ve F-35 gibi yeni kriz alanlarının 
eklenmesi Ankara’nın İran konusunda gösterdi-
ği ilkesel tavrın pratiğe dönüşmesinin önündeki 
temel engeli oluşturmuştur. Daha açık bir ifade 
ile söylemek gerekirse ABD ile zaten çok sayıda 
sorun alanına sahip Türkiye bunlara bir de İran’a 
yaptırımlar konusunun eklenmesini istememiştir. 
Özellikle askerî alımlar konusundaki ihtilafların ve 
yüzyılın anlaşması olarak nitelendirilen İsrail’in 
genişleme planlarının yaz aylarında ABD-Türk 
ilişkilerindeki mevcut gerilimi daha da artıracağı 
düşünüldüğünde Türk hükûmetinin İran konu-
sunda esnek politika izlemesi gayet anlaşılabilir 
bir tutumdur.

ABD-İran Geriliminde Zirve

Hasan Ruhani’nin Mayıs ayında İran’ın karşı 
önlemlerini açıklayarak ülkesinin ekonomik bek-
lentilerinin karşılanmaması hâlinde iki ay sonra 
uranyum zenginleştirmesi başta olmak üzere 
hassas nükleer faaliyetlerini yeniden başlata-
cağını açıklaması ikili ilişkilerdeki gerilimi daha 
da tırmandırdı. Bununla birlikte asıl endişe ve-
rici gelişme İranlı yetkililerin sürekli olarak “Biz 
Körfez’den petrol satamazsak kimse satamaz.” 
şeklindeki tehditlerini hatırlatacak biçimde Suudi 
Arabistan’da ve BAE’deki önemli petrol tesisle-
rine ve tankerlerine düzenlenen saldırılar oldu. 
Trump’ın İran karşıtı politikalarının en önemli 
destekçilerine yapılan bu saldırılara eş zamanlı 
olarak Bağdat’taki güvenli Yeşil Bölge’de ABD 
Büyükelçiliği yakınlarına düzenlenen havan saldı-
rıları da siyasi gerginliğin askerî çatışmaya dö-
nebileceğini gösterdi. ABD’li yetkililerin bölgesel 
gezileri, bölgeye takviye askerî güç gönderilmesi 
ve Iraklı yetkililerin arabuluculuk girişimleri sonu-
cunda gerginlik bir ölçüde yatışmış durumdadır. 
Özellikle Trump’ın savaş istemediğine dair açık-
lamaları ve İran karşıtı şahin politikaların mima-
rı olarak bilinen Milli Güvenlik Danışmanı John 
Bolton’u kameralar karşısında eleştirmesi zirve 

ABD Başkanı 
Trump’ın Mayıs 
2018’de İran 
ile 5+1 ülkeleri 
arasında 
2015 yılında 
imzalanan nükleer 
anlaşmadan tek 
taraflı çekilmesiyle 
İran’ın nükleer 
faaliyetleri yeniden 
uluslararası 
gündemin üst 
sıralarına taşındı.

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş
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yapan gerilimin şimdilik kaydıyla azalmasına ne-
den oldu. Yine Trump’ın Mayıs sonunda ziyaret 
ettiği Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Tahran’a 
düzenlemesi beklenen ziyaretinin bir uzlaşıya yol 
açıp açmayacağı merak ediliyor. Muhtemel ziya-
retten olumlu bir sonuç çıkmaması hâlinde özel-
likle İran’ın Temmuz ayında iddia ettiği nükleer 
faaliyetlere yeniden başlaması gerginliği tekrar 
artıracak gibi görünüyor.

Aslında ikili gerilimdeki temel sorun arabulu-
culuk girişimlerinin eksikliğinden ziyade tarafla-
rın beklentisi arasındaki uçurumdan ileri gelmek-
tedir. Trump’ın anlaşmadan çıkmasının ardından 
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıkladığı ve 
İran’ın tüm bölgesel ve savunma politikalarını, 
araçlarını ve devlet dışı müttefiklerini hedef alan 
“normalleşme şartları”, ülkenin en önemli güven-
lik kurumu olan Devrim Muhafızları Ordusunun 
Yabancı Terör Örgütü kapsamına alınması, çeşitli 
devlet yetkililerine uygulanan yaptırımların bu 
isimlerin sosyal medya hesaplarına kadar uzan-
ması ABD’nin gerçek hedefi konusunda İranlıla-
rın görüş birliğine varmasında etkili oldu. Nitekim 
İran’da ılımlı olarak bilinen ve son dönemde ABD 
ile müzakere isteğini birçok kez dolaylı yollardan 
da olsa açığa vuran Cumhurbaşkanı Ruhani bile 
son açıklamalarında Trump yönetiminin nihai 
hedefinin ülkede bir rejim değişikliği olduğunu 
vurgulamıştır. Bu doğrultuda Trump’ın “Fazla bir 
şey istemiyorum, tek istediğim nükleer silahlara 
sahip olmamaları.” ya da “İran bu liderlik altında 
bile büyük bir ülke olabilir.” şeklindeki açıklama-
larının İran’da fazla bir yansıması olmamıştır. 
Buna mukabil İranlı yetkililer Trump’ın açıklama-
larında ciddi ise petrol satışındaki muafiyetlerin 
uzatılması, ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesi 
ya da Bolton’un görevden alınması gibi pratik 
adımlar atmasını talep ediyor. Bu tür bir somut 
adım gelmemesi durumunda İranlıların “maksi-
mum direniş” adını verdikleri riskli stratejiyi sür-
dürecekleri öngörülebilir.

Taraflar arasındaki bu beklenti farklılıklarının 
kısa süre içinde arabulucuların da etkisiyle aşıl-
maması hâlinde gerginliğin hızla artacağı öngö-
rülebilir. İran’ın Venezüella benzeri ekonomik bir 
yıkıma uğramadan önce atacağı temel adımlar-
dan birisi nükleer faaliyetlerini hızlı bir şekilde 
yeniden başlatarak ABD üzerinde baskı uygula-
mak, ikincisi de bölgesel gerilimin artmasından 
çekinmediğini göstererek ABD’ye ya da daha 
muhtemelen bölgesel ortaklarına yönelik misille-
me saldırılarını artırması olacaktır. Bu bakımdan 
önümüzdeki yaz ayları belirleyici olacaktır. Zira 
birçok analistin paylaştığı ve genel kabul gören 
görüşe göre İran ekonomisi sıfır petrol ihracatına 
çok fazla direnemeyecek durumdadır ve yaşadığı 
finansal kriz daha şimdiden bölgesel vekillerinin 
savaşma gücünü etkilemeye başlamıştır. Nitekim 

bazı İranlı yorumculara göre de Trump’ın “Savaş 
istemiyorum.” açıklaması ya da Körfez’deki sa-
botajları görmezden gelen tutumu zaman kazan-
maya yönelik ve İran’ın ekonomik yaptırımlarla 
dize getirilmesini ve böylece askerî bir kayıp ver-
mesini önlemeyi hedefleyen taktiksel bir yakla-
şımdan ibarettir.

Türkiye’nin Tutumu

Türkiye İran konusundaki bölgesel kamp-
laşmaya mesafeli bir şekilde İran’ın siyasal ve 
ekonomik istikrarını önceleyen tutumunu sür-
dürmektedir. Türkiye İran ile ABD arasındaki 
sorunların diplomatik müzakereler yoluyla çö-
zülmesini savunmakta ve ağır ekonomik yaptı-
rımların yalnızca bu ülke halkının tamamını değil 
bölgesel huzur ve istikrarı da etkilediğini vurgu-
lamaktadır. Nitekim daha şimdiden enerji, turizm 
ve ihracat gibi sahalarda da önemli ekonomik 
zararlara uğrayan İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 
Afgan ve İranlı göçmen dalgasının tedrici ama 
düzenli olarak arttığı görülmektedir.

Irak ve Suriye krizlerinin terör örgütü PKK’ya 
nasıl alan açtığını gören Ankara İran krizinin ben-
zer bir aşamaya gelmemesi için tüm taraflarla 

görüşmelerini sürdürmekte ve sahadaki hareket-
liliği yakından izlemeye gayret etmektedir. Özel-
likle terör örgütünün İran kolu PJAK’ın “İran ile 
savaşmaya hazırız.” açıklamasından sonra Çaldı-
ran bölgesinde ve sınırın sıfır noktasında DMO 
güçlerine saldırılarak bir İranlı askeri öldürmesi 
örgütün lejyonerlik konumunu İran konusunda 
da sürdürme niyetinde olduğunu, bu sayede ABD 
ve bölgesel müttefiklerinin gözünde daha önemli 
ve kalıcı bir partnere dönüşmek istediğini göster-
mektedir. Örgütün şu ana kadar dengeli bir şekil-
de sürdürdüğü ABD-İran dengesini İran aleyhine 
bozmaya başlaması açıkça bir pozisyon alma ey-
lemidir. Yine saldırının gerçekleştiği nokta ve te-
röristlerin sızma biçimi PKK’nın artık bumerang 
etkisi gösterdiğini de ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak İran gerilimi ister mevcut şek-
liyle Trump yönetiminin İran’ı ekonomik açıdan 
iflasa sürüklemesi politikasıyla devam etsin ister-
se de sınırlı da olsa askerî bir çatışmaya dönüş-
sün önümüzdeki dönemde İran, bütün Ortadoğu 
bölgesini ilgilendiren en önemli gündem madde-
sine ve muhtemelen Türkiye’nin de bir numaralı 
dış politika konusu hâline dönüşecektir.

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş

Bu makale ilk olarak 1.6.2019 tarihinde The New Turkey’de yayımlanmıştır.
https://thenewturkey.org/why-turkey-is-complying-with-the-iran-sanctions
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Almanya 
Dışişleri 
Bakanı’nın 
Tahran 
Ziyareti
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ürdün, 

Irak ve Abu Dabi’ye yaptığı dört günlük Or-
tadoğu ziyaretinin ardından 9 Haziran’da 

Tahran’a ulaştı. Maas’ın direktörü Jens Plötner 
2 hafta önce Tahran’a giderek bu ziyaretle ilgili 
bir ön görüşme yapmıştı. Bu görüşmede Plöt-
ner karşılarında hâlâ yapıcı adımlar atmaya hazır 
partnerlerin bulunduğuna dair bir izlenim edin-
mişti.  İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif henüz 
Maas’ın Tahran’a ulaşmasını beklemeden Avru-
pa’nın artık İran’ın beklentilerini ciddi bir düzeyde 
gerçekleştirmesi gerektiği konusunda birtakım 
demeçler verdi. Zarif Avrupa’dan, enflasyonun 
yüzde kırkı geçtiği ülkesinde ekonomisini ayakta 
tutacak somut adımlar beklediğini ve boş vaat-
lerle tatmin olmayacağını vurguladı. Maas ziyaret 
öncesi yapılan bu açıklamaların kendileri için yeni 
olmadığını ve yapıcı çözüm yolları bulunacağını 
temenni ettiğini söyledi. Fakat Maas’ın 19 saat 
süren Tahran ziyaretinde söz konusu çözüm yol-
ları ortaya konamadı. Almanya Dışişleri Bakanı 
her zaman olduğu gibi nükleer anlaşma kapsa-
mında yükümlülüklerini yerine getireceklerine 
dair söz verdi. Ancak bunu yaparken bir mucize 
yaratamayacaklarını da ekledi. Bu da Avrupa’nın 
İran’a ve anlaşmanın korunmasına dair duruşu-
nun değişmediği anlamına gelmektedir.

Maas’ın Tahran ziyareti şüphesiz büyük 
bir öneme sahiptir. Nitekim bu ziyaret sade-
ce Almanya’nın değil Fransa ve İngiltere’nin de 
mutabık kaldığı bir ziyaretti. Dolayısıyla bu dip-
lomatik girişimde verilen demeçler anlaşmaya 
taraf Avrupa ülkelerinin ortak görüşüdür. Avrupa 
bölgede oluşacak herhangi bir gerilimde kendi 
güvenliğinin önemini tekrar tekrar vurgularken 
İran’a tüm ekonomik çıkmazlarına rağmen sade-
ce anlaşmada kalma seçeneğini sundu. Zarif ise 
Maas ile yaptıkları ortak basın toplantısında olası 
bir gerilimi azaltacak en önemli hareketin ülke-
nin ekonomisini yaptırımlara karşı korumak için 

gerekli adımların atılması olduğunu vurguladı. 
Ancak anlaşılan bu talep yine ne Almanya ne İn-
giltere ne de Fransa’da bir etki yaratmadı. Bu da 
İran’ın devam eden aylarda artan ABD yaptırımla-
rıyla ekonomik açıdan daha fazla baskı altına alı-
nacağını göstermektedir. İran ile mal karşılığında 
ticaret yapılmasını sağlayan INSTEX ise Avrupalı 
yatırımcıları ABD ile karşı karşıya getireceğinden 
hâlâ uygulamaya konulamamıştır. Nitekim hiçbir 
Avrupalı firma Amerika’daki en ufak bir kazancını 
bile riske etmek istememekte ve ABD’yi karşısına 
alıp ceza ödemeyi göze alamamaktadır. İran’ın 
ihtiyacı olan ilaç ve gıda maddelerinin bile bu 
anlamda İran’a girişi oldukça zorlaştı. İran’ın Av-
rupa’ya sunduğu iki aylık ültimatom niteliğindeki 
süreden geriye sadece dört hafta kaldı ve bu süre 
zarfında da INSTEX’in uygulanması neredeyse 
imkânsız görünmektedir.

Almanya, İngiltere ve Fransa’nın İran’ın balis-
tik füzelerine ve bölgedeki yayılmacı politikasına 
karşı olduğu varsayıldığında İran’a tekrar masaya 
oturup bu konuların da müzakere edileceği bir çı-
kış yolu bırakılmaktadır. Nitekim Dışişleri Bakanı 
Zarif ile yaptığı iki saatlik görüşmenin ardından 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile konuşan Maas, 
ülkesine dönmeden önce “Nükleer anlaşma ba-
şarısız olursa İran uluslararası bir izolasyon 
tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.” şeklinde bir 
açıklama yaptı. Ayrıca Maas İran’ın anlaşmadan 
çıkması hâlinde BM’nin öngördüğü üzere Av-

rupalı partnerlerin de İran’a uygulanacak yaptı-
rımları tekrar başlatacağını ifade etti. Maas’ın bir 
nevi tehdit niteliği taşıyan bu açıklamaları İran 
anlaşmadan çıkarsa Almanya ve diğer tarafla-
rın artık İran’ın arkasında durmayacağının en 
açık ifadesidir. Bu durumda İran için Avrupa ile 
ABD arasında hiçbir fark kalmamaktadır. Ancak 
Tahran yönetimi anlaşmaya bağlı kalıp Avrupa 
ile diyaloğu sürdürerek İran konusunda Trump 
yönetimindeki bir Amerika ile Avrupa arasında 
kalıcı bir bölünme sağlayabilir. Oysa İran bölge-
deki hasımları aleyhine provakatif sözler sarf edip 
-İran’ın yaptığı henüz kanıtlanmasa da- Fuceyra 
vakasında olduğu gibi bu tip saldırıların daha et-
kili olduğu görüşündedir.

Deniz Caner - Araştırmacı
Dış Politika - Haber Analiz

Nükleer anlaşma 
başarısız olursa 
İran uluslararası 
bir izolasyon 
tehlikesiyle karşı 
karşıya kalabilir.
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Japonya’nın 
İran’da Rol 
Arayışı
1978’den beri ilk defa Japonya Başbakanı sı-

fatıyla İran’a resmî ziyarette bulunan Şinzo 
Abe, 12-15 Haziran tarihleri arasında İran 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Devrim Reh-
beri Ali Hamanei ile bir araya geldi. İran ziyareti 
öncesi Abe, “Ortadoğu’daki gerginlik endişe veri-
ci. Uluslararası toplumun da bu bölgeye olan ilgisi 
nedeniyle orada barış ve istikrarın sağlanması için 
önemli bir rol üstlenmek isterdim.” açıklamasın-
da bulundu. Japonya Hükûmet Sözcüsü Yosihide 
Suga “Japonya bölgedeki gerginliği azaltmak için 
önemli görevler üstlenmeyi amaçlamaktadır. ABD 
ile İran arasında bir arabulucu olmayı da düşün-
memektedir.” değerlendirmesini yaptı.

Körfez krizinin tırmandığı sırada Tahran ile 
Washington arasında arabuluculuk yapmak için 
Japonya’nın yanı sıra Rusya, İsviçre, Irak, Katar 
ve Umman gibi aktörler de misyon üstlenmek 
istemiştir. Ancak Trump’ın Japonya ziyaretinden 
sonra bu tercihin Japonya’dan yana kullanıldığı 
kesinleşmiştir.

Tahran-Washington ilişkisinin düzeltilmesi 
rolünün Japonya’ya verilmesi ve Tokyo’nun “ara-
buluculuk” yapmada daha fazla rol üstlenmek 
istemesi Japonya’ya has birkaç sebebe bağlıdır. 
Birincisi, Japonya’nın izlediği dış politika nede-
niyle Rusya başta olmak üzere Avrupa ve Orta-
doğu ülkelerinden farklı olarak İran’la aralarında 
tarihsel ve siyasi olarak ciddi bir sorun yoktur. Bu 
da İran krizinde rol üstlenmesi açısından Japon-
ya’ya önemli bir fırsat vermiştir. Japonya’nın bu 
kararı İran tarafından da olumlu karşılanmıştır.

İkincisi, Japonya ABD’nin diğer müttefiklerin-
den farklı olarak dış politikasını ABD’yle paralel 
bir şekilde yürütmekte ve dış politika çıkarlarının 
ABD’nin çıkarlarıyla çatışmamasına özen göster-
mektedir. Japonya’nın bu yaklaşımı ABD tarafın-
dan olumlu karşılanmakta ve Japonya’yı bu tür 
konularda desteklemesine neden olmaktadır.

Üçüncüsü, Japonya İran için model bir ülke 
olma niteliği taşımaktadır. Japonya dünyanın 
en büyük nükleer santrallerine sahiptir. Elinde 
bulundurduğu imkânlarla nükleer silah üretme 
kapasitesi olmasına rağmen böyle bir girişimden 
uzak durmaktadır. Aynı zamanda Şah dönemin-
deki İran’a benzer şekilde Japonya’nın ABD’nin 

müttefiki ve güvenlik şemsiyesi altında olması 
sayesinde Japonya dünyanın önde gelen ekono-
misi hâline gelebilmiştir.

Japonya sahip olduğu bu özellikler nedeniy-
le Tahran-Washington arasında pasif bir arabu-
luculuk rolünden ziyade İran’la daha sıkı bir iş 
birliği üzerinden “model ülke” olma önerisinde 
bulunmayı ve sıkı bir Japon-İran ortaklığının ge-
lişmesi için adım atmayı hedeflemiştir.

Abe ile görüştükten sonra “Japonya İran 
petrolünü almaya devam etmek istiyor.” açıkla-
masında bulunan Ruhani’ye Japonya’nın, İran’a 
petrol ambargolarından kurtulmasının yollarını 
önermiş olabileceği anlaşılmaktadır. Japonya 
bir nevi İran’ın nükleer anlaşmaya sadık kalarak 
ABD’yle görüşmeleri başlatması durumunda 
Japon-İran ilişkilerinin gelişmesine katkı sağ-
layacağı, uzun vadede görüşmelerin başarılı bir 
sonuca ulaşması durumunda da Japonya’nın 
petrol alımı olmak üzere İran’a yatırım yapacağı 
ve İran’ın ekonomik kalkınmasını destekleyeceği 
vaatlerinde bulunmuştur.

Japonya’nın bu teklifi nükleer anlaşma imza-
lanmadan önce Almanya’nın üstlenmeye çalıştığı 
role benzemektedir. Japonya nükleer anlaşma-
daki yükümlülüklerini yerine getiremediklerinden 
dolayı İran’ın güvenini kaybeden Avrupa ülkeleri-
nin rolünü üstlenmeye çalışmaktadır.

Bu ziyaret ABD, İran ve Japonya için bir fırsat 
olmuştur. Japonya olası bir İran-Japon yakınlaş-
masında Ortadoğu’da önemli aktörlerden birine 
dönüşme şansı yakalamıştır. İran’a karşı baskısı-
nı giderek artıran ABD ise İran’ı daha fazla agre-
sifleştirmeden Tahran için bir çıkış yolu sunmaya 
çalışmıştır. İran ise bir nevi Japonya üzerinden 

kötüleşen ekonomisi ve ABD’yle ilişkilerinin bo-
zulan gidişatını durdurmak için bir fırsat yaka-
lamıştır. Ancak Hamanei, Abe ile görüşmesinde 
Trump’ın kendisi için gönderilen mesaja cevap 
vermeyi reddederek görüşmelerden yana olma-
dığını göstermiştir.

Abe-Hamanei görüşmesinden bir sonuç elde 
edilememesinin birkaç sebebi vardır. Birincisi, 
İran’ın Trump’a güven duymamasıdır. İkincisi ise 
İran’ın Washington’un Tahran’la görüşmek iste-
mesini geri adım olarak algılaması ve pazarlık pa-
yını artırmaya çalışmasıdır. Sonuç olarak Abe’nin 
ziyaretinde ciddi bir çıkış yolu bulunamaması 
ABD-İran gerginliğinin ve ABD’nin İran’a karşı 
baskılarının devam edeceği anlamına gelmektedir.

Abe’nin 
ziyaretinden ciddi 
bir sonuç elde 
edilememesi, 
ABD-İran 
gerginliğinin 
devam edeceği 
anlamına 
gelmektedir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Haber Analiz
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İran’da 
İlkokula 
Başlangıçta 
Farsça 
Yeterlik 
Sınavı
Geçtiğimiz haftalarda İran İslam Cumhu-

riyeti Eğitim-Öğretim Bakanlığı İlköğ-
retimden Sorumlu Bakan Yardımcısı 

Rezvan Hekimzade’nin bir basın toplantısın-
da bakanlıktaki çalışma gruplarında, ilkokula 
başlayacak çocukların fiziksel ve ruhsal sağlık 
taramasından geçirildiği programa “Farsça 
Yeterlik Testinin” eklenmesinin gündeme alın-
dığını belirtmesi konuya ilişkin tartışmaları da 
beraberinde getirdi. Devrim Rehberi Ayetullah 
Hamenei, 20 Mayıs’ta şair, yazar ve edebiyat 
camiasının önde gelenleriyle yaptığı görüşme-
de İran Devlet Televizyonunda ölçünlü Farsça 
kullanılmamasından şikayetçi olduğunu ve Far-
sçanın giderek yozlaşmasından endişe duydu-
ğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan birkaç gün 
sonra Hekimzade’nin Devrim Rehberi’nin Far-
sça öğretiminin önemi konusundaki talimatına 
dayanarak İran Özel Eğitim Öğretim Kurumuyla 
(Sazman-ı Amuzeş-i Pervereş-i İstisnai) iş bir-
liği içerisinde Farsça Dil Yeterlik Testinin sağlık 
taramalarına alınmasına ilişkin çalışacaklarını 
duyurması başta siyasiler olmak üzere özel-
likle İran genelindeki iki dilli bölge halklarının 
tepkisini çekmiştir.

Eğitim bakanlığı bu yeni uygulamayla Far-
sçanın ana dil olarak konuşulmadığı bölge-
lerde okul öncesi düzeyde taramalar yaparak 
Farsçası okula başlamak için yeterli düzeyde 
olmayan çocukları tespit etmeyi hedeflemek-
tedir. Bununla birlikte bu çocuklar için Farsça 
dersler düzenleneceği de yapılan açıklamalar 
arasındadır. Söz konusu tasarıya ilişkin eleşti-
riler birkaç hususta ele alınabilir.

Öncelikle konuya ilişkin ilk eleştiriler Tebriz 
Milletvekili ve İran İslami Şura Meclisi Kültür 

Komisyonu üyesi Muhammed İsmail Saidi, 
Urumiye Milletvekilleri Seyit Hadi Bahadori ve 
Ruhullah Hazretpur ve Mişkinşehr Milletvekili 
Veli Meleki gibi siyasilerden gelmiştir. Siya-
silerin yaptığı eleştirilerinin odak noktasını şu 
sav oluşturmaktadır: İran Anayasası’nın 15. 
maddesi gereğince yerel dilleri okullarda öğ-
renme serbest olduğu hâlde bakanlığın öngör-
düğü uygulama bu dilleri yok etmek anlamına 
geldiğinden hem anayasaya ters düşmekte 
hem de tek tipleştirici bir anlayış içermektedir.

Esasen İran Anayasası’nın ilgili 15. madde-
sinde yerel dili başka bir ifadeyle ana dili öğren-
menin önü açılmış olmakla birlikte söz konusu 
madde şimdiye değin hayata geçirilmiş değil-
dir. Anayasada ifade edilen hususun Farsçanın 
yanında yerel dillerin öğrenimi olduğunu, yerel 
dilde eğitime ilişkin herhangi açıklama bulun-
madığını belirtmekte yarar vardır. İran’da yerel 
diller (Azerbaycan Türkçesi, Kaşkay Türkçesi, 
Kürtçe, Lorca, Arapça, Beluçça vb.) edebiyat ve 
iletişim dili olarak sosyal hayatta kullanılmakla 
birlikte devlet idaresindeki eğitim kurumların-
da formal bir şekilde öğretilmemektedir. Bu 
bağlamda yerel dillerin koruma altına alınma-
sı ve okullarda öğretilmesi ülkedeki aydınla-
rın en önemli talepleri arasındadır. Nitekim 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de gerek seçim 
beyannamesinde gerekse de seçim kampanya-
larında ana dilini okullarda öğrenmenin önü-
nün açılacağına ve dahası bu dilleri korumak 
adına kurumlar tesis edileceğine ilişkin vaat-
lerde bulunmuştu. Fakat Cumhurbaşkanlığının 
ikinci döneminin sonuna yaklaşırken bu konu-
da henüz kayda değer bir adım atılamamıştır. 
Gerek Mahmud Ahmedinejad dönemi Eğitim 
Bakanlarından Hamid Reza Hacı Babayi gerek-
se de Ruhani dönemi Eğitim Bakanlarından Ali 
Asgar Fani gibi isimlerin göreve geldikleri ilk 
günlerde anayasanın ilgili maddesinin icrasına 
yönelik adımlar atılacağının sinyalini vermesi-
ne rağmen uygulamada herhangi bir değişiklik 
olmaması bu konuda nihai karar alıcının Eğitim 
Bakanı veya Cumhurbaşkanı olmadığı fikrini 
akla getirmektedir. Bakan yardımcısı Hekim-
zade’ye tepki gösterenler arasında olan Tebriz 
Milletvekili Şahabeddin Bimikdar anayasanın 
15. maddesinin uygulanmasına milletvekilleri-
nin desteklerini ve önümüzdeki hafta bu mad-
denin icrasına ilişkin bir mektup imzalayacak-
larını dile getirmiştir. Ancak İran’da ana dilde 
eğitimin pedagojik bir konudan ziyade oldukça 
hassas siyasi bir meseleye evirildiği ve ülkenin 
birliği ve bütünlüğünün de söz konusu oldu-
ğu bir perspektifte tartışıldığı düşünüldüğünde 
kısa ve orta vadede anayasanın ilgili maddesi-
nin hayata geçirilmesi uzak bir ihtimal olarak 
görülmektedir.

Bakanlığın tasarısına ilişkin diğer eleştiriler 
ise uygulamanın etik ve pedagojik boyutuna 
yöneliktir. Bakanlık yetkilisi Farsça Yeterlik 
Testinin İran Özel Eğitim Öğretim Kurumuyla 
iş birliği içerisinde gerçekleştirileceğini açıkla-
mıştır. Zikredilen kurumun İran’da zihinsel ve 
bedensel engeli bulunan dezavantajlı gruplar 
üzerinde çalışması, eğitimci ve ebeveynlerde 
Farsça bilmemenin bakanlık tarafından bir en-
gel şeklinde değerlendirildiğine ilişkin bir algı 
yaratmıştır. Bu tepkiler üzerine bakan yardım-
cısı dil yeterlik testini aslında eğitime yeni baş-
layan çocukların Farsça dil becerilerinin yeteri 
kadar gelişmemiş olması sebebiyle “öğrenme 
güçlüğüne” sahip çocuklar kategorisine alın-
masının önüne geçmek adına uygulamayı plan-
ladıklarını belirtmiştir. Ancak bu açıklama tep-
kileri yatıştırmaya yetmemiştir. Ailelere göre 
çocuklarının böyle bir teste alınması ve netice-
de “yetersiz” olduğunun anlaşılması bakanlık 
tarafından çocuklarının “özel eğitime muhtaç” 
kategorisine sokulması anlamına gelmektedir.

Eğitimcilere göre ise henüz ana dilinde geli-
şimini tamamlamayan çocukların bir taramaya 
tabi tutulması, tarama sonucuna göre yetersiz 
bulunan çocukların dil eğitimine alınması pe-
dagojik açıdan uygun değildir. Bu tip bir uy-
gulamanın çocuğun ailesinin yanında geçirdiği 
zamanı kısaltacağı ortadadır. Ayrıca erken bir 
dönemde ikinci bir dili öğrenmeye başlaması 
psikolojik sorunlar yaratabilir. Gerçekten de 
ana dilinde henüz yetkinliğe ulaşmayan bir 
çocuğun erken yaşta iyi planlanmamış bir dil 
eğitimine tabi tutulması özellikle Farsçanın 
okul dışında pek az kullanıldığı şehirlerdeki ço-
cuklar için yarım dilliğe zemin hazırlayabileceği 
söylenebilir.

İran’da ülke nüfusunun yarısından fazla-
sının iki veya çok dilli olduğu bilinen bir ger-
çektir. Tartışmaya açık olmakla birlikte Eth-
nologue Languages of the World’ün verilerine 
göre İran’da yaşayan 79 dil bulunmaktadır. Bir 
dilin mahallî değişkeleri ve lehçelerinin hesaba 
katılarak bu listenin hazırlandığı bilinmektedir. 

İran’da çok dillilik 
kamusal alana 
yansısa da eğitim 
sistemi tek dilli 
olacak şekilde 
yapılandırılmıştır.

Umut Başar - Kıdemli Uzman
Toplum / Kültür - Görüş
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Her hâlükârda denebilir ki İran toplumsal iki 
dilliğinin en yaygın olduğu ülkelerden biridir. 
Öyle ki bazı eyaletlerde yerel diller, gündelik 
hayatın her safhasında aktif bir şekilde kulla-
nılmakta hatta zaman zaman Farsçanın önüne 
geçebilmektedir. Görüldüğü kadarıyla İran’da 
yerel dillerin konuşulması, yerel dilde yayın 
yapılması ve müzik icrası gibi hususlarda bir 
kısıtlama bulunmamaktadır. Devlet idaresin-
deki radyo ve televizyon kanallarında belli sa-
atlerle sınırlı olmakla birlikte yerel dilde yayın 
yapıldığı da görülmektedir. Başta Türkçe, Kürt-
çe, Arapça gibi dillerin öğretimi için hazırlanan 
dil bilgisi kitabı ve sözlük gibi materyallerin 
basımına Kültür ve İrşat Bakanlığınca izin ve-
rilmiştir. Kültür derneklerinde yerel dillerin 
öğretimine ilişkin kursların düzenlendiği de bi-
linmektedir. Ayrıca bizzat Devrim Rehberi Ha-
menei’nin çocuklara ana dilinin öğretilmesine 
yönelik demeçleri mevcuttur. Ülkedeki iki dil-
lilik doğal olarak kamusal alana da yansıdığın-
dan İranlı devlet adamları ve siyasiler oldukça 
sık ana dilleriyle halka hitap etmektedir. Lakin 
eğitim sistemi tek dilli olacak şekilde yapılandı-
rılmıştır. Dolayısıyla İran’da iki dilliğin eğitime 
yansıması ve ilkokula yeni başlayan çocukların 
Farsça bilmemesi ülkede yeni bir sorun değil-
dir. Asıl sorun ülkedeki eğitim sisteminin iki ve 

çok dilliğin gerekleri doğrultusunda yapılandı-
rılmamış olmasıdır.

İlkokula yeni başlayan çocukların Farsça 
bilmemesi sebebiyle öğretmenle etkili iletişim 
kuramaması ve ders konularını hızlı kavraya-
maması üzerinde düşünülmesi gereken nokta-
lardır. Üstelik ilkokulda bir veya iki yılını Far-
sça öğrenmekle geçiren çocukların Tahran’da 
eğitime başlayan çocuklarla rekabet edemeye-
ceği İranlı devlet adamları tarafından da dile 
getirilmiştir. Ayrıca bu durum eğitimde fırsat 
eşitliği ve adalet ilkesiyle de örtüşmemektedir. 
Eğitime başladığı ilk yıllarda akademik başarı-
sızlık yaşadığı için okula karşı olumsuz tutum 
geliştiren ve bu sebeple eğitime ara veren ço-
cukların sayısının İran’da az olmadığı uzmanlar 
tarafından dile getirilmektedir. Ancak mevcut 
sorunun bir yeterlik sınavı ve akabinde dil 
eğitimiyle çözülebileceği hususu tartışmaya 
açıktır. Zira yeterlik testinin uygulanacağı olası 
eyaletlerde binlerce çocuğun zaten testten ye-
tersiz çıkacağı açıktır. Başka bir deyişle sonucu 
belli olan bir test ve akabindeki dil eğitiminin 
mevcut yapısal sorunları aşmada etkili olup ol-
mayacağı belirsizdir.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yerel dilde eği-
tim ve yerel dillerin korunmasıyla vazifeli kamu 

kurumlarının oluşturulmasına ilişkin halkta 
beklenti yaratan seçim vaatlerinin hayata ge-
çirilememesi, yerel dilde basın-yayında devam 
eden sıkıntılar, Tebriz Üniversitesi bünyesinde 
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümünün sancı-
lı bir süreç ve uzun tartışmalardan sonra kuru-
labilmesi, ölçünlü Farsça konuşamayan birey-
lerin öğretmen olarak istihdam edilmemesine 
ilişkin eğitim bakanlığı tarafından verilen tali-
mat gibi son yıllarda yaşanan gelişmeler, ana 
diline ilişkin talepleri karşılanmayan toplumda 
zaten rahatsızlık yaratmaktadır. Böyle bir kon-
jonktürde bir bakanlık yetkilisinin okul önce-
sinde Farsça Yeterlik Testi yapmayı düşündük-
lerini belirtmesi ve tartışmalar devam ederken 
görevine yeni başlayan eğitim bakanından bu 
hususta bir açıklama gelmemesi düşündürü-
cüdür. Henüz yeterlilik testi ve test sonrası uy-
gulamaların ayrıntıları daha ortaya çıkmamış-
ken başta siyasiler olmak üzere gelen tepkiler 
düşünüldüğünde uygulamanın rafa kaldırılma-
sı olasıdır. Başkent Tahran da dâhil olmak üze-
re İran genelinde farklı aşamalarda görülen iki 
ve çok dilliğinin önce kabul edilmesi akabinde 
eğitim sisteminin bu doğrultusunda yapılandı-
rılması konusundaki tartışmaların önümüzdeki 
süreçte de devam edeceği anlaşılmaktadır.

Umut Başar - Kıdemli Uzman
Toplum / Kültür - Görüş
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Körfez’de 
Tanker Krizi 
ve Muhtemel 
Senaryolar
13 Haziran Perşembe sabahı ABD’nin Bah-

reyn’deki 5. Donanması, Umman Denizi’n-
de iki tanker gemisinin saldırıya uğradığı-

na dair saat 6:12 ve 7:00’da iki tehlike çağrısı 
aldığını açıkladı. Bu çağrılar Mareşal Adaları 
bayraklı Norveç Frontline Şirketi’ne ait Altair 
Front ve Panama’da kayıtlı Japon Kokuka San-
gyo Şirketi’ne ait Kokuka Courageous gemisi 
tarafından yapıldı. Norveçli ve Japon şirketle-
rin açıklamasına göre her iki gemiye yapılan 
saldırı 1 saat içinde gerçekleşti. Saldırı yerinin 
İran Devrim Muhafızlarına ait donanma üssü-
nün bulunduğu Cask Limanı’nın 28 deniz mili 
mesafesinde olması ve bunun yanında Japon-
ya Başbakanı Shinzo Abe’nin Tahran ziyaretiyle 
saldırının eş zamanlılığı dikkatleri İran’ın üzeri-
ne çevirdi.

Umman Denizi ve Basra Körfezi’nin 
Stratejik Önemi

Umman Denizi’nin kuzeyinde İran ve Pa-
kistan, güneyinde ise Umman ve Birleşik Arap 
Emirlikleri kıyıları yer almaktadır. Bununla 
birlikte Basra Körfezi’nin kıyıları, İran’ın gü-
neybatı sınırlarından Bender Abbas’a, Irak’ın 
Basra Limanı’na, Kuveyt’e, Suudi Arabistan’ın 
kuzey sınırlarına, Bahreyn’e, Katar’a, Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne ve Umman’a kadar uzan-
maktadır. Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne 
bağlayan Hürmüz Boğazı ise 1982 tarihli De-
niz Hukuku Sözleşmesi uyarınca uluslararası 
deniz taşımacılığı için kullanılmaktadır. İran 
hükûmeti adı geçen sözleşmeyi imzalamış olsa 
da İran Parlamentosu şimdiye kadar İran’ın 
sözleşmeye taraf olmasını onaylamamıştır. 
Ancak İran ticari çerçevede karasularının kul-
lanılmasına izin vermektedir.

Günümüzde Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi 
ülkelerinin gaz ve petrol ihraç ettiği tek deniz 
yoludur. Boğaz’dan günlük taşınan yaklaşık 17-
18 milyon varil petrol, deniz üzerinden taşınan 
petrol arzının yaklaşık %30’unu oluşturmakta-
dır. Bu enerji kaynaklarının yaklaşık %80’i Çin, 

Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Singapur 
gibi Asya ülkelerine gönderilmektedir. Ayrıca 
küresel ölçekteki doğal gazın ihracatında başat 
ülkelerden biri olan Katar, sıvılaştırılmış gaz 
hacminin neredeyse tamamını Hürmüz Boğazı 
üzerinden ihraç etmektedir. Bu deniz rotasının 
bölgesel ve küresel önemi göz önüne alındı-
ğında ABD’nin 5. Filosu’nun körfezde konuş-
lanarak sürekli keşif ve denetim hâlinde olması 
tesadüf değildir.

Umman Denizi Saldırısı Sonrasında 
Taraflardan İlk Tepkiler

Körfez suları 12 Mayıs 2019’da Füceyre 
kıyılarında dört gemiye düzenlenen sabotaj 
saldırılarıyla birlikte 1987’de sona eren “tanker 
savaşlarını” hatırlatacak şekilde yeniden ısın-
maya başladı. 12 Mayıs sabotaj saldırısı sonra-
sında yapılan incelemeler, tanker gemilerinde 
meydana gelen patlamaların özel eğitimli dal-
gıçlar tarafından yapıştırılan Limpet türü ma-
yınlarla düzenlendiğine işaret etmektedir. ABD, 
Suudi Arabistan ve BAE, İran’ın saldırılarda 
parmağı olduğunu iddia etse de İran tarafı iddi-
aları reddetti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pom-
peo 13 Haziran tanker saldırısı sonrasında yap-
tığı açıklamada “ABD Hükûmeti’nin, İran İslam 
Cumhuriyeti’nin saldırılardan sorumlu olduğu-
na inandığını” ifade etti. Pompeo İran’a yönelik 
suçlamalarını istihbarat raporları, kullanılan 
mayın türü, saldırının ancak sofistike özel bir 
operasyonla gerçekleşebilmesi gibi gerekçele-
re dayandırdı. Pompeo açıklamasında somut 
bir delil göstermese de saldırı sonrasıyla ala-
kalı Pentagon’un yayımladığı bir video ulusla-
rarası toplum nezdinde İran’ı sanık durumuna 

düşürmüş gibi görünmektedir. Söz konusu 
videoda İran Devrim Muhafızlarına ait olduğu 
düşünülen bir tekne, Japon Kokuka Courage-
ous gemisinden patlamamış bir Limpet mayı-
nını toplamaya çalışırken görüntülenmektedir. 
Videoyla ilgili açıklama yapan İranlı yetkililer, 

Saldırı yerinin 
İran Devrim 
Muhafızları’na ait 
donanma üssünün 
bulunduğu 
Cask Limanı’na 
yakın olması ve 
Shinzo Abe’nin 
Tahran ziyaretiyle 
saldırının eş 
zamanlılığı 
dikkatleri İran’ın 
üzerine çevirdi.
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DMO teknesinin gemideki mürettebatı kurtar-
mak için Japon gemisine yaklaştığını ifade etti. 
ABD Başkanı Donald Trump da Cuma günü Fox 
News’e verdiği röportajda Pentagon’un yayım-
ladığı videoyu referans göstererek İran’ın “tan-
ker saldırılarına karıştığına dair kanıtları yok 
etmeye çalıştığını” ileri sürdü. Trump “Videoyu 
gördünüz. Bu kesinlikle İran’ın işi.” ifadelerini 
kullandı.

Sabotaj Saldırılarıyla İlgili 
Muhtemel Senaryolar

Saldırıyla ilgili yapılan analizlerde 2 senar-
yo öne çıkmaktadır:

• İlk senaryoya göre saldırıyı İran’ın yeni-
den müzakerelere girmesini engellemeyi 
ve Shinzo Abe’nin arabuluculuk çabaları-
nı sabote etmeyi amaçlayan “şahin DMO 
komutanları” gerçekleştirmiştir. Bu savı 
destekleyenler İran’ın Peygamber-i Azam-
12 Tatbikatı’nda sergilediği “yeni güvenlik 
doktrinine” dikkat çekmektedir. DMO’nun 
Aralık 2018’de gerçekleştirdiği bu tatbikat, 
hızlı hücumbotları ve yerli denizaltılarla 
düşman hedeflerine yapılan saldırılar gibi 
“agresif” bir nitelik taşıyordu. DMO’nun bu 
tatbikatının ardından İran Ordusu gerçek-

leştirdiği başka bir tatbikatta deniz koman-
dolarının düşman kıyılarına çıkarma yap-
ması gibi operasyonlar sergileyerek körfez 
Arap ülkelerine tehdit mesajı vermişti. 
İran’ın körfez kıyısı boyunca konuşlandırdı-
ğı çok katmanlı askerî savunma ve hücum 
güçleri yeni güvenlik doktrinini uygulama 
imkânı vermektedir. Bir ay önce gerçekle-
şen Füceyre saldırısı ve dünkü saldırının 
İran’ın Cask Limanı’na yakın noktalarında 
gerçekleşmesi bu senaryoyu desteklemek-
tedir. Cask Deniz Üssü, İran’ın son yıllarda 
yerli teknolojiyle ürettiği ıslak denizaltılar 
ve sualtı askerî araçların taşınmasında 
kullanılan gemilerin ve özellikle de DMO 
Deniz Komando Tugayının konuşlandığı üs 
olarak bilinmektedir. Cask Deniz Üssü’nün 
aynı zamanda İran’ın Husi isyancıları silah-
landırma faaliyetleriyle de bağlantılı olduğu 
düşünülmektedir.

• İkinci senaryoda bu saldırıları ABD’yi İran’a 
karşı askerî seçeneğe zorlamak isteyen 
güçlerin düzenlediği ileri sürülmektedir. 
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ve bazı 
yabancı gazeteciler bu “şüpheli” saldırı-
ların arkasında Suudi Arabistan ve İsrail 
gibi güçlerin olduğuna dikkat çekmektedir. 

İran’a bağlı bazı siteler de John Bolton’un 
Tahran’a karşı bir “yanıltma harekâtı” plan-
ladığı üzerinde durmaktadır. Bu kaynaklar 
Halkın Mücahitleri Örgütü unsurlarının 
özellikle “intihar saldırısı” için Arnavut-
luk’taki üslerinden Körfez’e getirildiklerini 
iddia etmektedir. Bu senaryonun muhtemel 
olmasıyla birlikte söz konusu siteler iddia-
larını sadece İran Genel Kurmay Başkanlı-
ğındaki “bir kaynağa” dayandırmaktadır.

Son tahlilde Tahran Üniversitesi Siyaset 
Bilimi profesörü Sadık Zibakelam’ın da ifade 
ettiği gibi 13 Haziran saldırısının İran’ın “as-
kerî arka bahçesi” olarak tabir ettiği kıyılarda 
gerçekleşmesinden dolayı İran donanması ve 
radar birliklerinin bunu fark etmemesi uzak bir 
ihtimaldir. İran’ın söz konusu saldırıları dü-
zenleme ihtimalini değerlendiren Zibakelam, 
Zarif ve Ruhani gibi reel politik kazanım peşin-
de olan yetkililerin böylesi pervasız bir eylemi 
tasvip etmeyeceğini fakat Tahran’daki bazı ide-
olojik askerî-dinî odakların “Körfez Araplarına 
derslerini vermek” ve “ABD karşısında yılma-
yacaklarını” göstermek için tankerlere saldırı 
düzenlemiş olabileceğini ima etmektedir.

Hadi Khodabandeh Loui - Araştırmacı
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Körfez’de 
Sıcak Savaş 
Uzak İhtimal

ABD’nin artan baskısıyla karşı karşıya kalan 
İran, 8 Mayıs’ta nükleer anlaşmada öngörü-
len zenginleştirilmiş uranyum ve ağırlaştırıl-

mış suyun yurt dışına satılmasıyla ilgili maddeleri-
nin askıya alması ve 60 gün içinde tekrar uranyum 
zenginleştirmeye başlayacağını duyurmasının 
ardından Pentagon, İran’ın Körfez bölgesindeki 
Amerikan üslerine saldırı hazırlığı yaptığı istih-
baratı aldığı gerekçesiyle bölgeye askerî yığınak 
yapmaya başladı. Gerginliğin giderek tırmandığı 
günlerde BAE’nin kıyısına yakın sularda dört pet-
rol tankerine ve Suudi Arabistan’ın petrol boru 
hattına yönelik saldırılar, var olan gerginliği daha 
da tırmandırdı. Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi 
(KİK) acil toplantı düzenlerken, ABD de Körfez’e 
ek askeri sevkiyat yapma kararı aldı. Giderek artan 
gerginliğin dozunu azaltmak için Japonya, Rusya, 
İsviçre, Irak, Katar ve Umman gibi ülkeler Tahran 
ile Washington arasında arabuluculuk yapmak 
için misyon üstlenebileceklerini açıkladılar. ABD 
ve İran silahlı çatışmaya girme niyetinde olmadık-
larına dair resmî açıklamalarda bulunmuş, ABD 
Başkanı Trump ise İranlı yetkililerin hazır olmaları 
durumunda ön koşulsuz görüşebileceğini duyur-
muştu. Haziran’ın ikinci haftasında Orta Doğu 
turuna çıkan Almanya dışişleri bakanının Tahran 
ziyaretinin ardından İran’a giden Japonya Başba-
kanı Şinzo Abe, İran Devrim Rehberi Ali Hama-
ney’le yaptığı görüşmede ABD-İran arasında yeni 
bir görüşme sürecinin başlatılması konusunda bir 
ilerleme sağlayamadı. Abe-Hamaney görüşmeleri 
sırasında Umman körfezinde Japonya’ya ait petrol 
tankerlerine saldırı gerçekleşti; ABD yaşanan sal-
dırıyla ilgili İran’ı suçlayarak Körfez’deki tansiyonu 
yeniden tırmandırdı.

Dolayısıyla bu gelişmeler Körfez’de giderek 
artan gerginliğin bir çatışmaya dönüşmesi yö-
nündeki endişeleri arttırmış bulunuyor. Fakat di-
ğer taraftan hem İranlı hem de ABD’li yetkililerin 
yaşanan gerginlikle ilgili birbirlerini suçlamasına 
rağmen bunun bir savaşa dönüşmesini isteme-
dikleri yönünde açıklamalarına da şahit oluyoruz. 
Bölgede yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde ya-
pılan söz konusu açıklamalar iki devlet yetkilileri-
nin gerçek niyetleriyle ilgili tartışmalara yol açmış 
olsa da, her şeyden önce, her iki devlet için de 

sıcak bir çatışmadan uzak durulması için objektif 
nedenlerin var olduğunu dikkate almak gerekir.

İran’ın ABD’yle silahlı çatışmaya girmekten 
kaçınmasının birinci nedeni ABD arasındaki güç 
faktörüdür. ABD’nin yıllık askeri harcamaları 
650 milyar dolardır. İran’ın ise 10 milyar dolar 
düzeyinde. ABD askeri sayı ve silah teknolojisi 
bakımından da İran karşısında mutlak üstünlüğe 
sahip. ABD’ye karşı mutlak savaşı yürütecek eko-
nomik güç bakımından da İran açık ara dezavan-
tajlı durumda. On dokuz trilyon dolarlık bir ABD 
ekonomisi karşısında, yaptırımlar nedeniyle gi-
derek zayıflayan 430 milyar dolarlık bir İran eko-
nomisi var. Ayrıca bölgesel faaliyetleri nedeniyle 
bölgede ve nükleer ve balistik füze programları 
nedeniyle dünyada giderek yalnızlaşan İran kar-
şısında küresel çapta bir ittifak zincirine sahip 
bir ABD söz konusu. Muhtemel bir savaş duru-
munda bölgedeki ABD müttefiklerinin İran’a karşı 
Washington’dan yana politika izleyeceklerini de 
göz önüne aldığımızda, İran’ın ABD karşısında 
daha da dezavantajlı duruma düşeceği açıktır.

ABD’nin İran’la savaşmaktan kaçındığı birinci 
faktör ise, İran’ın geliştirdiği asimetrik yöntem-
ler. İran’ın bölgede kontrol ettiği yüz binlerce ki-
şiden oluşan vekil güçler (proxy) ve geliştirdiği 
balistik füzeler, ABD’yi endişelendiriyor. ABD’ye 
karşı düzenli orduyla başarı elde etmesinin dü-
şük ihtimal olduğunun farkında olan İran, kontrol 
ettiği vekil gruplar ve balistik füzeler gibi dolaylı 
yöntemlerle ABD üslerini ve müttefiklerini hedef 
alabilir. İran’ın yürüteceği böyle bir asimetrik sa-
vaş, ABD’nin varlığına yönelik ciddi bir tehdit ol-
masa da bölgedeki varlığının ciddi risklerle karşı 
karşıya kalmasına ve ABD’nin prestij kaybetmesi-
ne neden olacaktır.

Hem Tahran’ın hem de Washington’un silah-
lı çatışmadan kaçınmalarının sebeplerinden bir 
diğeri de savaşın getireceği maliyetler. İran’ın 
ABD’yle savaşa girmesi durumunda kırılgan eko-
nomisi bir krize sürüklenecektir. ABD’nin savaş 
maliyeti İran’ı etkileyecek ölçüde riskler taşımasa 
da kendi ekonomisi için de büyük bir yük oluştu-
racağı açıktır. Trump ABD Başkanı olarak temel 
hedeflerinden birini ABD ekonomisini daha da 
güçlendirmek ve bu hedefine ulaşabilmek için 
de önündeki tüm engelleri kaldırmak şeklinde 
belirlemiştir. Dolayısıyla Trump ABD ekonomi-
sine zarar verecek girişimlerden uzak durmaya 
çalışacaktır.

Trump, İran’la savaşa başlanması durumunda 
ülkesinde de savaşın olumsuz sonuçlarıyla karşı 
karşıya kalacaktır. Savaşın getireceği ekonomik 
maliyetin yanında, ABD üslerine yönelik saldırı-
lar ve askeri kayıplar, Amerikan iç kamuoyunda 
büyük tepkilere yol açarak, Trump’ın ikinci kez 

seçilmesini zora sokabilir. Aynı şekilde Körfez’de 
çıkacak bir savaş ABD’nin aleyhine işleyecek 
başka bir süreci tetikleyeceği gibi “dış düşmana 
karşı” İran’daki siyasi aktörler ve toplumu yöne-
tim etrafında birleştirerek, mevcut iktidarı daha 
da güçlendirecektir. İran halkının nezdinde ülke-
deki sorunların sorumlusunun ABD olduğuna ve 
İran’ın bölgedeki politikalarının haklı sebepleri 
olduğuna dair görüşler daha da güçlenecektir.

ABD-İran savaşı Trump’ın dış politika strateji-
sini de olumsuz etkileyecektir. Trump’ın öncelikli 
dış politika hedeflerinden biri Çin’in güçlenmesi-
ni engellemek ve Çin ve Avrupa arasındaki ticari 
eşitsizliği dengelemektir. İran-ABD savaşı önce-
likli olarak Çin’in işine yarar. ABD tüm dikkatini 
ve siyasi ve ekonomik kaynaklarını İran’a çevire-
rek Çin’le yürüttüğü “ticari savaşına” ya son verir 
ya da ertelemek durumunda kalır. Çin, İran-ABD 
savaşının uzaması ve ABD’nin Irak’ta olduğu gibi 
başarısız olması için dolaylı yollardan İran’ı des-
tekleyebilir. Trump’ın bu yönde alacağı bir karar, 
ABD dış politikası açısından stratejik başarısızlık-
la sonuçlanabilir.

İran ve ABD’nin kararlarını etkileyen bir di-
ğer faktör, uluslararası toplumun tutumu. Ta-
raflardan herhangi birinin silahlı çatışmaya yol 
açabilecek bir kararı Ortadoğu’yu yeni bir ulus-
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lararası güvenlik kriziyle karşı karşıya bırakaca-
ğı için uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle 
karşılanacak ve ihtiyacı olan uluslararası toplum 
desteğini bulamayacaktır.

ABD’nin kararlarını etkileyen diğer bir faktör 
de ABD’nin İran’a yönelik politikalarının Trump 
yönetimi tarafından başarılı bulunmasıdır. Trump, 

herhangi bir ekonomik ve askeri-siyasi maliyete 
girmeden İran’a yönelik ciddi bir baskı uygulaya-
bilmekte. İran’ı uluslararası ekonomik ve siyasi 
sistem dışına iterek Tahran’ı dış ve güvenlik politi-
kalarında değişikliğe mecbur bırakma konusunda 
adım adım ilerlediğini düşünmektedir.

Sonuç olarak, Körfez’de yaşanabilecek bir 

ABD-İran savaşının hem Tahran hem de Washin-
gton için olumsuz neticeleri olacağından, böyle 
bir savaş ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebi-
liriz. Her iki taraf da birbirinin bu zafiyetini bildiği 
ve geri adım atması durumunda karşı tarafı ce-
saretlendireceğini düşündüğü için bölgedeki ger-
ginliğin yüksek bir seviyede seyretmesine sebep 
olmaktadır.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
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Bu makale ilk olarak 19.6.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
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İran’ın ABD 
İHA’sını 
Vurması 
Ne Anlama 
Geliyor?
İran’a ait hava savunma füze sisteminin 20 

Haziran Perşembe günü Basra Körfezi’nin 
güneyinde ABD ordusuna ait ileri teknoloji 

ürünü olan gözlem İHA’sını vurması ABD ve 
İran arasında son bir yıldır giderek artan gerili-
min son halkası oldu. İlk saatlerde saldırıyı ya-
lanlayan ABD ordusu daha sonra uçağın ulus-
lararası sularda vurulduğunu ileri sürdü. Olaya 
siyasi tepkiler de gecikmedi. İran Dışişleri Ba-
kanı Cevad Zarif Kuh-e Mobarak yakınlarında 
düşürülen uçağın vurulduğu yerin tam koordi-
natlarını paylaştı. İranlı diğer yetkililer ise kara, 
hava ve deniz sınırlarının ülkenin kırmızı çizgisi 
olduğunu ve ne pahasına olursa olsun koru-
yacaklarını belirtti. Öte yandan Trump’ın “İran 
çok büyük bir hata yaptı.” şeklinde twit atma-
sına rağmen kongre liderleriyle yaptığı istişare 
toplantısından sonra İran’a yönelik sınırlı sal-
dırı emrini geri çektiği belirtildi.

Esasında ABD’nin Mayıs 2018’de KEOP’ten 
çekilerek İran’a yönelik ağır yaptırımları yürür-
lüğe koyması yine küresel ticaret savaşlarının 
ve Trump’ın agresif tavırlarının da etkisiyle AB, 
Çin ve Hindistan gibi İran’ın temel ticari or-
taklarının istemeyerek de olsa bu yaptırımlara 
büyük oranda katılmasıyla birlikte İran çok zor 
bir duruma düştü. Bu husustaki son açıklama 
ülkenin Petrol Bakanı Bijan Zangana’dan geldi. 
Zangana “halkın patlama ve kanlı cesetler gör-
mediği için ülkenin içinde bulunduğu koşulları 
anlamakta zorlandığını oysa ekonomik açıdan 
sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı’ndan dahi daha 
zor durumda olduklarını” belirtti. Gerçekten 
de yaptırımlar başlayalı kısa bir süre olmasına 
rağmen tüm ekonomik göstergeler hızla kö-
tüye gitmekte ve kısa bir süre içinde ülkenin 
temel ihtiyaç maddelerinin temininde dahi zor-
lanacağı öngörülmektedir.

İranlı yetkililer petrol satışına dair yaptırım-
ların hayata geçmesinden önce yaptıkları çok 

sayıda açıklamada kendilerinin petrol satışı 
yapamaması durumunda kimsenin körfezden 
petrol satamayacağını açıklamıştı. Dolayısıyla 
geçtiğimiz ay Suudi, BAE ve Norveç tanker-
lerine yönelik Fujairah’da yapılan saldırılarda 
akla ilk olarak İran’ın gelmesi şaşırtıcı olma-
dı. Saldırılar Japon Başbakanı Şinzoa Abe’nin 
arabuluculuk görüşmeleri için Tahran’da bu-
lunduğu süre zarfında da devam etti. Bu sal-
dırılarla Devrim Rehberi Hamenei’nin Trump’a 
sözlü olarak vermediği cevap pratikte verilmiş 
oldu. Yine bu süreçte Irak’taki ABD diploma-
tik varlığına ve petrol şirketlerine yönelik taciz 
saldırıları günden güne artmakta ve Iraklı si-
yasilerin arabuluculuk çabaları henüz istenen 
sonucu vermemiş durumdadır. İran’ın temel 
talebi yaptırımların hafifletilmesi ve özellikle 
petrol satışındaki muafiyetlerin sürdürülmesi 
iken ABD doğrudan ikili müzakereler başlama-
dan böyle bir adım atmayacağını söylemekte-
dir. Dolayısıyla iki tarafın talepleri arasındaki 
uçurum uzlaşmanın önündeki en büyük engeli 
oluşturmaktadır.

Kriz başladığından beri birçok gözlemci 
İran’ın tepkisiz biçimde ekonomik yaptırımları 
seyretmeyeceğini, gerilimi daha başarılı ve tec-
rübeli olduğu alana taşıyacağını dile getirmek-
teydi. Özellikle Trump yönetiminin ABD’deki 
başkanlık seçimleri öncesinde büyük yeni bir 
savaşı göze alamayacağı düşüncesi Tahran’da 
ciddi bir karşılık buldu. Bu nedenle İran temel 
stratejisini yeni bir savaş istemediğini defa-
larca vurgulayan Trump yönetimi üzerindeki 
baskıyı artırarak taviz koparmak olarak belir-
lemiş durumdadır. Buna karşın ABD yönetimi 
Fujairah saldırılarından sonra konuyu bağımsız 
bir inceleme komisyonuna havale ederek ve 
tepkilerini düşük düzeyde tutarak gerçekten de 
askerî bir çatışma istemediğini göstermiş oldu. 
Yine ABD’nin söz konusu saldırıların ardından 
sürekli tekrarladığı “ABD ve müttefiklerinin çı-
karları” yerine yalnızca “ABD varlığının hedef 
alınması hâlinde” vurgusu yapması da İran 
tarafında başta Suudi Arabistan ve BAE olmak 
üzere İran karşıtı kampanyanın bölgesel unsur-
larını hedef alabileceği düşüncesini oluşturdu. 
Dolayısıyla İran’ın önümüzdeki dönemde de 
Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelere karşı ben-
zer eylemleri sürdüreceği anlaşılmaktadır. Bu 
durum daha şimdiden petrol fiyatları ve gemi 
sigortaları üzerinde ciddi bir baskıya neden ol-
muş durumdadır.

İran krizinin kısa süre içinde kontrolden 
çıkarak tam ölçekli bir çatışmaya gitme ola-
sılığının çok yüksek olduğunu düşündüren 
kimi faktörlere de göz atmak gerekmektedir. 
Trump’ın başından beri İran politikalarıyla ilgili 
olarak vurguladığı “yeni ve daha iyi bir nükle-

er anlaşma” fikri çok kısa süre içinde Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo ve Millî Güvenlik Danış-
manı John Bolton gibi şahin isimlerin etkisiyle 
İran’ın tüm bölgesel politikalarını ve güvenlik 
alt yapısını hedef alan taleplere dönüştü ve 
Tahran’ın bunları yerine getirmesi durumunda 
normal bir ülke olabileceği öne sürüldü. Yine 
ülkenin en temel güvenlik teşkilatı olan ve 
ekonomik alanda da ciddi etkisi olan Devrim 
Muhafızları Ordusunun yabancı terör örgütü 
olarak ilan edilmesi Trump’ın aslında İran’da 
rejim değişikliği istediği ancak İranlıları ür-
kütmemek için aşamalı bir politika izlediği dü-
şüncesini doğurdu. Bu yalnızca İran içindeki 
radikal unsurlar tarafından değil genel olarak 
Batı ile sıcak ilişkiler kurulmasını isteyen bu 
amaçla nükleer anlaşmadan sonra Rusya ve 
Çin gibi güçlere soğuk davranmakla suçlanan 
Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından dahi defa-
larca dile getirildi. Özellikle ABD gezisi esna-
sında Trump’a yakınlığıyla bilinen FOX TV’ye 
konuşan ve tutuklu değişimi talebinde bulunan 
Dışişleri Bakanı Zarif’in ziyaretten eli boş dön-
mesinden sonra İran’da kontrol tamamen şa-
hin tarafın eline geçmiş oldu. Bu kesim bugün 

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş

Hamenei’nin 
“ne savaş ne 
müzakere” olarak 
deklare ettiği, 
pratikte ise ABD 
ve müttefiklerine 
karşı pratik agresif 
müdahaleyi 
de içeren 
politikalarının 
kontrolden 
çıkması oldukça 
muhtemel 
görünmektedir.
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İran’ın bölgesel gücünün zirvesinde iken ABD 
ile karşılaşmasını, birkaç yıl içinde ekonomik 
çöküş yaşadıktan sonra karşılaşmasına yeğle-
mektedir.

Öte yandan ABD yönetimi içinde İran’a 
karşı şahin görüşleri ve ideolojik tutumları ile 
bilinen isimlerin etkinliklerini artırdığı göze 
çarpmaktadır. Nitekim son olarak mevcut yö-
netim içinde Trump dışında İran’a karşı askerî 
operasyona karşı çıkan tek isim olarak bilinen 
Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan da 
görevi bıraktı. Shanahan’ın yerine Mike Pom-

peo’nun okul arkadaşı olan ve İran konusunda 
benzer fikirleri paylaşan silah endüstrisinden 
Mark Esper’in gelmesi Savunma Bakanlığının 
eskisi kadar İran operasyonuna direnmeye-
ceğini göstermektedir. Zira sahadaki İran et-
kinliğini yakından bilen ve olası çatışmada en 
çok kayıp verecek olan Pentagon ısrarla İran 
ile kapsamlı bir savaşın risklerine dikkat çek-
mekteydi.

Sonuç olarak Hamenei’nin “ne savaş ne 
müzakere” olarak deklare ettiği, pratikte ise 
ABD ve müttefiklerine karşı pratik agresif mü-

dahaleyi de içeren politikalarının kontrolden 
çıkması oldukça muhtemel görünmektedir. 
Son İHA saldırısında görüldüğü üzere İran sa-
vunma teknolojileri alanında son yıllarda kayda 
değer başarılar elde etse de Putin’in de değin-
diği gibi olası bir çatışmanın tüm bölge açısın-
dan büyük bir yıkıma yol açacağı su götürmez 
bir gerçektir.

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş

Bu makale 22.6.2019 tarihinde İngilizce olarak TRT World web sitesinde yayımlanmıştır.
https://www.trtworld.com/opinion/the-trump-administration-steps-back-from-its-own-brinkmanship-27686



122 26.06.2019, İç Politika

Serhan Afacan
Görüş

Körfez’deki 
Kriz İran’da 
Siyaset 
Alanını 
Daraltıyor
İran’ın Devrim Rehberi Ali Hamaney’in 14 

Mayıs 2019’da devlet yetkilileriyle yaptı-
ğı görüşmede, ülkesinin ABD ile yaşadığı 

gergin sürece ilişkin sarf ettiği “ne müzakere 
olacak ne de savaş” şeklindeki ifadeler birçok 
açıdan önemliydi.

Hamaney’in açıklamasının öncelikli olarak, 
Mayıs 2018’de ülkesini nükleer anlaşmadan 
çekmesini müteakip İran’ı yeni bir müzakere 
için masaya oturtmak amacıyla çeşitli baskı 
unsurlarını devreye sokan Trump yönetimini 
hedef aldığı ortada. Zira ABD Başkanı Trump, 
kendilerinin uyguladığı/uygulayacağı “tarihte 
görülmemiş sertlikteki” yaptırımlara İran’ın 
dayanamayacağı ve kendisini arayarak müza-
kere masasına oturmak isteyeceği konusunda 
bir yılı aşkın süredir iddialı.

Ağustos 2018’de başlayarak aynı yılın ka-
sım ayında ivmelenen ve 2019’un geride kalan 
aylarında da hız kesmeyen yaptırımlar silsilesi 
tam da bu amacı güdüyor. Hamaney’in açık-
lamasının Umman Körfezi’nde bulunan BAE’ye 
bağlı Fuceyra Limanı’nda dört gemiyi hedef 
alan ve arkasında İran’ın olduğu iddia edilen 
saldırılardan yalnızca iki gün sonra gelmesi de 
manidar. Takip eden süreçte ABD ve bazı ül-
kelerden bu saldırıların sorumluluğunu İran’a 
yıkan açıklamalar geldiği de not edilmelidir. Bu 
açıklamalara, Trump’ın yakın ekibinde yer alan 
Dışişleri Bakanı Pompeo ve Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Bolton’ın, müzakere masasına otur-
maması durumunda İran’ı bekleyen sonuçlara 
yönelik arkası gelmeyen tehditlerini de ekle-
mek gerekir. Tüm bu arka plan Hamaney’in söz 
konusu konuşmasındaki şu ifadeleri anlaşılır 
hale getiriyor: “Ülke içinde bazıları ‘müzakere 
etmenin nesi yanlış?’ diyorlar. Müzakere, ABD 
şu an olduğu devlet olmayı sürdürdükçe zehir-
dir ve mevcut ABD yönetimiyle görüşmek kat-
merli zehirdir. Müzakere demek karşılıklı mu-

amele ve alışveriş demektir ama Amerika’nın 
gözü bizim güç unsurlarımızdadır.”

Burada ironik olan nokta, ABD’nin tehditkâr 
tavrı başladı başlayalı İran’da üst düzey hemen 
hiçbir ismin açıkça “ABD ile müzakere ede-
lim” dememiş olmasıdır. Dahası ABD ile açı-
lım yanlısı olan eski cumhurbaşkanı reformist 
Hatemi ve hatta mevcut ılımlı Cumhurbaşkanı 
Ruhani dahi bu koşullarda müzakere etmenin 
zül olacağı yönünde kanaat serdetmişlerdir. 
Hamaney’in konuşmasında daha az anlaşılır 
olan ise, Trump yönetiminin yukarıdaki teh-
ditleri savurduğu günlerde dahi çeşitli defalar 
ABD’nin İran’la savaş istemediğini belirtmesi-
ne rağmen Hamaney’in ifadelerinde geçen “ne 
de savaş” bölümüdür. Trump’ın zaman zaman 
“İran’a karşı askeri müdahale dâhil bütün se-
çenekler masada” meyanındaki açıklamalarının 
bu söyleme neden olduğu düşünülebilirse de 
esasen Hamaney’in bu ifadelerinin iki muhata-
bı var. Hamaney, zımnen Trump’a hitap etmiş 
ve ülkesinin savaşı ilk başlatan taraf olmayaca-
ğı mesajını tekrar ve en üst düzeyde vermiştir. 
İran Devrim Rehberi’nin öncelikli muhatabını 
ise ülke içinde aramak gerekir. Savaş olasılı-
ğına ilişkin Hamaney şöyle demişti: “Bu demek 
değildir ki işin sonunda savaş çıkacak ki za-
ten çıkmayacak. Zira biz savaş peşinde olma-
dığımız gibi savaş onların [ABD’nin] işine de 
gelmeyecektir”. Hamaney’in üstü örtülü olarak 
ifade ettiği şey aslında ülke içinde müzakere 
isteyenler olduğu gibi savaş isteyenlerin de ol-
duğudur. Peki, İran’da savaşı kim istiyor?

“Dayatılan Savaş”

Fuceyre saldırıları, 13 Haziran’da yine Um-
man Körfezi’nde iki tankere düzenlenen saldırı 
ve son olarak 20 Haziran’da İran Devrim Mu-
hafızlarının ABD’ye ait bir insansız hava aracı-
nı düşürmesi ABD-İran gerilimini had safhaya 
ulaştırdı. Nitekim son günlerde Trump’tan 
İran’a yönelik sert açıklamalar geldiği gibi ABD 
yaptırımlara temel olarak Hameney’i hedef 
alan yenilerini de ekledi. Diğer yandan, Pom-
peo da Ortadoğu turlarına bir yenisini daha 
ekleyerek hâlihazırda ABD’nin Ortadoğu’daki 
İran karşıtı paydaşlarıyla görüşmek üzere böl-
gede bulunuyor. Sürecin İran açısından nereye 
evirileceği ise Hamaney’e bağlı. Dış politikada 
pragmatist ancak söylem bazında tutucu bir 
tavır takip eden Hamaney’in kendi bilgisi dı-
şında bir oldubitti ile karşılaşmaktan çekindiği 
de varsayılabilir. 1980 yılında İran-Irak Sava-
şı patlak verdiğinde İran, bu savaşı “dayatı-
lan savaş” (ceng-i tahmili) ve “kutsal direniş” 
(defa-i mukaddes) olarak tanımlamış ve savaş 
boyunca da ahlaki üstünlük iddiasından geri 
durmamıştı. Humeyni 1988 yılında savaşı bi-
tiren 598 sayılı BM kararını kabul ederken de 

“zehir yutarak” bu ateşkesi imzaladığını ifade 
etmişti. Bu yaklaşım, takip eden yıllarda da dış 
politika söylemini oluşturdu ve İran gerek füze 
savunma sisteminin gerekse de bölgede “Dire-
niş Ekseni” adını verdiği vekil güçlerinin var-
lığını bu “savunma” tezine dayandırdı. Ancak 
bu yaklaşım büyük ölçüde devrim nesli olan ve 
hâlihazırda altmış yaş civarında bulunan yetki-
liler için geçerli. Bu isimler arasında dahi daha 
şahin ve “ön alıcı” hamlelerden yana olanlar 
bulunduğu gibi sistem içinde daha genç yaş-
ta olanların daha cüretkâr olduğu söylenebilir. 
Örneğin, artık en üst kademesi değilse de alt 
kademeleri gençleşmiş olan Devrim Muhafızla-
rı arasında yeni bir “dava” ve varlık nedeni ve 
bunlara bağlı olarak prestij arayışında olanlar 
var. Kendisi bizatihi devrimin ve savaşın ola-
ğanüstü koşullarında kurulmuş olan Devrim 
Muhafızları ordusu, sürekli siyasi ve iktisadi 
tasarrufları nedeniyle ülkede belirli çevrelerin 
eleştiri konusu olmaktadır. Milli güvenliğe dö-
nük belirgin bir tehdit ortaya çıktığında ise bu 
ordu varlık nedenini sergileme imkânı bulmak-
ta. Bu nedenle, fiili bir savaş değilse de sürekli 
olarak “dayatılan” bir savaş ve saldırı tehdidi 
Devrim Muhafızlarına nefes aldırmaktadır. Ni-
tekim 2015 yılında nükleer anlaşmanın imza-
lanmasını müteakip Cumhurbaşkanı Ruhani 

İranlı yetkililerin 
ABD’nin fiili bir 
askeri saldırıya 
girişmeyeceği 
yönünde 
özgüvenlerinin 
olduğu görülüyor. 
Ne var ki, fiili 
savaş olsun 
ya da olmasın 
ülkenin siyasal 
alandaki daralması 
sürecek.



12326.06.2019, İç Politika

bu anlaşma sayesinde İran’ın daha güvenli bir 
ülke olduğunu savununca buna cevap vermek-
te gecikmeyen Devrim Muhafızları Komutanı 
ülke güvenliğinin kendi gayret ve cesaretleriyle 
sağlandığını vurgulamıştı.

Daralan Siyaset

İran Devrimini yapanlar içindeki Humeyni 
taraftarlarına ve devrimin bağlılarına göre ya-
rının İran toplumu bugünden daha iyi, daha 
gelişmiş, dini değerlere daha fazla sarılmış ve 
devrim değerlerini daha fazla özümsemiş bir 
toplum olacaktı. Eğitimin ilk safhalarından ka-
musal yaşamın her köşesine kadar her alanda 
öne çıkarılan bu ülkü, zamanla toplumun belirli 
kesimleri için anlamını yitirdi. İstihdam, eko-
nomik kalkınma, insan hakları, teknoloji vb. 
konularının konuşulduğu bir dünyada “devrim 
değerleri” denilen ve özünde muhafazakâr si-
yasetin aracı durumunda olan hedefler, genç 
İranlılar arasında daha az ilgi görmeye başla-
dı. Bu durumun özellikle 1997’de Hatemi’nin 
cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından siyasete 
yansımaları, günümüze kadar kapanmayan ve 
kapanması mümkün bir kapıyı araladı. İran’ın 
ABD dâhil uluslararası toplumla olabildiğince 
iyi geçinmesi ve bu sayede doğal kaynaklarıyla 
uyumlu bir ekonomik gelişme sağlayabilmesini 
amaçlayan bu siyasi yörünge ülkede önemli bir 
kesimi farklı şekilde siyasallaştırdı. Hâlihazır-
da ılımlı Ruhani’nin taşıdığı bu siyasi mirasın 
devamı için İran’ın bir çatışmanın tarafı olma-
ması ve özellikle de ABD baskısının hafiflemesi 
önem arz ediyor. Tam da bu nedenle, 2013’te 
seçilir seçilmez Ruhani’nin ilk işlerinden biri 
ABD ile gizli yürütülen nükleer müzakerelere 
hız vermek olmuştu.

Hamaney ve ona yakın olanların bu husus-
taki konumu ise kuşkulu bir pragmatizmden öte 
gitmemiş ve onların zihinlerinde nükleer anlaş-
ma her zaman pamuk ipliğine bağlı kalmıştı. 
Dolayısıyla, bu kesimlerin hâlihazırda var olan 
gergin ortamdan rahatsız olduğunu söylemek 
zor. Nitekim ABD ile ipler iyice gerildiğinden 
beri Ruhani’nin daha az açıklama yaptığı ve 
daha geri planda kaldığı görülmektedir. Hama-
ney’in, selefi Ayetullah Humeyni’nin yapma-
dığını yaparak geriye ABD’ye taviz vermiş bir 
İran bırakmak istemeyeceği aşikârdır. Hama-
ney’e göre, böyle bir yönelim ülkeyi askeri ve 
ekonomik açıdan dış etkiye açık hale getireceği 
gibi kültürel anlamda da zehirleyecektir. Özün-
de çağın getirdiği ve büyük oranda ABD’nin sa-
hip olduğu teknolojik gelişmeleri dışlamasa de 
tutucu ve sert yönleriyle öne çıkan bu yaklaşım 
birçok anlamda toplumsal gerçekliğini de hız-
la yitirmektedir. Tam da bu nedenlerle, ortaya 
çıkaracağı tartışmasız olan siyasi, ekonomik ve 
toplumsal krizler sebebiyle, stratejik noktaları 

ve teknolojik altyapıları saldırıya uğramış bir 
İran muhafazakârların kabusu ise de sürekli bir 
ABD baskısı altındaki İran için aynı şey geçerli 
değil.

ABD’ye ait insansız hava aracının vurulma-
sı ve İranlı yetkililerin bu operasyonun ülkenin 
hava sahasında gerçekleştirildiğini belirtmesi 
belki de gerilimin kontrollü şekilde yürütüldü-
ğünün en bariz örneği. Bir sonraki aşamada 
ise, ABD’nin öngörülebilir bir gelecekte ken-
dilerine saldırmakta kararlı olduğu kanaatine 
varması durumunda İran’ın bu savaşı henüz 
ekonomik yaptırımlar altında çok fazla ezil-
memişken yapmayı yeğleyeceği söylenebilir. 
Her halükarda, mevcut koşullar Hamaney’in ve 
Devrim Muhafızlarının başı çekeceği bir zemin 

ortaya çıkarmıştır. Ruhani hükümetinin Petrol 
Bakanı Zengene geçtiğimiz haftalarda mevcut 
koşulların İran-Irak Savaşı dönemindekinden 
dahi daha çetin olduğunu ifade etmişti. Bundan 
hareketle, Hamaney’i de en az o dönemki kadar 
çetin bir sınavın beklediği söylenebilir. İranlı 
yetkililerin ABD’nin kendilerine karşı fiili bir as-
keri saldırıya girişmeyeceği yönünde manidar 
bir özgüvenlerinin olduğu görülüyor. Ne var ki, 
fiili savaş olsun ya da olmasın ülkenin siyasal 
alanındaki daralma sürecek ve ihtimal ki İran 
geçmişte örnekleri görüldüğü üzere yine ülke-
deki reformist kesimlerin seçim boykotları ve 
meşru siyasal alanın daralması gibi sorunlarla 
karşı karşıya kalacaktır. Belki de ABD’nin İran’a 
vermek istediği zarar tam da budur.

Serhan Afacan
Görüş

Bu makale ilk olarak 25.6.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/korfezdeki-kriz-iranda-siyaset-alanini-
daraltiyor/1515133
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Amerikan 
Ambargolarının 
İran’da 
Yayıncılık 
Sektörüne 
Etkisi

İran’da Kasım 2018’den itibaren Amerika’nın 
uyguladığı tek taraflı ambargoların etkisi 
ülkedeki gündelik hayatın pek çok safhasında 

hissedilmektedir. Ülkedeki yüksek enflasyon 
döviz kurları ve ticari yasaklar birçok ara malın 
temininde sıkıntı yaşanmasına neden olmaktadır. 
Ambargolar nedeniyle ciddi sıkıntı yaşayan sekr-
törlerden biri de yayıncılık sektörüdür. İran’da 
önlenemez bir şekilde yükselen kâğıt fiyatları ya-
yıncılık sektörünü günden güne daha da zor bir 
duruma sokmaktadır.

İran coğrafyasının büyük bir bölümünde bitki 
örtüsü zayıf olduğundan yayıncılık sektörü kâğıt 
üretimi için gerekli hammaddeden mahrumdur. 
Tahran yönetimi coğrafi yetersizliklerin farkında 
olduğu için kâğıdın ağaçtan ziyade kireç taşından 
üretilmesine ilişkin projelere destek verse de bu 
tür girişimlerden sonuç elde edilene kadar İran 
kâğıt ihtiyacını dışarıdan temin etmek zorunda-
dır. Nitekim İran, günümüzde kâğıt ihtiyacının 
%95’ini ithal etmek suretiyle gidermektedir. 
İran’ın kâğıt ithal ettiği ülkelerin başında ise İsa-
veç, Çin, Hindistan ve Endonezya gelmektedir.

Ambargolar nedeniyle iyice hissedilmeye 
başlanan kâğıt sorunu esasen İran’da uzun bir 
süredir önemli gündem konularından biriydi. 
İran, Pars (Tahran) ve Mazenderan Kâğıt Fabrikaa-
sı gibi büyük üretim tesislerine sahip olsa da söz 
konusu fabrikaların üretim seviyeleri zaman içe-
risinde giderek azalmıştır. Bu durumun başlıca 
sebebi ülkede sanayi idaresinin devlet tekelinde 
olması ve İran İslam Devrimi’nden bu yana Tah-
ran yönetiminin işsizlik sorunuyla mücadelede 
fabrikaları popülist bir yaklaşımla kolay ve hızlı 
istihdam için birer araç olarak görmesidir. Yerli 

 1  Hane-yi Kitap Kurumunun yayınladığı verilere göre Ferverdin 1397/Nisan-Mayıs 2018 ile Ferverdin 1398/Nisan-Mayıs 2019 aralığında basılan 
eser sayısında %22’lik bir azalma olmuştur. Rakamlara göre geçen yılın ilk ayı 3.350 kitap yayımlanırken bu yılın ilk ayı bu rakam 2.624’e gerile-
miştir. Ağustos-Eylül 2018/Şehriver 1397 ile Ağustos-Eylül 2017/Şehriver 1396 aylarında basılan kitap sayısı karşılaştırıldığında ise %16’lık bir 
düşüş yaşanmıştır. 

kâğıt üretimi fabrikalarda fazla iş gücü istihdamı 
ve işçi ücretlerinin artmasından dolayı kâr marjla-
rının düşmesiyle beraber azalmıştır. Mevcut kâğıt 
fabrikaları kitap ve gazete basımı için kullanılacak 
yıllık 335 bin ton olan kâğıt ihtiyacının yaklaşık 
%50’sini karşılayabilecek seviyededir.

2018’in son aylarından itibaren uygulanmaya 
başlanan ambargolar kâğıt yetersizliği sorununu 
daha da derinleştirmiştir. Ambargolar sebebiyle 
ülkede dolar yükseldiği için yurt dışından ithal 
edilen kâğıdın birim fiyatında artış yaşanmıştır. 
Kâğıdın pahalılaşması doğal olarak ülkedeki ya-
yıncılık sektöründe maliyet artışını beraberinde 
getirmiştir. Kâğıdın haricinde çinko, film ve maki-
ne gibi matbaalarda kullanılan diğer üretim araç-
larının fiyatlarının da ambargolar nedeniyle art-
ması veya tedarik edilmesinde güçlük yaşanması 
basım sektörünün yaşadığı sorunlar arasındadır.

21 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani’ye üç milletvekili tarafından bir 
mektup gönderilmiş, yayıncılık sektöründeki üre-
tim girdilerinin artışından bahsedilmiş ve Cum-
hurbaşkanlığının bu konuda bir an önce tedbir 
alması istenmiştir. Ruhani Hükûmeti’nin kâğıt 
yetersizliğine karşı ilk adımı, Kültür ve İslami 
İrşad Bakanlığı bünyesinde Kâğıt Komisyonus-
nun kurulması ve bu komisyonun aldığı kararla 
yayıncıların basım işini devam ettirebilmeleri için 
acil gerekli olan kâğıdın yurt dışından sabit dolar 
kuru olan 4.200 tümenle sipariş edilmesi olmuş-
tur. 13 Mayıs 2019 günü Cumhurbaşkanı Birinci 
Yardımcısı İshak Cihangiri de yayıncılara hükûa-
metin kâğıt ithalatı için gerekli bütçenin devamlı 
surette aktarılacağı taahhüdünde bulunmuştur. 
Ancak verilen siparişin yalnızca bir kısmı üreti-
cilere dağıtılabilmiştir. Cihangiri bu durumun 
sebebini kâğıdın serbest piyasada dolaşıma gir-
dikten sonra bazı şahıslar tarafından stoklanması 
ve akabinde karaborsada satılması olarak açık-
lamıştır. Anlaşılan o ki İran’da pek çok sektörde 
olduğu gibi yayıncılık sektöründe de stokçuluğun 
önü alınamamaktadır.

İran’ın mevcut kâğıt ihtiyacının toplu miktar-
larda resmî kurdan kâğıt alımına gidilmesi yoluyla 
karşılanması mümkün görünmemektedir. Bu du-
rum millî üretim kapasitesinin yeniden artırılması 
zaruretini hatırlatmıştır. Bu bağlamda İran’da bir 
taraftan 2018 yılında “Direniş Ekonomisi” po-
litikası kapsamında yerli üretim teşvik edilirken 
diğer taraftan üretimi durma noktasına gelen bir-
çok fabrikanın atıl duruma gelmesi tepkilere yol 
açmıştır. Söz konusu tepkiler sonuç vermiş ve 
İran parlamentosu Huzistan ve Şiraz gibi bölgep-
lerde beş yeni kâğıt fabrikasının kurulmasına iliş-

kin kanun teklifini onaylamıştır. Bununla birlikte 
var olan tesislerde üretim miktarını artırmak için 
çalışmalar yapılmıştır. Ne var ki bu çalışmalardan 
artan kâğıt ihtiyacı dikkate alındığında kısa vade-
de kalıcı bir sonuç alınamamıştır. Zira İran Sanayi 
Maden ve Ticaret Bakanlığının paylaştığı verilere 
göre 2018-19 yılı kâğıt üretiminde bir önceki yıla 
göre ancak %0,3’lük bir artış sağlanabilmiştir.

Artan üretim maliyetleri hâlihazırda İran’da 
birçok yayınevinin kitap basımını durdurmasına 
veya kapanmasına yol açmaktadır. Bu ise basılan 
kitap ve gazete sayısında da belirgin bir azalışa 
neden olmuştur. İran İstatistik Kurumunun yad-
yımladığı 1997-2017 yıllarını kapsayan istatis-
tiklerde basılan kitap sayısında (1390-91/2012 
yılı hariç) sürekli bir artış gözlenmektedir. Ancak 
kâğıt krizinin yaşandığı 2018 ve 2019 yıllarına ait 
resmî bir veri bulunmamaktadır. Ambargoların 
yürürlüğe girdiği döneme ilişkin veriler basından 
takip edilebilmektedir. Basında çıkan veriler incei-
lendiğinde ise basılan kitap sayısında 2018-2019 
yıllarında bir azalma yaşandığı görülmektedir.1 
Üretim maliyetleri aynı zamanda kitapların satış 
fiyatlarına da yansımış, bir kitabın ortalama satış 
fiyatı geçen yıla oranla %36’lık bir artış göstererek 
ve 17.407 tümenden 23.711 tümene (4,13 dolarm-
dan 5,63 dolara) yükselmiştir. Kitap fiyatlarının 
artması bu yıl 23 Nisan – 4 Mayıs 2019 tarihleri 
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arasında düzenlenen 32. Tahran Kitap Fuarı’nın 
da durgun geçmesine zemin hazırlamıştır. Söz 
konusu fuar, kitap piyasasının canlanmasına 
katkıda bulunamamış, fuarı ziyaret eden Devrim 
Lideri Ali Hamenei kitap fiyatlarından duyduğu 
rahatsızlığı dile getirerek fiyatlardaki artışın do-
lardaki artışa göre fazla olduğunu belirtmiştir.

Kitap sektörünü yakından tanıyan bir uzma-
nın belirttiği üzere kitap fiyatlarındaki artış üre-
tim maliyetinden düşüktür. Bu durum da İran’da 
kitap satıcılarının zarar etmesine yol açmaktadır. 
Bu sebeple kitapçılar da baskıdan yeni çıkan ki-
tapları almakta isteksiz davranmaktadır. Ancak 
kitap fiyatlarının üretim maliyetlerine paralel bir 
şekilde artması hâlinde piyasada kitap alacak 
müşteri kalmayacaktır. Söz konusu uzman bu 
şartlarda kâğıt fiyatları makul bir seviyeye gelene 
kadar yayınevlerinin faaliyetlerini durdurmalarını 
en mantıklı çözüm yolu olarak zikretmektedir. 
Artan basım maliyetlerinden dolayı okur daha 

az maliyetlerle basılan korsan kitap satıcılarına 
yönelmekte, müelliflerin de yeni eserlerini bas-
tırmak ve okurla buluşturmak yönündeki isteği 
azalmaktadır.

Üretimin durması matbaa sektöründe işsizlik 
sorununa da yol açmaktadır. İran’da yaklaşık 
14.000 yayınevi bulunmaktadır ki bu azımsan-
mayacak bir sayıdır. Kuşkusuz İran’da oldukça 
canlı olan bu sektör ciddi bir iş gücünü de bünye-
sinde barındırmaktadır. Ülkedeki basımevlerinin 
%93’ünün Tahran’da toplanmış olduğu da göz 
önünde bulundurulduğunda matbaaların kapanb-
ması ülkede zaten yüksek seyreden işsizlik oranı-
nı daha da arttıracaktır. Bu ise İran’ı önümüzdeki 
günlerde yeni sosyal ve toplumsal krizlerin bek-
lediği anlamına gelmektedir.

Kâğıt fiyatı ve basım maliyetindeki artış yal-
nızca kitap sektörünü etkilememiştir. Basın sek-
törü de artan kâğıt fiyatlarından hissesine düşen 

payı almıştır. Şark ve İtimad gazeteleri fiyatlarını 
iki kat artırmak zorunda kalmıştır. İran ve Hem-
şehri gibi tanınmış gazeteler tiraj ve sayfa sayısı-
nı azaltmak, perşembe günleri sayı çıkarmamak 
veya basım faaliyetlerini belirli bir süre durdur-
mak gibi tedbirlere başvurmak zorunda kalmak-
tadır. Bu son uygulamalar İran’da 200 yıla yakın 
bir geçmişi olan gazeteciliğin ölüm döşeğinden 
kurtarılması için alınan tedbirler olarak nitelendi-
rilmiştir.

Bütün bu gelişmeler birlikte düşünüldüğün-
de ülkedeki kültürel hayatın durgunluk evresii-
ne girdiği söylenebilir. 2018 yılında yürürlüğe 
giren son ambargoların daha önceki Amerikan 
ambargolarına nazaran İran yayıncılık sektörü-
nü daha fazla etkilediği ortadadır. Hükûmetin bu 
konuda henüz kapsamlı tedbirler alması gün-
demde olmadığı için de yayıncılık sektöründeki 
krizin kısa ve ora vadede bitmesi mümkün gö-
rülmemektedir.

Sertaç Sarıçiçek - Araştırmacı
Toplum / Kültür - Görüş
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Gerilim 
Tırmanırken 
24 Haziran 
Yaptırımları
ABD’nin nükleer anlaşmadan (Kapsamlı 

Ortak Eylem Planı-KOEP) çekilmesi ile 
İran’a yönelik askıya aldığı yaptırımlar 

Kasım 2018 itibari ile yeniden yürürlüğe gir-
mişti. Geçici olarak ABD yönetimince 8 ülkeye 
verilen petrol muafiyetinin Mayıs 2019’da sona 
ermesi ile yaptırımların İran ekonomisine ver-
diği tahribatın giderek derinleştiği gözlemlen-
mektedir.

Trump’ın ABD’nin KOEP’ten çekildiğini 
açıkladığı Mayıs 2018’in hemen sonrasında 
yaptırımların olumsuz etkileri İran ekonomisin-
de hissedilmeye başlandı. 2018’in yaz ayların-
da başta petrol ithal eden ülkeler olmak üzere 
birçok ülke İran ile ticari ilişkilerini ciddi düzey-
de azalttı. Yaptırım öncesi petrol ihracatı gün-
lük 2,5 milyon varil düzeyinde iken yaptırımla-
rın henüz yürürlüğe girmediği Kasım 2018’den 
önce bunun 1,5 milyon varile düştüğü gözlem-
lendi. ABD tarafından verilen geçici istisna ile 
bir süre daha 1-1,3 milyon varil bandında sey-
reden petrol ihracatının Mayıs 2019’da muafi-
yetlerin sonlandırılması ile günlük 300-500 bin 
varil bandına düştüğü görülüyor. Yaptırımlar 
yalnızca petrol gelirlerini ve yabancı yatırım-
ları etkilemekle kalmadı ham madde ve diğer 
ürünlerin ithalatını da ciddi sıkıntıya soktu. 
Ülkede hâlihazırda var olan ekonomik sorun-
ların yaptırımlar nedeniyle içinden çıkılmaz bir 
hâl alması bu sorunların toplumsal hareketlere 
evirilme olasılığını giderek arttırıyor.

İran tarafı yaptırımlarla mücadeleyi “mak-
simum mukavemet” olarak kavramsallaştırmış 
durumda. Bu politikanın iç ve dış boyutu var. 
Maksimum mukavemet düzleminde içeride 
önemli bazı adımlar atıldı. Bu adımlardan en 
önemlisi kritik yerlere yapılan atamalar. Ülkede 
yakın dönemde önemli bazı kritik makamlara 
daha şahin isimlerin getirilmesi İran’ın ar-
tan baskıya nasıl tepki göstereceğine yönelik 
önemli ipuçları sunuyor.

Maksimum mukavemet politikasının ikinci 
yönü İran’ın uluslararası ilişkileri ekseninde 

incelenebilir. İlk yol diplomasi olarak öne çık-
makta. Diplomatik kanalları kullanmak sure-
tiyle KOEP’e taraf olan ülkeler hedef alınıyor. 
Nükleer faaliyetlerin belirli bir süre askıya 
alınması karşılığında KOEP ile İran’a ekonomik 
anlamda ciddi taahhütlerde bulunulmuştu. İran 
tarafı ABD anlaşmadan çıksa dahi anlaşmada 
yer alan ekonomik faydanın en azından kıs-
men devamını istiyor. Somut anlamda İran bu 
ülkelerin başta petrol olmak üzere ticari faali-
yetlerinin en azından belirli bir düzeyde devam 
ettirilmesini arzu ediyor. Şu ana kadar açıkçası 
bu alanda anlaşmada yer alan ülkelerin perfor-
mansı oldukça kötü.

Maksimum mukavemet politikasının ulus-
lararası ayağı ile ilgili ikinci unsur askerî alan. 
Ortadoğu’da bu alanda karşılaştırmalı üstünlü-
ğe sahip en önemli ülkelerinden birisi İran’dır. 
40 yıldır üzerine çalışılan asimetrik savunma 
doktriniyle çok sayıda unsur geliştirilmiştir. 
Bu unsurlar arasında vekil güçler (proxy), 
füze sistemleri, denizde küçük ölçekli botlarla 
vur-kaça dayalı saldırı teknikleri gibi yöntemler 
yer almaktadır.

İran ekonomisinin giderek kötüye gittiği ve 
ayrıca zamanın İran’ın aleyhine işlediği birçok 
uzman tarafından dile getiriliyor. Uluslararası 
ilişkilerde diplomasiden istediğini alamayan 
İran tarafının gün geçtikçe agresifleştiği ve 
maksimum mukavemet kapsamında giderek 
askerî seçeneklere yöneldiği ve bu yönelişin 
günbegün ivmelendiği görülüyor. Bu ivme-
lenmeye ABD tarafınca şu ana kadar askerî bir 
karşılık verilmedi. Geçtiğimiz hafta Trump ta-
rafından sınırlı bir askerî operasyon için karar 
verildiği ancak operasyona saatler kala bundan 
vazgeçildiği söylenildi. ABD’nin elindeki askerî 
olmayan seçenekler zaten hâlihazırda kulla-
nıldığından yaptırım yelpazesinde aslında çok 
fazla alan da kalmamış durumda. Bu sınırlı alan 
çerçevesinde Trump 24 Haziran’da yaptırımın 
genişletilmesini amaçlayan bir karar açıkladı.

24 Haziran’da alınan kararın nedeni olarak 
diğer gelişmelerin yanında 20 Haziran’da İran 
hava savunma sistemlerinin değeri 120 mil-
yon dolar olduğu söylenilen ABD’ye ait İHA’yı 
düşürmesi görülüyor. Bu karardan ABD’nin 
İran’ın hamlelerine karşı askerî seçenekleri 
masada tuttuğunu ve şimdilik yaptırım kapsa-
mını genişleten bir karar ile yetinmeyi tercih 
ettiği anlaşılıyor.

24 Haziran’da alınan kararlar yaptırım kap-
samındaki kişilere yenilerinin ilavesinden iba-
ret. Ancak bu kararın basında ciddi anlamda 
ilgi uyandırmasının önemli iki nedeni var:

1. 24 Haziran’da alınan karar ile Devrim 
Rehberi Ali Hamenei ve Devrim Rehberliğine 

doğrudan bağlı olan kurumların yaptırım kap-
samına alınması,

2. 24 Haziran’da yayınlanan listede ismi 
olmasa da birkaç gün içinde İran Dışişleri Ba-
kanı C. Zarif’in de yaptırım listesine eklenecek 
olması.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Finansal 
Varlıkları Kontrol Ofisi (Office of Foreign Asset 
Control -OFAC) Şubat ayında Devrim Muhafız-
ları Ordusunu (DMO) ve orduda görev yapan 
bazı üst düzey komutanları 13224 Sayılı Baş-
kanlık Kararı çerçevesinde yaptırım sistemine 
zaten dâhil etmişti. Trump 24 Haziran’da yuka-
rıda zikredilen 13224 Saylı Başkanlık Kararı’na 
ilave hükümler getirildiğini söylemiş ve bu 
kapsamda aşağıdaki kişi ve kurumlar yaptırım 
kapsamına alınmıştır:

• Devrim Rehberi Ali Hamenei ve Devrim Reh-
berliğine bağlı kurum ve kuruluşlar

• DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Te-
negseri

• DMO Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir 
Ali Hacızade

• DMO Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed 
Pakpur

• DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1. Bölge 
Komutanı Abbas Gülümşahi

• DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2. Bölge 
Komutanı Ramazan Zirahi

• DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3. Bölge 
Komutanı Yadullah Badin

• DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 4. Bölge 
Komutanı Mansur Ravankar

• DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5. Bölge 
Komutanı Ali Ozma

İran ekonomisi yapısal olarak yabancı ya-

İran elindeki 
askerî kozları 
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askerî bir karşılık 
vermedi.
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tırım, petrol geliri ve ithal ham ve ara malına 
bağımlı bir ülke ve bunlar olmaksızın ayakta 
kalması zor gibi. Görülen o ki bu duruma da-
yanabilme kapasitesinin sınırlarına gelmiş du-
rumda. Yaptırımlarla mücadelenin bu alanında 
(ekonomi cephesinde) hemen hemen her şey 
İran’ın aleyhinde seyrediyor. Maksimum mu-
kavemetin uluslararası ilişkiler ayağını oluş-
turan diplomatik adımlar şu ana kadar işe ya-
ramadı. İran’ın elinde son bir mücadele alanı 
olarak askerî seçenek kalmışa benziyor. İran 

ABD’nin kırmızı çizgisine şu ana kadar dokun-
madı ancak küçük ısırıklarla ABD’yi sınıyor.

ABD tarafı şimdilik askerî seçeneği kullan-
madı. Bu seçeneğin siyasi ve ekonomik ma-
liyetleri bu opsiyona yönelmeyi şu ana kadar 
engellemişe benziyor. 24 Haziran’da ABD yö-
netimi yaptırım opsiyonunda bir düğüm daha 
attı. Ancak bu adımın ekonomi bağlamında 
ciddi bir karşılığı yok. Hedef alınan aktörler 
aslında yaptırım mekanizması içindeki diğer 

enstrümanlar ile zaten kuşatılmış durumda. 
Dolayısıyla ABD yönetiminin aldığı kararlar as-
kerî müdahale seçeneğini kullanmamak için bir 
sembolik adım karakterinde.

Bu yaz Körfez bölgesinde bu “didişme” de-
vam edeceğe benziyor ve açıkçası durumu ter-
sine çevirecek bir alternatif ortaya konamadı. 
İki ülke arasında arabuluculuk yapacak ve tan-
siyonu düşürecek aktörler ya da mekanizmalar 
ufukta gözükmüyor.

Murat Aslan - Koordinatör
Ekonomi - Görüş
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Tahranpars 
Hadisesi 
ve İran’da 
Zorunlu 
Örtünme 
Tartışmaları
Hafta başında başkent Tahran’ın Tahranpars 

bölgesinde İran kamuoyunda tartışma ve 
tepkilere sebebiyet veren yeni bir zorunlu 

örtünme hadisesi meydana geldi. Sivil bir memu-
run genç bir kızı bir parkta zorla arabaya bindir-
meye çalıştığı esnada çekilen görüntüler çok geç-
meden kadın hakları aktivistlerinin sosyal medya 
hesaplarında yayımlanınca gündeme oturdu. Vi-
deodaki genç kızın zorunlu örtünme yasağından 
mı yoksa uyuşturucu madde bulundurmaktan mı 
gözaltına alındığının tam olarak açıklığa kavuştu-
rulmaması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Videonun yarattığı tepkiler üzerine 24 Hazi-
ran Pazartesi günü Tahran Emniyet Müdürlüğü 
Halkla İlişkiler Merkezi, hadisenin nasıl cereyan 
ettiğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Bu açık-
lamaya göre başkentin doğusundaki Tahranpars 
bölgesinde bir parkta gençler tarafından ahlak 
dışı davranışlar sergilendiğine dair şikâyetler 
üzerine bölgeye polis ekibi gönderilmiştir. Polisin 
olay mahalline intikalinden sonra beş kişilik bir 
grubun parkta toplumsal normlarla uyuşmayan 
hareketler sergiledikleri ve parkta bulunan diğer 
vatandaşları rahatsız ettikleri tespit edilmiştir. 
Polisin ikazından sonra grup içerisindeki genç 
kızlardan biri bağırmaya başlayarak kalabalığı 
etrafında toplamış ve polis memurlarına hakaret 
etmeye başlamıştır. Bunun sonucunda gruptaki 
bütün şahıslar gözaltına alınarak emniyete sevk 
edilmiştir. Açıklamanın akabinde Halkla İlişkiler 
Merkezi Başkanı Komiser Ali Sabbahi gözaltına 
alınan şahısların uyuşturucu madde kullandıkla-
rını açıklamıştır. Sivil polis memurlarından biri-
nin genç bir kızı tutuklarken uyguladığı orantısız 
güce yönelik eleştirileri dikkate aldıklarını belirten 
Sabbahi, sosyal medyada dolaşan videonun in-
celendiğini ve polis memurunun aşırı şiddet uy-

guladığını söyleyerek herhangi bir disiplinsizlik 
suçu işlediği tespit edildiği takdirde memur hak-
kında gerekli yasal işlemin başlatılacağı sözünü 
vermiştir.

Bütün bu açıklamalara rağmen kamuoyun-
daki tartışmalar son bulmadığı gibi mesele İran 
parlamentosuna da yansımıştır. Milletvekilleri 
konuya ilişkin farklı görüşler beyan etmiştir. Mu-
hafazakâr milletvekillerinden Millî Güvenlik Kuru-
lu üyesi Veliyullah Nanvakenari, kolluk kuvvetleri 
ve yargının toplumsal normlara uymayanlara 
tavizsiz bir şekilde karşılık vermesi gerektiğini 
dile getirmiştir. Buna mukabil parlamentodaki 
Kadın Fraksiyonuna üye 30 milletvekili, söz ko-
nusu olayda gözaltına alınan genç kıza orantısız 
güç uygulandığını ve hatta bu müdahalenin taciz 
boyutuna ulaştığını dile getirerek İçişleri Baka-
nına ortak bir mektup yazmış ve olay hakkında 
derhal bir açıklama yapılmasını talep etmiştir. 
Reform yanlısı Ümit Fraksiyonunun başkanlığını 
yürüten Muhammed Rıza Arif de polisin orantısız 
güç kullanımına ilişkin tepkisini dile getirmiştir. 
Bütün bu tepkilerinden sonra nihayet Hükûmet 
Sözcüsü Ali Rebii, polisin genç kıza sert müda-
halesini kabul edilemez bularak kınamıştır. Polis 
memurlarının müdahale sırasında yasal ve şeri 
çerçeveden uzaklaştığını, bu tür davranışların 
hem siyasal düzen ve hem de hükûmet tarafın-
dan onaylanamayacağını belirtmiştir.

Hükûmet Sözcüsünün polisin tavrına yöne-
lik yapmış olduğu eleştirinin ardından Tahran 
Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, gözaltını ger-
çekleştiren iki memurun açığı alındığını duyur-
muştur. Ne var ki birkaç saat sonra yapılan yeni 
bir açıklamayla emniyet müdürlüğünün kararını 
geri çektiği belirtilmiştir. Rahimi emniyet perso-
nelini savunduğu yeni açıklamasında gözaltına 
alınan kadınların başörtülerini açarak İran İslam 
Cumhuriyeti hicap kanuna karşı alenen suç iş-
lediklerini, bu tür durumlarda polisin kanunen 
tutuklama yetkisinin olduğunu belirtmiştir. Kişi-
lerin gözaltına alındıktan hemen sonra uyuşturu-
cu kullanıldığına dair bir tespitin nasıl yapıldığına 
dair soruya ise Rahimi, gözaltına alınan kişilerin 
normal davranışlar sergilemediği şeklinde bir ce-
vap vermiştir.

Zorunlu örtünme şüphesiz İran’da en çok 
tartışılan toplumsal meselelerden biridir. Hâliha-
zırda Amerikan ambargolarından dolayı oldukça 
zor şartlarda hayatını devam ettirmek durumun-
da kalan İran toplumu esasen zorunlu örtünme 
ve kamusal özgürlükler konusunda devletten 
yumuşama beklentisindedir. Beklentilerin tersine 
denetimlerin sıkılaştırılması hatta zaman zaman 
arabaların içerisindeki kadınların dahi tam ör-
tünmedikleri gerekçesiyle uyarılması toplumda-
ki hoşnutsuzluğu arttırmakta dahası olası halk 
hareketlerine zemin hazırlamaktadır. Zorunlu 

örtünme konusunda Ruhani hükûmetinin yumu-
şama taraftarı olduğu bilinse de Devrim Rehberi, 
din adamları ve devrim muhafızları gibi müesses 
nizam içerisindeki etkin güç odaklarının bir deği-
şikliğe henüz sıcak bakmadığı ortadadır. Her ne 
kadar son yıllarda zorunlu örtünme ve kamusal 
özgürlüklere ilişkin itirazlar İranlı kadınlar tarafın-
dan daha yüksek sesle dillendirilmeye başlansa 
da bu meselenin İran gündemini kısa ve orta va-
dede meşgul edeceği anlaşılmaktadır.

Son yıllarda 
zorunlu örtünme 
ve kamusal 
özgürlüklere ilişkin 
itirazlar İranlı 
kadınlar tarafından 
daha yüksek sesle 
dillendirilse de bu 
meselenin İran 
gündemini kısa 
ve orta vadede 
meşgul edeceği 
görülmektedir.
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ABD-İran 
Çekişmesi 
ve Asimetrik 
Gerilim
ABD-İran ilişkileri, 1979 yılında İran İslam 

Cumhuriyeti’nin kurulmasından günümü-
ze kadar hasmane olageldi. 1979 devrimi 

ABD’yi Ortadoğu’daki bazı ezberlerini ve stratejik 
yatırımlarını gözden geçirmek zorunda bıraktığı 
gibi İran’ı da sürekli bir uluslararası baskı ve ku-
şatmanın nesnesi hâline getirdi.

80’lerle Gelen Husumet

Ayetullah Humeyni yanlısı bir grup devrim-
cinin, ülkenin seçilmiş başbakanı Muhammed 
Musaddık’ın 1953 yılında ABD marifetiyle ala-
şağı edilmesinin ve yine ABD’nin devrik şaha 
verdiği düşünülen koşulsuz desteğin intikamını 
almak için devrimin hemen akabinde 4 Kasım 
1979’da ABD’nin Tahran büyükelçiliğini basarak 
52 Amerikalıyı bir yılı aşkın süre esir alması iliş-
kilerde dönüm noktası oldu. Bu hadise, yalnızca 
iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri bitirmekle 
kalmadı aynı zamanda ABD’deki belirli askeri ve 
siyasi karar alıcıları İran’daki yeni rejime karşı 
sonu gelmez bir öfke sarmalına soktu. Nitekim 
bu öfke vahim sonuçlar doğurmakta gecikmedi. 
Carter başkanlığındaki ABD, Nisan 1980’de esir 
vatandaşlarını kurtarmak için Kartal Pençesi Ha-
rekâtı’nı düzenledi ama bu girişim sekiz Amerikan 
askeri personelinin ve bir İranlı sivilin yaşamına 
mal olarak akim kaldı. Sonrasında İran, ABD’nin 
Beyrut’taki büyükelçiliğine ve üssüne 1983 yılın-
da düzenlenen ve birçok hayata mal olan saldı-
rılardan sorumlu tutulurken ABD, 1988 yılında 
bir İran yolcu uçağını vurarak 290 sivili öldürdü. 
Tahran-Dubai seferini yapan İranair’e ait bu sivil 
uçak, güya saldırı hazırlığındaki bir savaş uçağı 
sanıldığı iddiasıyla Hürmüz Boğazı üzerinde dü-
şürülmüş ve uçakta bulunan 66’sı çocuk 290 kişi 
öldürülmüştü. Muhtelif araştırma ve belgesellere 
konu olan bu olayın mahiyetini, füzeyi fırlatan 
Vincennes savaş gemisi personelinin ülkelerin-
de kahraman gibi karşılanması ve dönemin ABD 
Başkan Yardımcısı Bush’un bu ifadeleri gözler 
önüne sermişti: “Olgular ne olursa olsun, kesin-
likle ABD adına özür dilemeyeceğim”. ABD’nin 

olaya ilişkin “derin bir üzüntü” duyması için ko-
nunun Uluslararası Adalet Divanı’na taşınmasını 
ve 1996 yılında bir anlaşmaya varılmasını bekle-
mek gerekecekti. Özetle, 1980’ler ABD ile İran’ı 
hasım haline getirdi ve bu husumet hiçbir zaman 
kalıcı anlamda sona ermedi.

Tehlikeli Olağanlık

2019 yılı itibariyle ABD-İran geriliminin yö-
rüngesi ve bunun bölgesel ve küresel düzlemler-
de ihdas ettiği sorunların mahiyeti pek de değiş-
miş görünmüyor. 12 Mayıs 2018’de Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin (BAE) Umman Körfezi’nde bulunan 
Füceyre Lima’ında dört ticari yük gemisi saldırıya 
uğradı. ABD ve bölgesel müttefiklerinin sorumlu 
olarak İran’ı işaret ettiği bu olaydan iki gün son-
ra ülkenin Devrim Rehberi Ali Hameney çıktı ve 
“ABD ile müzakere de olmayacak savaş da” dedi. 
Ancak gelişmeler hızını kesmedi. 12 Haziran’da 
Suudi Arabistan’ın Yemen’e 170 km mesafedeki 
Abha Havalimanı’na füze saldırısı düzenlendi ve 
Husiler’in üstlendiği bu olayda da aynı parmaklar 
İran’ı gösterdi. 13 Haziran’da yine Umman Kör-
fezi’nde, biri Marshall Adaları bandralı olup BA-
E’den Tayvan’a diğeri ise Panama bandralı olup 
Sudi Arabistan’dan Singapur’a giden iki tanker 
saldırıya uğradı. Japon Başbakan Shinzo Abe’nin 
ABD-İran gerilimini azaltmaya dönük arabulucu-
luk girişimleri kapsamında Tahran’da en üst dü-
zeyde görüşmeler gerçekleştirdiği anlarda gelen 
saldırıda da İran aynı aktörlerce olağan şüpheli 
olarak gösterildi. 20 Haziran Perşembe günü 
ABD’ye ait bir İHA Basra Körfezi’nden düşürdü-
ğünde ise hiç kimsenin bir yeri işaret etmesine 
gerek yoktu.

Zira hava sahasının mükerrer ikazlara rağmen 
ihlal edildiğini iddia eden İran, Hordad-3 füzesiy-
le İHA’yı düşürmüş ve olaya ilişkin görüntü ve 
verileri paylaşmıştı. ABD ise olayın uluslararası 
hava sahasında meydana geldiğini iddia ederek 
İran’ı suçladı. Hatta ABD Başkanı Trump’ın sos-
yal medya paylaşımına bakılırsa, şayet 150 civa-
rında yaşama mal olacağı rapor edilmemiş olsa 
ABD Başkanı misilleme emri verecekti. Gözlem-
ciler, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman 
Körfezi hattında bu tür gerginliklerin olağan ol-
duğunu söylüyorlar. Gerçekten de bu bölgede 
güçlü ABD askeri varlığını her zaman için ulusal 
güvenlik tehdidi olarak gören İran zaman zaman 
gerilimin öznesi ve nesnesi olabiliyor. Ancak şu 
anki olağanlık bir hayli tehlikeli. Bu tehlikeyi ve 
olası gidişatı ele almayı yazının sonuna bıraka-
lım. Öncelikle cevaplanması gerekense buraya 
nasıl gelindiği. Gerçekten de işler Obama’nın 
Dışişleri Bakanı Kerry ile İranlı mevkidaşı Zarif’in 
2015 yılında nükleer müzakereleri yürüttükleri 
Cenevre’de dünyaya verdikleri ılımlı görüntü ve 
mesajlardan buraya nasıl geldi?

Aceleci Bir Anlaşma

Temmuz 2015’te bir tarafında ABD, Çin, 
Rusya, İngiltere, Fransa ve ilaveten Almanya’nın 
(P5+1) diğer tarafında İran’ın bulunduğu ve Kap-
samlı Ortak Eylem Planı olarak resmi kayıtlara 
geçen nükleer anlaşma imzalandı. Neresinden 
bakılırsa bakılsın, 2013’de görev süresi biten 
Ahmediejad’ın cumhurbaşkanlığı döneminde 
karşılıklı tehditler savrulurken bir süre önce örtük 
şekilde başlamış olan görüşmelerin neredeyse 
Ruhani göreve gelir gelmez anlaşmaya gidecek 
şekilde ilerlemesi şaşırtıcıydı. Özetle, aslında 
herkes nükleer anlaşmanın olgunlaşmamış bir 
anlaşma olduğunu biliyordu. Ancak, ekleriyle 
beraber 159 sayfa hacmindeki anlaşma metnin-
de de yazdığı üzere anlaşma “hüsnüniyet” üze-
rine kurulmuştu ve teknik ayrıntılar bu zeminde 
şekillenecekti. Kendisinden sonra Hillary Clin-
ton’ın seçileceğine inanan Obama da bu sayede 
kendisinin “dış politika mirası” olan anlaşmanın 
sürdürülerek geliştirileceğine inanıyordu. Nite-
kim Trump’ın anlaşma ve anlaşmayı imzaladığı 
için Obama yönetimi aleyhinde sonu gelmeyen 
ithamlarının ardından Kerry, kendilerinin hedefi-
nin de meseleyi bu anlaşmayla sınırlı tutmamak 
ve takip eden süreçteki vizyonlarının buna İran’ın 
balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri gibi 
dosyaları eklemek olduğunu savundu.

ABD, İran’ı 
elden geldiğince 
baskılayarak 
yıpratma 
amacında, İran 
ise ekonomik, 
siyasi ve elbette 
toplumsal 
anlamda gardı 
düşmeden 
dişini gösterme 
uğraşında.
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Elbette bu yaklaşım, seçim kampanyaların-
dan itibaren itibarsızlaştırdığı anlaşmadan niha-
yet Mayıs 2018’de seçilen Trump’ın hiç umurun-
da olmadı. Trump’ın İran’la “harcayacak” vakti ve 
İran’a müsamaha göstermek için bir motivasyo-
nu yoktu. O somut, hızlı ve kesin sonuçlar almak 
istiyordu ve doğrudan savaşa girmeye niyetlen-
mediği sürece elinde bunu sağlayacak gerçek tek 
bir aracın olduğunu düşünüyordu: yaptırımlar. 
Trump bu yaptırım aracını bir seneyi aşkın sü-
redir agresif şekilde kullanıyor ve en son 24 Ha-
ziran’da açıklanan kalemler dahil birçok yaptırım 
hamlesiyle İran’ı baskı altına almaya çalışıyor. 
ABD’nin resmi görüşüne göre bu baskılar İran’ı 
daha “esaslı” bir anlaşma için masaya oturtmayı 
amaçlıyorken İranlı yetkililer hedefin İran İslam 
Cumhuriyeti’ni yıkmak olduğunu savunuyor. En 
can alıcı hususlardan biri ise bu gerilimin ne de-
rece asimetrik olduğudur.

ABD’de zaman zaman yapılan anketler orta-
lama Amerikalının, İran gibi küresel ölçekte gün-
dem olanlar dâhil birçok ülkenin yerini haritada 
dahi gösteremediğini ve bırakın Farsçayı genel 
anlamda pek yabancı dil bilmediğini gösteriyor. 
İran’da ise durum farklı. ABD, ortalama bir İran-
lının gündeminden pek az düşüyor ve özellikle 
genç İranlılar İngilizce bilmeye büyük önem ver-
dikleri için bu ülkeden hayli haberdarlar. Ameri-
kan yaptırımlarının ülkedeki etkisi ise azımsana-
cak gibi değil. Örneğin Tahran’da herhangi bir 
ortamda konunun Amerikan yaptırımlarına ve 
bunun bunaltıcı etkilerine gelmesi işten değil. 82 

milyonluk petrol ve doğalgaz zengini İran’ın, pet-
rol gelirlerinin sürekli düşmesi halkın büyük ke-
simi üzerinde depresif etkiler meydana getiriyor. 
İran’ın bu etkilere ve daralan ekonomik çembere 
ilanihaye dayanması imkânsız. Bu durumda İran 
da elindeki en güçlü kartı kullanıyor: füzeler.

Gerilimin Olası Seyri
İran Basra Körfezi’nin en güçlü ülkelerinden 

biri ve körfez İran’ın askeri anlamda büyük de-
neyime ve güç birikimine sahip olduğu bir alan. 
Kuşkusuz İranlılar ABD ile konvansiyonel bir 
savaşta başlarına ne geleceğinden haberdarlar 
ancak olası bir savaşın konvansiyonel olmaması 
ya da diğer bir ifadeyle kendi topraklarıyla sınırlı 
kalmaması için ellerinde çeşitli kozlar olduğunu 
düşünüyorlar. Bölgede İsrail, Suudi Arabistan ve 
BAE gibi ABD müttefiki ülkeleri tehdit eden vekil 
güçler ve uzun menzilli balistik füzeler bu kozla-
rın öne çıkanları. Dahası, Hürmüz Boğazı dünya-
da deniz üzerinde sağlanan petrol arzının takri-
ben yüzde 30’unun geçiş yolu ve kuşkusuz kimse 
1973’tekine benzer bir petrol krizi istemiyor. İran 
bunu da biliyor ve olası bir krizin 1973’tekini de 
aşan sonuçları olacağını savunuyor.

ABD, İran’ı elden geldiğince baskılayarak 
yıpratma amacında, İran ise ekonomik, siyasi 
ve elbette toplumsal anlamda gardı düşmeden 
dişini gösterme uğraşında. Ezcümle İran “ben 
yanarsam bölge de yanar ve dünya bundan azade 
kalamaz” diyor. Bölgedeki gidişatın vahametini 
en iyi gören iki ülke ise Türkiye ve Irak.

Müzakere İmkânı

Türkiye bu sorumsuz gerilimin bütün bölge-
yi tehdit ettiğini düşünürken Irak doğrudan bir 
askeri çatışmanın patlak vermesi durumunda 
kelimenin tam anlamıyla ateşin içinde kalacağını 
biliyor. İngiltere, Fransa ve Almanya da gerilimin 
tırmanmasını menfaatlerine aykırı buluyor. Ancak 
İran’ın son aylarda sıklıkla anlaşma uyarınca ken-
disine getirilen zenginleştirilmiş uranyum sto-
ku konusundaki kısıtlamalara yine anlaşmadan 
doğduğunu iddia ettiği hakla riayet etmeyeceğini 
söylemesi işleri Avrupa açısından zorlaştırıyor. 
Neyse ki şu an için Trump’ın savaşın kendisinden 
çok lafını sevdiği ve ülkesinin askeri üstünlüğünü 
vurgulamakla iktifa ettiği görülüyor. ABD Başka-
nının arzuladığı ve öncelik verdiği şey ise yeni bir 
müzakere süreci. Körfezdeki gerilim şimdiye ka-
dar olduğu gibi kontrol altında tutulursa er ya da 
geç bir anlaşma zemini oluşacaktır. Nitekim İran 
anlaşma istemediğini değil ABD’nin bu tehditkâr 
söylemi ve yaptırımlar sürdükçe anlaşma olma-
yacağını söylüyor. Rusya’nın ise şimdilik körfezin 
sıcak sularına inmeye niyetli olmadığı görülüyor. 
Çin için de benzer bir durum geçerli. Son birkaç 
haftada yaşanan gelişmeler olası bir çatışmanın 
fragmanı mahiyetinde. ABD ile İran bir noktada 
masaya oturacaktır. Önemli olan ise bu noktaya 
hangi maliyetler ödenerek gelineceği.

Serhan Afacan
Görüş

Bu makale ile olarak Star Açık Görüş’te 30.6.2019 tarihinde yayımlanmıştır.
https://www.star.com.tr/acik-gorus/abdiran-cekismesi-ve-asimetrik-gerilim-haber-1464367/
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Petrolde 
İran-Rusya 
Çıkar 
Çatışması

İran petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 1-2 
Temmuz tarihlerinde Viyana’da yapılan OPEC 
toplantısında Rusya’yı suçladı. İran’ın OPE-

C’ten ayrılmayacağını söyleyen Zengene, OPE-
C’teki karar alma mekanizmasının Rusya ve Suu-
di Arabistan’ın eline geçtiğini, bunun da örgütün 
“ölümüne” neden olacağını açıkladı.

Daha önce OPEC üyesi olmayan ve ener-
ji alanında bağımsız politika izleyen Rusya, 
2016’da OPEC üyesi ülkelerle petrol fiyatları-
nın kontrolünün sağlanmasına dair ortak bir 
anlaşma imzalayarak fiilen örgütün bir parça-
sı olmuştu.

OPEC uluslararası petrol piyasasında pet-
rol fiyatlarının kontrolünü ve üreticilerin pazar 
payını belirleyen bir mekanizmaya sahiptir. 
Dolayısıyla da ekonomisi önemli derecede 
petrol ihracatına bağlı olan Rusya, OPEC’le 
yapılan anlaşmayla iki amaca ulaşmak iste-
miştir. Birincisi, OPEC çerçevesinde üretimini 
diğer üyelerle anlaşarak azaltıp petrol fiyat-
larının düşmesini engellemektir. Dolayısıyla 
da petrolden elde ettiği gelirlerin azalması-
nın önüne geçmeyi hedeflemektedir. İkinci 
amacı ise başta Venezuela’nın ve ardından da 
2018’den itibaren uygulanan yaptırımlardan 
sonra uluslararası petrol piyasalarından dış-
lanan İran’ın payına ortak olmaktır.

G20 Osaka Zirvesi’nde Putin-Selman gö-
rüşmesinde alınan karar sonrası Viyana’da 
Mart 2020 yılına kadar uzatılan sözleşmeyle 
petrol fiyatlarının düşmesinin durdurulması 
veya bu düşüşün yavaşlatılması öngörülmüş 
ve Mayıs 2019’dan itibaren yasal petrol piya-
salarından dışlanan İran’ın payı paylaşılmıştı.

Uygulanan yaptırımlar nedeniyle ulusla-
rarası petrol ihracatçısı ülkeler listesinden 
çıkarılmasıyla OPEC karar sürecinde etkisiz 
kalan İran’ın uluslararası piyasalardaki payı 
paylaşılıyor olsa da petrol fiyatlarının yüksek 

tutulması İran’ın çıkarına olduğu için Tahran, 
OPEC üyesi ve diğer petrol üretici ülkeler ara-
sında yapılan sözleşmenin uzatılmasına onay 
vermiştir. Petrol fiyatlarının yüksek tutulma-
sı, ambargo altında sadece dolaylı yollardan 
petrol satışı yapabilen İran’a önemli bir gelir 
kaynağı sağlayacaktır. Ayrıca İran’ın OPEC’e 
bağlı kalmaya devam etmesi uluslararası sis-
temden tamamen dışlanmasının da önüne 
geçecektir. OPEC İran’ın uluslararası prestiji 
açısından hâlâ önemli bir yere sahiptir.

Rusya’nın İran’ı devre dışı bırakarak Suu-
di Arabistan’la yakınlaşmasına tepki gösteren 
İran, Rusya’yla bağlarını tamamen koparmak 
da istememektedir. Yaptırımlara rağmen Rus-
ya’nın dolaylı yollardan İran petrolünü alması 
ambargo altındaki İran için önemli bir durum-
dur. Rusya da dolaylı yollardan alacağı bu 
petrolü daha yüksek fiyatlarla yeniden satma 
olanağı elde edebilecektir. Ancak son OPEC 
zirvesinde de görüldüğü gibi petrol fiyatları-
nı yüksek tutmak için üretimini azaltan Rus-
ya’nın İran’dan petrol alımına ne kadar olumlu 
baktığı da soru işaretidir.

Tüm bu gelişmelerle birlikte İran hükûmeti 
“petrol karşılığı gıda” programını ilan etmiş 
ve Rusya da bu programı uygulamaya niyetli 
olduğunu açıklamıştır. Ancak 17 Haziran’da 
konuyu ele almak için İsfahan’da Rusya Enerji 
Bakanı Aleksandr Novak ile İran Petrol Bakanı 
Namdar Zengene arasında yapılan görüşmede 
ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır.

Sonuç olarak dünyanın önemli enerji kay-
naklarına sahip olan İran giderek uluslararası 
enerji piyasalarından dışlanmakta ve İran’ın 

payı diğer aktörler tarafından paylaşılmakta-
dır. Bu aktörlerin başında da Rusya gelmek-
tedir. Petrol fiyatlarının düşüşünden endişe 
duyan Rusya, giderek dışlanan İran’la değil 
de İran’ın bölgedeki ve petrol piyasalarındaki 
rakibi olan Suudi Arabistan’la ortak hareket 
etmeyi ve petrol alanında iş birliği yapmayı 
ulusal çıkarlarına daha uygun görmektedir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Haber Analiz

Rusya, giderek 
dışlanan İran’la 
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piyasalarındaki 
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Arabistan’la ortak 
hareket etmeyi 
ulusal çıkarlarına 
daha uygun 
görmektedir.
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INSTEX’in 
Devreye 
Girmesi 
Tartışmaları 
Bitirmedi

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin 
ardından anlaşmaya taraf ülkelerce İran’ı 
anlaşmada kalmaya ikna etmeye yönelik 

açıklamalar yapılmış ve İran’ın uluslararası ticari 
faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak çeşit-
li uygulamalar sık sık gündeme gelmişse de bu 
alanda herhangi bir somut adım atılamamıştı. 
Bir yılı aşkın süredir dillendirilen Özel Ödeme 
Aracı (SPV) ve onun kurumsallaşmış şekli olan 
INSTEX (Ticareti Destekleme Enstrümanı), uzun 
müzakerelerin ardından nihayet faaliyete geçti. 
INSTEX sisteminin ana hatları Ocak 2019 sonun-
da Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakan-
ları tarafından yapılan ortak duyuruyla uluslara-
rası kamuoyuyla paylaşılmış ancak sistemin ne 
zaman faal olarak kullanılmaya başlanacağının 
açıklanmaması sisteme ilişkin şüpheleri de be-
raberinde getirmişti. Nitekim Haziran 2018’den 
beri İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 
ülkelerinin üzerinde çalıştığı alternatif bir ödeme 
sisteminin, yaptırımların ikinci ayağı yürürlüğe 
girmeden önce aktifleştirileceği duyurulmuşsa 
da bu konuda herhangi bir adım atılmayınca bek-
lentiler boşa çıktığı gibi sistemin uygulanabilirliği 
de sorgulanmıştır. Ancak tarafların uzun süren 
çabalarının meyvesi Avusturya’nın başkenti Vi-
yana’da gerçekleştirilen 12. Kapsamlı Ortak Ey-
lem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısının 
ardından basınla paylaşıldı. Toplantının ardından 
açıklama yapan Avrupa Dış Eylem Servisi Genel 
Sekreteri (EEAS) Helga Schmid, sistemin faa-
liyete geçerek ilk transferin yapıldığını ve yakın 
zamanda anlaşmaya taraf olmayan ülkelerin de 
sisteme katılımının sağlanmasına yönelik çalış-
maların başlatılacağını belirtti.

INSTEX Sistemi Neden Gecikti?

Sistemin formatına ilişkin ocak ayı başında 
hatta daha önce yapılan açıklamalar göz önün-
de bulundurulduğunda, 2018 Kasım ayı itibariyle 

uygulamaya konulması gereken sistemin hazi-
ran ayına sarkması İran tarafından büyük eleş-
tiri almıştı. Zira AB’nin bu konudaki vaatleri ve 
birbirini takip eden “Sistem uygulanmaya hazır.” 
açıklamaları, İran’ın bu konuda ümit var olması-
na neden olmuştu. Sistemin uygulanmasındaki 
gecikmenin ardında sıkı ABD yaptırımları oldu-
ğu ve taraf ülkelerin sistemin merkezine ilişkin 
çekimser kaldıkları sık sık basında yer almıştı. 
Bunun yanı sıra ocak ayındaki açıklamanın ar-
dından E3 ülkeleri İran tarafından da aynı siste-
min uygulamaya konmasını istemiş ve sistemin 
faaliyete geçmesi için birkaç aylık bir süre belir-
lenmişti. Fakat İran nisan ayının ilk haftasında 
E3 ülkelerinin istediği “Özel Ticaret ve Finans 
Enstitüsünü” (STFI) kurmasına rağmen sistem 
faaliyete geçirilmedi. Bundan bir hafta sonra ise 
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, E3 
ülkelerini tehdide varan sert bir üslupla eleştirdi. 
Ancak ABD’nin sisteme ilişkin açıklaması süreci 
hızlandıran bir rol oynadı. Almanya ziyaretinde 
INSTEX sistemi ile ilgili konuşan ABD Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo’nun “Sistem izin verilmiş 
malların dolaşımını kolaylaştırmayı hedefliyorsa 
bu sorun olmaz.” yönündeki açıklaması AB ülke-
leri tarafından yeşil ışık olarak algılanmış olmalı 
ki INSTEX sistemi açıklamayı takip eden bir ay 
içinde faaliyete geçirildi. Bu açıklamanın yanı sıra 
İran ile ABD arasındaki gerilimin giderek artması 
ve İran’ın nükleer anlaşmada belirtilen sınırların 
üzerinde zenginleştirilmiş uranyum stoklaya-
cağını açıklaması da INSTEX sisteminin İran’ı 
durdurmak için hızlandırıldığı savını destekler 
niteliktedir.

INSTEX Sistemi Nasıl İşliyor?

Uzun süredir dile getirilen sistem aslında bir 
ödeme kanalı olarak değerlendiriliyor. Merkezi 
Paris’te olan ve Almanya’nın önde gelen banka-
larından Commerzbank’ın eski yöneticilerinden 
Per Fischer tarafından yönetilen sistem bir aracı 
görevi görüyor. INSTEX temel olarak İran ile ya-
sal sınırlar dahilinde ticaret yapan ülkelerin işlerini 
kolaylaştırmayı amaçlıyor. Nitekim yaptırımlardan 
ötürü İran tarafının transfer işlemlerinde yaşadığı 
sorunlar yaptırımlardan muaf tutulan gıda, ilaç ve 
diğer insani malzemelerin teminini bile etkilemiş 
ve bazı şirketler İran ile gerçekleştirdikleri işlemleri 
askıya almak zorunda kalmıştı. Sistem tam da bu 
noktada devreye giriyor. Zira işleme dâhil edilen 
ürünler beklendiği gibi petrol ile bağlantılı ürünler 
değil gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerdir. Sistemle iki 
ülkede de var olan mekanizmalar sayesinde para 
ülkeden dışarı çıkmadan ticari faaliyetler gerçek-
leştiği için paranın kaynağı açısından herhangi bir 
yaptırım riski bulunmuyor. Örnek vermek gerekir-
se İran tarafından istenen herhangi bir ürün (gıda, 
ilaç ve tıbbi malzeme) ticareti için Avrupalı partner 
gerekli belgelerle INSTEX’e başvuru yapıyor ve 

kurum şartlar sağlandığı takdirde işleme izin ve-
riyor. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ihracat 
işlemi için INSTEX tarafından başka bir Avrupalı 
ithalatçı bulunarak onun işlemleri de gerçekleştiri-
liyor. Böylece ithalatçının yapması gereken ödeme 
INSTEX aracılığıyla ihracatçının hesabına kayde-
diliyor. Aynı sistem İran’da da gerçekleştiriliyor 
ve İranlı partnerler de aynı yöntemlerle ödeme ve 
ticaret işlemlerini yapma imkânı buluyor.

 INSTEX Sistemi Sürdürülebilir mi?

Sistemin sürdürülebilmesi konusunda iki 
önemli husus dikkat çekiyor. İlk husus tarafla-
rın ticaret hacmidir. AB-İran ticareti göz önünde 
bulundurulduğunda taraflar arasında dengeli bir 
ticaret hacminden söz etmek mümkün değildir. 
Üstelik petrol ve türevlerinin ticaretinin yaptırımlar 
dolayısıyla sonlandırılması da İran’ın AB ile olan 
ticaretinde oldukça büyük miktarlarda açık verme-
sine neden olmaktadır. Her ne kadar gıda ticare-
tinde ithalat ve ihracat verileri paralellik gösterse 
de ilaç ve tıbbi malzemeler kısmında büyük bir 
ticaret açığı mevcuttur. Eurostat verilerine göre, 
2017 yılında 11 aylık dönemde AB’nin İran’a yap-
tığı ilaç ve tıbbi malzeme ihracatı 851 milyon avro 
iken ithalat 27 milyon avro seviyesinde kalmıştır. 
Böyle bir durumda ise sistemin birbirini karşıla-
yacak ithalat ve ihracat taleplerini bulması kolay 
olmayacaktır. Her ne kadar E3 ülkeleri sistemin 
işleyişini kolaylaştırmak için sisteme en az birkaç 

05.07.2019, Ekonomi

Merve Çakır
Görüş
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sona ereceği 8 
Temmuz tarihinde 
belli olacak gibi 
görünmektedir.
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milyon avroluk bir sermaye enjeksiyonu sağlaya-
caklarını açıklasalar da kısa bir süre sonra finans-
man sorununun tekrar açığa çıkması kaçınılmaz-
dır. Zaman içerisinde AB dışındaki diğer ülkelerin 
de sisteme katılması bir diğer çözüm önerisi ola-
rak masada yer alıyor. Nitekim E3 ülkelerinin yanı 
sıra Avusturya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, Slo-
venya, İspanya ve İsveç’ten oluşan yedi Avrupa 
ülkesi de sisteme desteklerini açıklarken Rusya da 
mekanizmaya dâhil olmayı düşündüğünü belirtti. 
Ancak ülkelerin çokluğu ve İran ile ticaret profil-
leri göz önüne alınırsa İran’ın ana ihracat kalemi 
olan petrol ve türevleri sisteme dâhil edilmedik-
çe finansal problemlerin çözülmesi mümkün gö-
rünmemektedir. Üstelik petrolün yanı sıra İran’ın 
önemli ihracat kalemlerinin neredeyse tamamı da 
yaptırımlar kapsamında yer alıyor. Ayrıca AB’nin 
sistem kurulurken yaptırımların çevresinden do-
lanmaktan ziyade “yasal sınırlar dâhilinde ticareti 
kolaylaştırıcı bir mekanizma” vurgusu yapması da 
petrolün kapsam içine alınması yönünde herhangi 
bir açık kapı bulunmadığını düşündürüyor. Diğer 
önemli husus ise İran’ın kurduğu aracı enstitünün 
yapısı. Nitekim STFI 3 banka (Bank Pasargad, 
Refah Kargaran Bank, Bank Keshavarzi) ve bir fi-
nansal teknoloji şirketinin (Fardis Gostar Kish) iş 
birliğiyle kurulmuş bir sistemdir. İsmi geçen şir-
ket de kısmen İran Merkez Bankasına aittir. Özel 
bankaların katılımı ve sistemin Merkez Bankası ile 
olan bağları sistemi kolaylıkla yaptırımlara hedef 
yapabilecektir. Böyle bir yapı da sistemin AB’den 
beklenilen ilgiyi görmesinin önüne geçebilir.

İran INSTEX Sisteminden Memnun mu?

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekildiğini açık-
lamasından sonraki süreç İran’ın anlaşmanın di-
ğer taraflarını bağlılık testine tabi tuttuğu ve ara 
ara anlaşmadan çekilmekle tehdit ettiği bir hâl 
aldı. Hem AB ülkeleri hem de İran tarafı sık sık an-
laşmaya olan bağlılıklarını sözlü olarak dile getirse 
de süreçte yaşanan sıkıntılar taraflar arasındaki 
güvenin zedelenmesine neden oldu. İran tarafı 
her açıklamasında AB’nin çabalarını yetersiz gör-

düğünü belirtirken AB tarafının açıklamaları İran’ı 
anlaşmada tutma niyetiyle ancak yine tehditkâr bir 
çerçeve dâhilinde sunuldu. Fakat bir yıllık bir sü-
renin ardından uzun çabalar sonucunda sunulan 
INSTEX İran tarafından çok da olumlu karşılanma-
dı. Zira hem sürecin beklenilenden fazla sürmesi 
hem de sistemin kapsamı, İran tarafını memnun 
etmiş gibi görünmüyor. Uygulamanın devreye 
girdiğinin açıklanmasının ardından İran tarafından 
art arda açıklamalar geldi. Açıklamaların ana ekse-
nini INSTEX sisteminin petrol ve türevlerini kapsa-
maması oluşturuyor. Helga Schmid’in açıklaması-
nın ardından konuşma yapan İran Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Abbas Arakçi, sistemin İran’ın beklen-
tilerinin karşılamadığını belirtirken AB’yi İran’ın bir 
yıllık stratejik iş birliğini iyi kullanamamakla suç-
ladı. Açıklamasına “AB’nin yapması gereken şey 
daha önceleri olduğu gibi İran’dan petrol almak 
ve ilk başta işlemleri kolaylaştırmak için 10-15 
milyon dolarlık bir kredi limiti sağlamak.” sözle-
riyle devam eden Arakçi, uranyum tehdidini tekrar 
masaya sürdü. Benzer minvalde açıklamalar İran 
Merkez Bankası Başkanı Abdunnasir Himmeti, 
İran’ın BM Daimî Temsilcisi Mecid Taht Revançi 
ve bazı milletvekillerinden de geldi. Himmeti siste-
min tam olarak çalışabilmesi için ABD yaptırımları 
yerine KOEP’e göre dizayn edilmesi gerektiğini ve 
sistemin AB ülkelerinin petrol alımlarından doğan 
ödemelerle sürdürülebileceğini vurgularken Re-
vançi sistemde yeterli miktarda sermaye olma-
masını “benzinsiz güzel bir araba” benzetmesiyle 
eleştirerek mevcut hâliyle sistemin yetersiz oldu-
ğunu düşündüğünü açıkladı. Milletvekillerini açık-
lamalarını da sisteme petrol ve türevlerinin dahil 
edilmemesi ve zamanlamada yaşanan sıkıntılar 
şekillendirdi.

INSTEX Sorunları Çözebilir mi?

Sistemin kapsamı ve yükümlülükleri İran ta-
rafı açısından pek memnuiyetle karşılanmasa da 
mevcut koşullar nedeniyle İran’ın bu sistemi kul-
lanmaktan başka bir seçeneği bulunmuyor. Ancak 
sistemin kuruluşunda E3 ülkeleri tarafından vur-

gulanan birkaç madde İran’da Ruhani hükûmetini 
zorlayacaktır. Her ne kadar taraflar arasında isteni-
len mekanizmalar kurulmuş olsa da E3 ülkelerinin 
İran’ın FATF’ı bir an önce uygulamasını istemesi 
İran’ı zorlayacak maddelerden ilki. Nitekim uzun 
süredir devam eden ve ülke içinde sorunlara ne-
den olan FATF ile uyumlu bir kanun tasarısının 
hazırlanması, en azından bu gergin ortamda ve is-
tenilen kısa süre zarfında mümkün görünmemek-
tedir. İkinci sorun ise sistemin terörle mücadele 
vurgusu. İran’ın Ortadoğu’da sürdürdüğü proxy 
savaşları pek çok ülke tarafından eleştirilirken İran 
bu konuda da oldukça katı bir duruş sergiliyor. 
Son husus ise sistemin ABD yaptırımlarına uyum 
sağlaması. E3 ülkeleri hemen hemen her plat-
formda sistemin yasal çerçeve dâhilinde kurul-
duğunu üstüne basa basa dile getirmiştir. Ancak 
İran’ın beklentileri bu açıklamalarla uyuşmuyor. 
Zira İran tarafı AB’nin petrol almasına yönelik çağ-
rılarının yanı sıra en azından yakın vadede petrol 
ile birlikte sisteme dâhil edilecek ürün gruplarının 
genişletilmesini beklemektedir. İran’dan gıda ve 
diğer ihtiyaçlar karşılığında petrol almak isteyen 
Rusya da sistemin petrol ve diğer yasaklı malları 
kapsaması ve 3. taraflara açılması konusunda İran 
ile hemfikir. Sistemin ABD yaptırımlarının kap-
samına göre şekillenmiş olması ise Rusya-İran 
ticaretinde adeta elleri kolları bağlıyor. Üstelik İran 
ve Rusya’nın taleplerine karşın AB tarafından bu 
beklentileri destekleyecek herhangi bir açıklama 
ya da hamle gelmemiştir. Ayrıca bir yıllık süreç de 
AB’nin ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmekten 
kaçındığını göstermektedir.

Karışık ve sancılı bir dönemde uygulamaya 
konulan sistem yaşanan gerginliklerin ve sorun-
ların kısa süreliğine göz ardı edilmesini sağlasa 
dahi etkinliğine ilişkin sorunlardan ötürü daha 
çok eleştiriye maruz kalacak gibi görünmektedir. 
Üstelik İran tarafının sistemin yetersiz bulunması 
neticesinde nükleer anlaşmadan kaynaklanan ta-
ahhütleri yerine getirmekten vazgeçeceğini açık-
laması, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun 
açıklamalarının da İran’ın bu doğrultuda adımlar 
attığını desteklemesi, sorunların bu sistemle çö-
zülmeyeceğini hatta perçinlenebileceğini düşün-
dürüyor. Her ne kadar sistem faaliyete geçirilmiş 
ve ilk transferler gerçekleştirilmiş olsa da AB-İran 
ilişkilerini zedeleme riski taşımaktadır. Tarafların 
nükleer anlaşma bağlantılı tehditlerinin devam et-
mesi ise şimdilik kaçınılmazdır. İran tarafı INSTEX 
sistemine ilişkin nihai kararını henüz açıklama-
mışsa da yetkililerin şimdiye dek verdiği beyanat 
İran’ın memnuniyetsizliğin devam edeceğini gös-
termektedir. Hem INSTEX sisteminin asıl etkisi 
hem de ülkenin geleceği, Ruhani’nin AB ülkelerine 
tanıdığı mühletin ilk kısmının sona ereceği 8 Tem-
muz tarihinde belli olacak gibi görünmektedir.
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İran’ın 
Uranyum 
Zenginleş-
tirme Kararı 
ve Muhtemel 
Sonuçları

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 3 
Tem muz Çarşamba günü yaptığı ve İran’ın nük-
leer faaliyetlerine yeniden ve daha kapsamlı ola-
rak döneceğini belirten açıklaması son bir yıldır 
giderek artan ABD-İran gerginliğinin son halkasını 
oluşturuyor.

Ruhani geçtiğimiz bir yıl içinde Avrupa ülke-
lerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çer-
çevesinde yasal ve mali yükümlülüklerini yerine 
getirmediklerini vurgulayarak ülkesinin sınırsız 
uranyum zenginleştirme ve plütonyum üretme 
işlemleri dâhil olmak üzere tüm nükleer faaliyetle-
rini yeniden başlatacağını açıkladı. Dışişleri Baka-
nı Cevad Zarif de yaptığı muhtelif açıklamalarda, 
Avrupa ülkelerinin anlaşmanın yükümlülüklerini 
yerine getirmesi ya da ABD’nin Nükleer Anlaşma-
ya dönmesi durumunda İran’ın söz konusu faali-
yetlerini tekrar durdurabileceğini ifade etti. Benzer 
açıklama İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi ta-
rafından da tekrarlandı.

Esasında İran, Trump yönetiminin geçtiğimiz 
yıl anlaşmadan tek yanlı çıkması ve ardından en 
önemli ticari ortağı olan Avrupa ülkelerinin pratik-
te ABD ile paralel hareket etmesi üzerine birtakım 
tedbirlere başvuracağını daha önce de açıklamış, 
Ruhani mayıs ayında yaptığı açıklamada iki ay 
sonra bu çalışmalara yeniden başlanacağının al-
tını çizmişti. Özellikle İran’ın bel bağladığı INSTEX 
mekanizmasının ölü doğması ve mekanizmanın 
yalnızca 4-5 milyon dolarlık bir bütçe ile ve ABD 
yaptırımları dışında kalan kalemler için kullanıla-
cağının açıklanması İran için bardağı taşıran son 
damla oldu. Zira İran son bir yıldır özellikle petrol 
satışı konusunun kendisi için kırmızı çizgi olduğu 

belirtiyor ve bu alanda bir garanti talep ediyordu. 
İran’ın önemli müşterilerine uygulanan geçici mu-
afiyetlerin kaldırılması ile birlikte ambargo öncesi 
2,5 milyon varil olan günlük petrol satışı 300-400 
bin varil civarına düşmüş durumda ki bu durum 
İran ekonomisi için alarm zillerinin çalmasına ne-
den oluyor.

Nükleer Faaliyetlere Başlanması 
Dengeleri Değiştirecek

Trump yönetimi anlaşmadan çıktığından beri 
farklı vesilelerle hedefinin İran’da bir rejim değişik-
liği değil daha uygun bir nükleer anlaşma olduğu-
nu belirtmiş, uyguladığı sert yaptırımlara rağmen 
İran ile ön şartsız müzakerelere hazır olduğunu 
belirtmişti. Bu söylemine uygun olarak özellikle 
son iki ay içinde İran’ın gerilimi artırma strateji-
sine aynı dille cevap vermemiş, hatta Trump, İran 
hava savunma füzelerinin düşürdüğü ABD insan-
sız hava aracı olayı esnasında bölgede bulunan 
mürettebatlı uçağı vurmadığı için İranlılara teşek-
kür dahi etmişti. Aniden yükselen gerilimi düşür-
me çabaları ABD yönetimi ile de sınırlı kalmamış 
BAE de yaptığı açıklama ile Fuceyra limanında ger-
çekleşen tanker saldırılarının İran’ın işi olduğuna 
dair bir kanıt bulunmadığını duyurmuştu.

ABD ve bölgesel müttefiklerinin İran ile gerili-
mi düşürme çabaları anlaşılabilir saiklerden kay-
naklanıyor. Zira Trump yönetiminin sert ekonomik 
yaptırımları İran ekonomisinde yapısal bozulma-
lara neden oluyor ve bu durum daha şimdiden 
İran’ın bölgedeki vekil örgütlerinin üzerinde bas-
kı oluşturmaya başlamış durumda. Öte yandan 
kapsamlı askeri bir çatışma çıkması durumunda 
başta Körfez’deki emirlikler olmak üzere İsrail gibi 
ABD müttefikleri İran’ın askeri kapasitesi karşı-
sında oldukça kırılgan bir pozisyonda bulunuyor. 
Başka bir ifadeyle İran ile çıkabilecek bir savaşın 
mali ve insani açıdan maliyeti ABD dışındaki hiç-
bir güç için tolere edilebilecek seviyede değil. Bu 
nedenden dolayı ekonomik baskılarla bunaltılmış 
ve belki de sokakları hareketlenmiş bir İran’ı mü-
zakere masasına çekmenin ve başta balistik füze-
ler ve milis güçler olmak üzere ülkenin en hassas 
savunma araçlarında taviz koparmanın en uygun 
yol olduğu düşünülüyordu.

Ruhani’nin tehditlerinin hayata geçmesiyle 
birlikte bu strateji geçerliliğini büyük ölçüde yiti-
recek. Öncelikle nükleer faaliyetlerin yeniden baş-
lamasıyla birlikte AB tam olarak İran karşısına ge-
çebilecek, Çin ve Rusya gibi ülkelerin İran’a olan 
politik desteğinin seviyesinde azalma görülecektir. 
Zira Rusya Devlet Başkanı Putin’in de ifade ettiği 
gibi İran’ın söz konusu faaliyetlerini başlatmasının 
ardından hiç kimse anlaşmayı ilk bozanın ABD ol-
duğunu hatırlamayacaktır. Muhtemelen çok sayı-
da ülke ve uluslararası kuruluş İran’ı taviz verme-

ye ve KOEP’e uymaya davet edeceklerdir. Şu anda 
İran’ın sahip olduğu ahlak ve söylem üstünlüğü 
tedrici olarak karşı tarafa geçecektir. Dahası İran’a 
sınırlı askeri müdahale çağrıları çok daha baskın 
hale gelecek ve gerilimin dozu iyice artacaktır. İran 
açısından bu olası olumsuz gelişmelere rağmen 
Tahran’ın söz konusu kapsamlı nükleer faaliyetle-
re başlamasının ve pratikte KOEP’ten ayrılmasını 
nasıl değerlendirmek gerekiyor?

Trump ile Obama’nın İran’a 
Yaklaşımlarındaki Farklar

Obama yönetimi İran’a uyguladığı yaptırımlar 
esnasında İran ekonomisinin zayıf yönlerini or-
taya çıkarmıştı. Dahası bu dönemde yaptırımları 
delmekte rol oynamış kimi isimlerin ABD’deki 
yargılamaları esnasında uyguladıkları yöntemlerle 
ilgili önemli bilgileri ifşa ettikleri de İran basınında 
yer almıştı. Dolayısıyla Trump’ın yaptırımları, Oba-
ma’nın aksine tek yanlı olmasına rağmen çok daha 
etkili oldu ve İran ekonomisinin ana damarlarını 
tıkamayı başardı. O dönemle olan diğer önemli bir 
fark da İran’ın nükleer faaliyetlerde bulunmama-
sı nedeniyle hasmı üzerinde hiçbir zorlayıcı güce 
sahip olmamasıdır. Başka bir ifade ile Obama dö-
nemindeki yaptırımlar İran’ın canını acıtırken diğer 
yandan İran sürekli olarak uranyum zenginleştir-
me kapasitesini artırmış ve nükleer silahla arasın-
daki mesafeyi iyice kısaltmayı başarmıştı. Dolayı-
sıyla iki ülkenin karşılıklı olarak caydırıcı araçlara 
sahip olması bir anlaşmayı mümkün kılmıştı. Eğer 
anlaşma olmasaydı muhtemelen bir Kuzey Kore 
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Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş

İran’ın nükleer 
faaliyetlerine 
yeniden ve daha 
kapsamlı olarak 
döneceğini 
açıklaması son 
bir yıldır giderek 
artan ABD-İran 
gerginliğini daha 
farklı bir boyuta 
taşıyacak.
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örneği görülebilecekti. Böyle bir durumda İran, 
nükleer silah denemeleri yapan ancak en temel 
ekonomik ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan, 
tam izolasyon altında bir ülkeye dönüşebilirdi.

Bugün gelinen noktada benzer senaryonun 
yaşanması muhtemel görünüyor. İran üzerindeki 
ekonomik ve siyasi baskılar artacak ancak İran bu-
nun karşılığında ekonomik yaptırımlar esnasında 
olduğu gibi eli kolu bağlı oturmayacaktır. Özel-
likle belli zaman aralıklarıyla elde edilen nükleer 
kazanımlar kamuoyuna duyurulacak, bu şekilde 
Tahran uluslararası toplumun ve Trump yöneti-
minin üzerindeki baskıyı artıracaktır. Trump’ın bu 
döngüyü kırabilmesinin yegâne yolu ülkenin nük-
leer tesislerine yönelik bir saldırı düzenlemektir. 
Obama döneminde gerçekleştirilen siber saldırı ile 
İran’ın çok sayıda santrifüjü kullanılamaz hale gel-
miş ve çalışmalarda belli bir gecikme yaşanmıştı. 
Bununla birlikte İran’ın bugün siber saldırı konu-
sunda daha tecrübeli olduğu ve gerekli tedbirleri 
aldığı düşünülüyor. Bu durumda geriye kalan tek 
yol fiziki bir saldırıdır ki bu da herkes için en riskli 
senaryo seçeneğini oluşturuyor.

ABD Kamuoyu Algısını  
Biçimlendirmeye Çalışacak

Başta Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton 
olmak üzere Trump’ın yakın ekibinden bazı isim-
lerin İran’a karşı askeri seçeneği destekledikleri 
ancak Pentagon ve istihbarat örgütlerinin muhte-
mel maliyetler nedeniyle bu tür operasyona sıcak 
bakmadıkları biliniyor. Nitekim George W. Bush 
zamanında da bu tür senaryolar gündeme geldi-
ğinde ülkenin 16 istihbarat örgütü 2007 yılında 
ortak bir mektup kaleme alarak söz konusu ope-
rasyonun tehlikelerine dikkat çekmişlerdi. Dolayı-
sıyla sahayı iyi bilen kesimlerin itirazı ile Trump’ın 
seçimler öncesinde askeri bir çatışma istemeyen 
tavrı birleştiğinde son bir yılda askeri opsiyon faz-
la gündeme gelmemişti. Hatta son İHA saldırısın-
dan sonra da Trump önce saldırı emri verdiğini ar-
dından muhtemel insani kayıplar nedeniyle emrini 
geri çektiğini belirtmişti.

Yine de İran’ın son kararından hemen önce 
Trump’ın “İran ateşle oynuyor” demesi, aynı şe-
kilde “uzun süreli bir savaş olmaz” ya da “bir çıkış 

stratejisine ihtiyacım yok” şeklindeki açıklamaları 
yine son açıklamasının ardından Trump’ın Ruha-
ni’yi sert dille uyarması, ABD Başkanının sabrının 
dolmaya başlaması olarak değerlendirilebilir. Bu 
durumda Trump etrafındaki şahin isimlerin bazı 
tesislere yönelik sınırlı saldırı önerisini kabul ede-
bilir. Ancak bu senaryonun uygulamaya konulma-
sı için uluslararası ve ABD kamuoyunda İran’ın 
anlaşmadan çıkmasına dair uyarıların ve tehdit-
lerin daha fazla gündeme gelmesi gerekecek, bu 
şekilde ihtiyaç duyulan kamuoyu desteği sağlana-
caktır. Zira Trump’ın saldırıdan başka hiçbir çaresi 
kalmadığı hususunda öncelikle kendi seçmenini 
ikna etmesi yaklaşan seçimler öncesinde önemli 
bir gereklilik olarak duruyor. Bu nedenle önümüz-
deki günlerde ABD ve uluslararası basında İran 
yönetimini suçlayan ve İran’ın KOEP’ten çıkarak 
nükleer bomba yapmaya çalıştığını ileri süren ha-
ber ve yorumlara sıkça rastlamak şaşırtıcı olma-
yacaktır.

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş

Bu makale ilk olarak 5.7.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-in-uranyum-zenginlestirme-karari-ve-muhtemel-sonuclari/1523960



13709.07.2019, Dış Politika

Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş

Haşdi 
Şabi ve 
Entegrasyon 
Sorunu

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi geçen hafta 
başında yayımladığı kararname ile Haşdi Şabi 
güçlerinin Irak Ordusuna entegre olması ve 

ofislerini kapatması için 31 Temmuz 2019 ta-
rihine kadar süre tanıdı. Abdülmehdi çağrıya 
uymayan bütün paramiliter organizasyonların 
yasa dışı olarak kabul edileceğinin altını çizdi.

Zamanlama Neden Önemli?

Son bir yılda şiddetlenen ABD-İran gergin-
liğinin siyasi açıdan bölgede en çok Irak’ı zor 
durumda bıraktığı herkesin malumudur. Bu 
bağlamda Irak, Haşdi Şabi içerisindeki İran dinî 
liderliği ve Devrim Muhafızlarına yakın kanadın, 
olası bir savaşta Tahran’ın yanında mevzilene-
rek Irak’taki Washington misyonlarına saldırma 
ihtimalinden dolayı kaygılanmaktadır.

8 ay süren kabine krizini çözerek iç siyasi 
arenada özgüven kazanan Abdülmehdi hükû-
meti attığı bu ciddi adımla Washington ziyareti 
öncesinde ABD-Haşdi Şabi çatışması ihtimalini 
bertaraf etmek için bulabileceği en uygun zama-
nı seçmiştir.

Entegrasyon Problemi

Hükûmet ve Haşdi Şabi arasındaki enteg-
rasyon sorunu yeni bir bahis değildir. İlk olarak 
2016 yılında sabık Haydar İbadi hükûmeti, çıka-
rılan bir yasayla Haşdi Şabi unsurlarına orduya 
entegre olma çağrısında bulunmuştur. Ancak 
DEAŞ işgali sonrasındaki kırılgan güvenlik so-
runu ve siyasal istikrarsızlık İbadi hükûmetinin 
bu konuda yeterli inisiyatifi almasına engel ol-
muştur.

Bunun yanında 2018 seçimleri öncesinde 
halk nezdinde oldukça popüler olan Haşdi Şabi 
unsurları ile karşı karşıya gelmek istenmemesi 
diğer bir etkendir. Aksine, bu popülariteden eski 
başbakanlardan Nuri Maliki ve Haydar İbadi de 
dâhil olmak üzere, yararlanmak isteyen bazı li-

derler seçim ittifakı teşebbüsleriyle milis lider-
lerle yan yana gelmiştir. Dolayısıyla entegras-
yon sürecinin başarısızlığında siyasi iktidarların 
popülist tutumları da bir başka faktör olarak göz 
önünde tutulmalıdır.

Hükûmet ve Haşdi Şabi fraksiyonları arasın-
daki entegrasyon sorununda temel problem, bu 
grupların merkezî hükûmetten bağımsız siyasi 
tutum takınabilme kabiliyetini temsil eden silah-
lara sahip olmasıdır. Bu bakımdan Abdülmeh-
di’nin attığı son adım bu kabiliyeti kontrol altına 
alma amacı taşımasının yanı sıra kararnameye 
uymayan grupların da marjinalize olacağının ila-
nı anlamına gelmektedir. Birçok siyasi grup ta-
rafından muhalefet edilen Haşd Şabi gruplarının 
ekonomik ve siyasal faaliyetlerinin kontrol altına 
alınması ise bu temel sorunla yakından ilgilidir.

Ne Değişti ve Değişmedi?

Haşdi Şabi’nin entegrasyona direnen fraksi-
yonlarının Abdülmehdi hükûmeti için hiç olma-
dığı kadar büyük bir sorun arz etmesi son iki 
ayda şiddeti gittikçe artan ABD-İran gerilimi ile 
alakalıdır. Dolayısıyla Abdülmehdi’yi bu riskli 
adıma iten değişiklik, körfezdeki drone saldırı-
sı sonrası savaş ihtimalinin artmasıdır. Bunun 
yanında Irak hükûmeti ABD’nin Bağdat elçiliği, 
ülke içinde bulunan farklı ABD üsleri ve ABD 
menşeli enerji şirketi Exxon Mobile şantiyesi 
yakınlarına düzenlenen füze saldırılarını olası 
savaşın Irak cephesindeki ön provaları olarak 
okumuştur. Nitekim Trump hükûmeti de Haşdi 
Şabi’nin muhtemel çatışmada hedef alınabilece-
ği imasında bulunarak Abdülmehdi’ye yönelik 
ayrı bir baskı unsuru oluşturmuştur.

Irak hükûmetlerinin Haşdi Şabi ile alakalı 
olarak değişmeyen müzmin problemi ise mer-
kezîleşme sancıları ile alakalıdır. Başbakanlığa 
bağlı ve yasal, ancak ordu ve polisten ayrı bir 
kolluk gücü olarak hareket eden Haşdi Şabi mi-
lisleri iç politikada merkezî hükûmetten farklı 
siyasi stratejiler izleyebilmektedir. Bunun en so-
mut örneği bu grupların son birkaç yıl içerisinde 
Irak’ta bulunan Amerikan üslerini hedef alabile-
ceklerine dair üst düzeyden yaptıkları açıklama-
lardır. Bu açıklamalar, Tahran’ın asimetrik savaş 
stratejisi içerisinde adı geçen Iraklı paramiliter 
vekil gruplarını devreye sokacağı şeklinde yo-
rumlanmıştır.

Merkezîleşme problemine dair diğer bir kro-
nik sorun ise hükûmetin kolluk güçleri ve Haşdi 
Şabi milisleri arasında var olan organizasyonel 
uyumsuzluklar ve çelişkilerdir. Haşdi Şabi farklı 
siyasal oryantasyonlu milis grupları barındır-
maktadır. Nitekim bu üst yapı birkaç ay önce-
sinde kendi içerisinde ciddi bir kriz yaşamış ve 

yönetim kademesinde baskın olan İran’a yakın 
milis gruplar, yine Haşdi Şabi bünyesindeki eski 
müttefikleri Ebulfezl el-Abbas Tugayları ofisleri-
ne baskınlar düzenlemiştir. Ayrıca bazı grupların 
ülkenin farklı noktalarında hükûmetten bağımsız 
vergilendirme sistemi kurduğuna dair iddialar 
da gündemi meşgul etmektedir. Bu tür hadise-
ler ve iddialar, hükûmete farklı siyasi bağlılıkları 
olan ve asimetrik caydırıcılık tutumlarına alışkın 
grupların devlet otoritesi altına alınma gereklili-
ğini tekrar hatırlatmıştır.

Hükûmet ve Haşdi Şabi arasındaki sorunlar 
zincirinde süreğen hâle gelen diğer bir mesele 
de paramiliter milislerin ekonomik alanda yürüt-
tükleri faaliyetlerdir. Bu noktada bazı paramiliter 
unsurların metal ticareti, liman işleri ve inşaat 
alanındaki ticari faaliyetlerinden önemli miktar-
da gelir sağladıkları iddia edilmektedir. Merkezî 
hükûmet ise bütün Haşdi Şabi unsurlarına bir-
çok bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçe 
(2.16$) ayırmaktadır. Bu bakımdan hem hükû-
met içinden hem de hâlihazırdaki Abdülmehdi 
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kabinesine dışarıdan destek veren birçok siya-
setçi, bazı paramiliter grupların Haşdi Şabi’nin 
yasalarca belirlenen sınırlarını aşarak kendi 
ekonomik çıkarlarını maksimize etme peşinde 
olduğunu savunmaktadır.

Haşdi Şabi’den Gelen Tepkileri 
Nasıl Okumalı?

Haşdi Şabi’nin monolitik bir organizasyon 
olmadığı bu yapının unsurlarının Abdülmeh-
di’nin çağrısına verdiği farklı tepkilerden görüle-
bilir. Örneğin İran’a yakın fraksiyonlardan Asaib 
Ehl il-Hak lideri Qais el-Khazali çağrıyı “Haşdi 
Şabi’nin silahlı kuvvetlerin stabil ve profesyo-
nel parçası olması için doğru bir adım” olarak 
yorumladı. El-Khazali daha da önemlisi “Bu 
çağrı, Haşd’ın çözülmesini ya da onu kaynaş-
tırmayı hedefleyen çabaları sonlandıracaktır.” 
açıklamasında bulundu. El-Khazali bu ifadelerle 
Asaib Ehl il-Hak’ın çağrıya olumlu yanıt verse de 
organizasyonun ordu içinde erimeyeceğini, or-
dunun sadece ayrı bir parçası olacağını deklare 
etmiş oldu. Bunun yanında milis grubun lideri 
bu adımı kendi açılarından bir birleşme adımın-
dan ziyade, bir anlamda grubun profesyonellik 
kazanması için fırsat olarak okumuş oldu.

Haşdi Şabi’nin liderlik kademesinde ağırlığı 
olan İran’a yakın diğer bir fraksiyon olan Kataib 
Hizbullah ise hükûmetin çağrısına eleştirel yak-
laştı. Paramiliter grup kararnamenin ABD’nin 
yönlendirmesiyle çıkarıldığını iddia ederek esas 
problemin Irak içindeki ABD askerî varlığı oldu-
ğunu beyan ederek kararnameye uyacaklarına 
dair herhangi bir açıklamada da bulunmadı. 
Kataib Hizbullah’ın Abdülmehdi’nin kararname-
sine ülke içindeki ABD askerî üslerini tartışmaya 
açarak yanıt vermesi, ordunun bir parçası olma 
durumunu ABD askerlerinin Irak’ı terk etme şar-
tına bağlamak istemesi olarak yorumlanabilir.

Şemsiye oluşumun Mukteda es-Sadr’ın 
kontrolünde olan paramiliter fraksiyonu Saraya 
as-Salam ise entegrasyon çağrısına uyacağını ve 
grubun ofislerinin %90’ını kapattığını deklare etti. 
Açıkçası uzun zamandır Haşdi Şabi’nin orduya 
tam entegrasyonunu savunan Mukteda es-Sad-
r’dan aksi bir açıklama beklenmiyordu. Ancak bu 
hafta sonu es-Sadr’ın sözcüsü “bazı Haşd unsur-
larının çağrıya olumlu yanıt vermediğini ve bunun 
Abdülmehdi için kritik bir test olacağını” ifade etti. 
Başka bir deyişle Sadrcılar da bir anlamda enteg-
rasyon için kendi şartlarını ortaya koymuş oldu-
lar: Bütün Haşd fraksiyonlarının kayıtsız şartsız 
ordu içine soğurulması. Nitekim Saraya as-Salam 
en son açıklamasında ülke içindeki bazı bölgeler-
den “güç boşluğu” nedeniyle çekilmeyeceğini ilan 
ederek deyim yerindeyse topu bu boşluğu doldur-
ması için hükûmete atmış oldu.

Nasıl Bir Entegrasyon?

Gerek Abdülmehdi’nin gerekse Haşdi Şa-
bi’nin milis kanatlarının açıklamalarına baktı-
ğımızda entegrasyonla alakalı beklentilerin ve 
kararnameye dair okumaların birbirinden fark-
lılaştığı aşikardır. Bu bakımdan entegrasyonun 
nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği kritik önem-
dedir. Zira hükûmetin, kaynaşmayı ve kontrolü 
garanti edeceği için fraksiyon olarak değil birey-
sel katılımı tercih edeceği açıktır. Ancak bunun 
yerine, özellikle İran’a yakın milis grupların, 
ordu içinde bir parça, kısım ya da tugay olma 
düşüncesini besledikleri şimdiden ortaya çıkmış 
durumdadır.

Bunun yanında hükûmet, İran ile ideolojik 
bağları bulunan siyasi nüfuz sahibi fraksiyon 
liderlerini de ordu içine entegre etme çaba-
sındadır. Nitekim yeni İçişleri Bakanı Najah 
al-Shammari milis liderlerinin ordu bünyesinde 
komutan olarak görevlendirme niyetinde ol-
duklarını beyan etti. Ancak Mehdi el-Muhendis, 
Ekrem el-Kaabi gibi İran Devrim Muhafızlarına 
yakın ve ABD tarafından yaptırımlar listesine 
alınmış önde gelen milis liderlerinin komplike 
durumunun Irak’ın Washington ile ilişkilerini 
gereceğini de unutmamak gerekir.

Başka bir deyişle Bağdat’ın zor misyonu en-
tegrasyon sürecinde homojen bir ordu yaratıp 
milis liderlerin özgül ağırlıklarını korumak ve 
bu süreçte hem Tahran’ı hem de Washington’u 
memnun etmek olacaktır. Bu bakımdan milis 
liderlerin homojen bir ordu birliğinin mi yoksa 
ordu bünyesine transfer edilen kendi milisleri-
nin mi komutanlığını üstleneceği sorusunun ce-
vabının verilmesi kritiktir. Bu cevap hükûmetin 
entegrasyonda başarılı olup olmayacağını gös-
terecektir. Hükûmet bu süreçten başarılı çıkar-
sa, şemsiye organizasyonun ekonomik alandaki 
girişimleri ile alakalı sorunun çözümüne daha 
tavizsiz yaklaşacaktır.

Sonuç olarak Adil Abdülmehdi’nin entegras-
yon kararnamesi, son 16 yıl içinde aşınan devlet 
otoritesinin yeniden sağlanması ve ulus-altı ai-
diyetlerin siyasal ve ekonomik anlamda belirle-
yiciliğinin önlenmesi sürecinde sadece bir aşa-
madır. Bu aşamada Tahran ve Washington’ın 
Irak düzleminde çatışan dış politika öncelikleri 
başta olmak üzere, ulusal aktörlerin uzlaşı süre-
cinde yürüteceği pazarlıklar belirleyici olacaktır.

Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş
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ABD İran’a 
Karşı 
Koalisyon 
Kuruyor
ABD, Basra Körfezi’nden ve Yemen kıyıla-

rındaki Bab el-Mandeb Boğazı’ndan geçen 
tankerlerin ve ticari ve sivil gemilerin gü-

venliğini sağlamak için askerî koalisyon kurmayı 
hedefliyor. ABD Deniz Piyade Kolordusu Generali 
Joseph Dunford 10 Temmuz tarihinde yaptığı 
açıklamasında stratejik geçiş yollarının güvenli-
ğini sağlamak için müttefikleriyle görüşmeler ya-
pıldığını ve koalisyona dâhil olmak isteyen ülke-
lerin birkaç hafta içerisinde belli olacağını belirtti.

ABD’nin tek taraflı olarak veya diğer mütte-
fikleriyle kuracağı koalisyon üzerinden stratejik 
körfezler bölgesinde askerî varlığını artırması 
nükleer anlaşmadan adım adım çıkan İran’a karşı 
baskı aracı niteliği taşıyacaktır. Resmî olarak sivil 
ve ticari taşımacılığın güvenliğini sağlamak ama-
cıyla kurulacak olan bir koalisyona İran askerî, 
diplomatik ve siyasi olarak karşı koyamayacağı 
gibi bölgeyle yakın ticari ilişkileri olan ülkeler de 
böyle bir koalisyona destek olacaktır.

Bölgede ekonomik ve ticari çıkarları olan 
ve bu çıkarlarını koruma amacıyla koalisyona 
katılma kararı alan bölge ve bölge dışı ülkeler, 
tankerlerine karşı herhangi bir saldırı yapılması 
durumunda saldırana karşı askerî olarak karşılık 
verme hakkına sahip olacaktır. Aynı şekilde saldı-
rıyı düzenleyecek olan aktör de yapacağı saldırıy-
la ABD dışındaki koalisyon ülkelerinin tamamını 
karşısına almış olacaktır. Bu da “saldırgan” ak-
törü caydırmak için önemli bir mekanizma ola-
caktır.

Genelde bu tür koalisyonlar uluslararası ta-
şımacılığı ve ticari yolları tehdit eden korsanlara 
karşı kurulur. Bu koalisyonla beraber ABD tara-
fından terör listesine alınan Devrim Muhafızları 
Ordusu (DMO) “korsan” olarak nitelendirilecek-
tir. Dolayısıyla bu koalisyon aracılıyla DMO’nun 
Suriye, Yemen ve Lübnan’da silahlı gruplara 
sağladığı desteğin de önü kesilmeye çalışılacak-
tır. İran’ın desteğinden yoksun kalan Suriye ve 
Yemen’deki silahlı grupların kaynakları ve imkân-
ları azalacağı gibi uzun vadede başarılı olmaları 
ve ayakta kalmaları zorlaşacaktır. Dolayısıyla da 

ABD tarafından oluşturulmaya çalışılan ulusla-
rarası bir koalisyon, İran ile desteklediği silahlı 
gruplar arasında bir abluka işlevi görecektir. 
Örneğin 4 Temmuz’da İran’dan Suriye’ye giden 
Grace-1 isimli petrol tankeri Cebelitarık Boğazı’n-
da İngiliz Özel Kuvvetleri tarafından durdurulmuş 
ve tankere el konulmuştu. Koalisyon güçlerinin 
üstleneceği böyle bir görev, aynı zamanda ABD 
tarafından İran’a karşı konulan ambargoların de-
netlenmesine de yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak uzun zamandan beri İran’ın, 
dünya petrollerinin üçte birinin geçtiği Hürmüz 
Boğazı’nı kapatmakla tehdit etmesi, mayıs ve ha-
ziran aylarında Basra Körfez’inde petrol tankerle-
rine yapılan saldırı ve haziranda Amerikan İHA’sı-
nın İran tarafından düşürülmesi ABD tarafından 
uluslararası taşımacılığın güvenliğini sağlama 
amacıyla koalisyon kurma ihtiyacını ortaya çı-
kardığı gibi bu koalisyonun meşruiyetini de sağ-
lamış oldu. ABD’nin bu koalisyon planının diğer 
müttefikleri tarafından desteklenmesi durumun-
da, onun İran’a yönelik baskı kurma konusunda 
elini güçlendirecektir. Bu durum aynı zamanda 
İran’ın DMO üzerinden desteklediği silahlı grup-
ların, bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için 
de önemli bir adım olarak görülmektedir.

ABD’nin bu 
koalisyon planının 
diğer müttefikleri 
tarafından 
desteklenmesi 
durumunda 
İran’a yönelik 
baskı kurma 
konusunda elini 
güçlendirecektir.
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Altı Soruda 
Tahran’ın 
Kürt Açılımı
İran Kürdistanı Demokrat Partisi (İKDP), Kür-

distan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ), İran Kür-
distanı Komele Partisi ve Komele-yi Zahmetke-

şan-ı Kürdistan olmak üzere dört silahlı örgütün, 
NOREF arabuluculuğuyla İran Yüksek Güvenlik 
Konseyi temsilcileriyle Oslo şehrinde bir araya 
geldiklerine ilişkin haber gündeme bomba gibi 
düştü. Son bir yılda, İran ve ABD arasında tırma-
nan gerginliğe paralel olarak İran güvenlik güçleri 
ve Kürt militanları arasındaki çatışmalarda büyük 
bir artış yaşanırken aniden bir “diyalog süreci-
nin” başlatılması ve Washington koridorlarında 
temaslarda bulunan İKDP ve Komele gibi örgüt-
lerin de bu kritik dönemde Tahran ile masaya 
oturması pek çok soru işaretine yol açtı.

1. Tarafları Kim Temsil Etti?

İran Milli Güvenlik Konseyinin onayıyla ger-
çekleşen görüşmede İran heyetine deneyimli 
diplomat Seyyid Muhammed Kazım Seccadpur 
başkanlık etti. Tahran’la Kürt gruplar arasındaki 
görüşmelerin geçmişine bakıldığında İstihbarat 
Bakanlığı Kürt Masası yetkililerinin süreçlerde 
İran tarafını temsil ettiği bilinmektedir. Ancak bu 
defa İran heyetine Seccadpur gibi yüksek profilli 
bir diplomat tarafından başkanlık edilmesi Tah-

ran’ın son görüşmelere dair karşı tarafa farklı bir 
perspektiften bakmaya başladığı imajını vermek 
istediği şeklinde yorumlanabilir.

Kürt taraflardan İKDP ise görüşmelere genel 
başkan yardımcısı seviyesinde katıldı. İKDP’nin 
Tahran ile yaptığı daha önceki görüşmede ör-
gütün genel başkanı Abdurrahman Kasımlu’nun 
görüşme sırasında suikasta uğraması göz önüne 
alındığında Kürt grubun bu görüşmeye daha dü-
şük profilli bir temsilci ile katılmayı tercih etmesi-
nin nedeni daha net görülmektedir.

Parti merkezinin geçtiğimiz 2018 Eylül tari-
hinde Devrim Muhafızlarının füzeli saldırısına uğ-
radığı KDP-İ’yi ise örgüt karar alma kurulu üyesi 
temsil etmektedir.

Oslo’da görüşmeye katılan heyetlerin müza-
kerenin ardından sonuçları üst mercilere bildir-
mek üzere Tahran ve Kuzey Irak’a döndükleri 
ifade edilmektedir.

 2. Oslo Görüşmelerine Katılan Kürt 
Örgütlerinin Sahadaki Etkinliği Nedir?

İran’da silahlı faaliyet gösteren ve Kürt toplu-
mu içerisinde bir tabanı olan İKDP, KDP-İ, Kome-
le ve Komele-yi Zahmetkeşan’ın Tahran’la masa-
ya oturmasına karşın, saldırı biçimleri ve terör 
üretme kapasitesi itibariyle daha çok öne çıkan 
terör örgütü PJAK görüşmelere katılmamıştır.

PJAK bağlantılı kaynaklar, görüşmeye katılan 
Kürt heyetlerini eleştirerek bunların “Kürdistan 
halkını temsil etmediğini” ileri sürmüştür. Fakat 
söz konusu örgütlerin son 40 yıldaki faaliyetle-
ri dikkate alındığında bu örgütlerin İran Kürtleri 
arasında önemli bir tabana sahip olduğu ve meş-
ru aktör olarak görüldüğü ifade edilebilir.

3. Norveçli NOREF Kuruluşu Süreçte 
Nasıl Bir Rol Üstleniyor?

Silahlı örgütler ve devletler arasında arabulu-
culuk alanında faaliyet gösteren NOREF (Norwe-
gian Centre for Conflict Resolution), bundan 
önce Kolombiya Devleti’yle FARC isyancıları 
arasındaki barış görüşmelerinde başarılı bir rol 
üstlenmişti. NOREF’in İran yönetimiyle bağlantısı 
bu kuruluşun Esad yönetimi ve muhalifler arasın-
da arabuluculuk yaptığı döneme dayanmaktadır. 
“Gayrı resmî diplomasi yürüttüğünü” ifade eden 
Norveçli kuruluşun İran ve silahlı Kürt örgütleri 
arasında görüşmelerin başlatılması için bir bu-
çuk yıldan beri çaba gösterdiği ve bu çerçevede 
Tahran ve Kuzey Irak’a heyetler gönderdiği bili-
niyor. Ocak ayında Tahran’ı ziyaret eden NOREF 
heyeti İran eski Dış İşleri Bakanı Kemal Harrazi’y-
le bir araya gelmişti.

İKDP başta olmak üzere Kürt örgütlerinin 
geçmişte yaşanan suikastlardan “ders çıkararak” 
İran’la doğrudan masaya oturmayacaklarını ön 
görmek mümkündür. Üçüncü bir taraf olmadan 
masaya oturmayacaklarını bildiren Kürt örgütler 
her yıl düzenli olarak NOREF tarafından ziyaret 
edilmekte ve örgütlerin silahlı çatışmayı sonlan-
dırmasının yolları aranmaktadır.

4. Kürtlere Yönelik “Açılım Projesi”nde 
Tahran’da Görüş Ayrılığı Var Mıdır?

“Açılım projesi”nin bir parçası olarak nitelen-
dirilebilecek Kürt Ünlüleri Kongresi’nin düzenlen-
mesi ve İran’ın Erbil maslahatgüzarının Kürdistan 
Yurtseverler Birliği’ni devreye sokarak 40 yıldır 
sürgün hayatı yaşayan Kürt sanatçı Mazhar Ha-
lıki’nin kongreye katılımını sağlaması, hükûmete 
yakın medyada Ruhani’nin başarısı olarak geniş 
bir yer bulmuştur. Fakat hükûmet karşıtı med-
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ya organları bu durumu göz ardı etmiştir. Aynı 
zamanda İran tarafından Oslo görüşmesi süre-
cindeki etkin isimlere bakıldığında Seccadpur 
ve Harrazi gibi Zarif’e yakın isimlerin ön planda 
olması ve İran’ın derin güvenlik yapılanması-
na yakın figürlerin sürecin içinde gözükmemesi 
Tahran’da bir görüş ayrılığının yaşandığı ihtimali-
ni akla getirmektedir. Yine de sahada Kürt örgüt-
lere karşı sınır illerinin güvenliğini sağlayan Dev-
rim Muhafızları Ordusunun son günlerde Kuzey 
Irak’taki İKDP, KDP-İ ve Komele-yi Zahmetkeşan 
mevzilerine saldırıları da dikkate alındığında bu 
savın gerçeklik payı artmaktadır.

5. Kürt Gruplar Ne İstiyor?

ABD ile yaşanacak muhtemel bir çatışmada 
Kürt örgütleri silahlı isyan başlatabilecek ve ülke-
nin batı sınırlarını ciddi bir şekilde istikrarsızlaş-
tırabilecek kapasiteye sahiptir. Nitekim ABD’nin 
Mayıs 2018’te nükleer anlaşmadan çekildiği ta-
rihten itibaren İran’ın batı sınırlarında kuzeyde 
Çaldıran bölgesinden güneyde Cevanrud bölge-
sine kadar 600 kilometrelik bir hatta devamlı sal-
dırılar yapılmıştır.

Kürt kaynakların basına sızdırdığı bilgilere 
göre silahlı örgütler İran’la resmî olarak diyaloğa 
girmek için birtakım ön koşullar öne sürmüştür. 
Bunlar:

• Tahran, Kürdistan’da faaliyet gösteren 
siyasi ve sivil aktivistlere uyguladığı bas-
kıya son vermeli ve sivil alanda yürütülen 
siyasi faaliyetlere alan açmalıdır.

• Tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kalan 
aktivistlerin İran’a geri dönmesine izin 
vermelidir.

• Devrim Muhafızları Ordusunun Kürt mi-
lislere karşı saldırıları son bulmalıdır.

• Görüşmeler açık olmalıdır.

• İran yönetimi, Kürt meselesinin çözümü 
için diyalog kurma isteğini resmen açıkla-
malıdır.

Oslo Görüşmesi’ne katılan KDP-İ ve Kome-
le-yi Zahmetkeşan örgütlerinin perşembe günü 
yaptıkları açıklamalar Kürt grupların diyalog süre-
cine dair yaklaşımlarıyla ilgili ipucu vermektedir. 
KDP-İ Sözcüsü Asu Hasanzade’nin DW’ye verdi-
ği demeçte, “Oslo’da gerçekleşenlerin” sadece 
ilk temaslar olduğunu bunun müzakere anlamına 
gelmediğini ifade etmiştir. Komele-yi Zahmetke-
şan Genel Sekreteri Ömer İlhanizade de “İslam 
Cumhuriyeti’nin müzakere etmeye istekli olup 
olmadığını ve şartlarımızı kabul edip etmeyeceği-
ni görmemiz gerekiyor.” şeklinde konuşmuştur. 
Bu demeçlerden de anlaşıldığı üzere bir diyalog 
sürecinden bahsetmek için henüz çok erkendir.

 6. Tahran Ne Gibi Bir Strateji İzliyor?

Görüşmenin ilk turunun basına sızdığı 8 
Temmuz tarihinden itibaren devam eden yoğun 
çatışma ve Kuzey Irak’taki mevzilerin DMO tara-
fından roketli ve SİHA’lı saldırılara uğraması en 
azından Tahran’ın “çatışmasızlık” ön koşuluna 
bağlı olmadığını göstermektedir. Peki çatışma-
ya devam eden İran’ın gerçek stratejisi nedir?

Tahran’ın daha önceki müzakere süreçlerin-
deki performansı ve içinde bulunduğu “kuşat-
ma” durumu dikkate alınırsa, müzakere sürecin-
de iki amacı hedeflediği ifade edilebilir:

1. İran yönetimi 2013 ve 2014 yıllarında İK-
DP’yle yürüttüğü görüşmelerde herhangi 
bir geri adım atmamış ve sadece İKDP’y-
le temas kurmak üzerinden bu örgütün 

bölgedeki gelişmeleri nasıl okuduğunu 
anlamak istemiştir. Yönetim PJAK’ın tu-
tumunu tahmin ettiği, başka bir deyişle 
olası bir çatışmada PJAK’ın ABD safında 
yer alacağından emin olduğu için bu ör-
güt dışındaki Kürt gruplarının muhtemel 
bir dış müdahale durumunda ne tepki 
vereceklerini öğrenmek istemektedir.

2. Kürt örgütlerini “silahlı çete” olarak gö-
ren Tahran, bu örgütleri muhatap alarak 
doğrudan onlara uyarı iletmeyi amaçla-
mış olabilir. Bu görüşmelerde Tahran, 
Kürt örgütlerinin dış güçlerle iş birliğine 
ağır fatura keseceğini ve Kuzey Irak’taki 
mevzilerini “yerle bir edeceğini” söz ko-
nusu gruplara iletmek isteyebilir.
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Kudüs 
Güvenlik 
Zirvesinin 
Hedefleri ve 
Sonuçları
24-25 Haziran tarihlerinde Kudüs’te İsrail 

Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Mil-
li Güvenlik Danışmanı, ABD ve Rusya Milli 

Güvenlik Danışmanlarıyla bir araya geldi. Daha 
önce bir örneği olmayan bu toplantıda bölgenin 
güvenlik meseleleri ele alınmış olsa da toplantının 
asıl amacı Suriye’nin geleceği konusunda ABD 
ve Rusya’yı yakınlaştırmak ve İran’ın Suriye’deki 
varlığını masaya yatırmaktır. Söz konusu toplan-
tı, İran Milli Güvenlik Danışmanı Ali Şemhani’nin 
Rus mevkidaşıyla iki ülkenin konumunu değer-
lendirmek üzere Başkurdistan’da yaptığı görüş-
meden birkaç gün sonra ve Trump’la Putin’in Ja-
ponya’da G-20 Zirvesi’nde bir araya gelmesinden 
dört gün önce gerçekleşmiştir.

Her ne kadar bu toplantı medyada gündeme 
gelmemiş olsa da raporlara göre söz konusu gö-
rüşmede Moskova, Washington ve Tel Aviv ara-
sında İran’ın Suriye’den çıkarılması veya oradaki 
varlığının en aza indirilmesi konusunda ortak iş 
birliğinin yapılması, Esad rejiminin 2021’de bi-
ten cumhurbaşkanlığı döneminin sonuna kadar 
tanınmasına karşı Cenevre Sözleşmelerini temel 
alan siyasi bir çözüme destek verilmesi, AB ve 
ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının kaldı-
rılması ve Rusya’nın Suriye’deki uzun süreli çı-
karlarının resmî olarak tanınması gibi konular ele 
alınmıştır. Toplantı sonunda katılımcıların açıkla-
maları İran’ın Suriye’deki varlığına ilişkin kendi 
aralarında bir anlaşmazlık olduğunu göstermesi-
ne rağmen Rus yetkililer bu toplantıyı memnun 
edici olarak yorumlamıştır. Ülkesinin Suriye ko-
nusunda ABD ve İsrail’le önemli anlaşmaları oldu-
ğunu bildiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 
bu anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmadı. Mossad 
Başkanı Yossi Kohen de Suriye’nin savaştan an-
cak birkaç yıl sonra siyasi bir çözüme yakın oldu-
ğunu açıklamıştı. Bu nedenle tarafların önemli bir 
anlaşmaya vardığı ve gelecek ayların bu anlaşma-
nın mahiyetini göstereceği ön görülebilir.

İsrail’in Yaklaşımı

Bu toplantının İsrail’de yapılması dünyanın iki 
büyük gücünün İsrail’in güvenliğini dikkate aldığı-
nın önemli bir göstergesidir. Bu nedenle Netan-
yahu Suriye’nin karmaşık durumu konusundaki 
ortak toplantının İsrail’de yapılmasının, İsrail’in 
küresel düzeyde önemli bir yere sahip olduğunu 
gösterdiğini ve onu, bu iki dünya gücünün temel 
ortağına dönüştürdüğünü ifade etti. İsrail, Suri-
ye’deki savaşın ana galibi olarak öne çıkmaktadır. 
Tel Aviv göz yummasaydı İran’ın ve onun vekil 
güçlerinin Suriye’ye girmesi mümkün olmazdı. 
Şimdi İsrail, Suriye’nin zayıflaması ve yıkılması, 
ABD tarafından Golan Tepelerinin İsrail’e ait oldu-
ğunun resmen tanınması, Şii ve Sünniler arasında 
mezhepsel tefrika çıkarılması ve İsrail’in İran’la 
mücadele etme konusunda bazı Arap ülkelerinin 
müttefiki hâline gelmesi gibi en önemli hedeflerine 
ulaşmış ve böylece kuzey sınırlarındaki tehdit or-
tadan kalkmıştır. İsrail, İran’ın ve İran’a bağlı milis 
güçlerin kendi kuzey sınırlarında kalmasına müsa-
ade etmeyecektir. Bu nedenle İsrail, İran’ın Suri-
ye’deki varlığını zayıflatmak için -İran’dan hiçbir 
karşılık almaksızın- yüzlerce saldırı düzenlemiştir.

İsrail, ABD ve Rusya ile bir anlaşma yapmayı 
başarsa da İran’ı, silahlarını ve milis güçlerini İs-
rail’in kuzey sınırlarından 100 km uzaklaştırmaya 
zorlayacaktır. Ancak şimdi bununla da yetinme-
mekte ve İran’ın tüm Suriye topraklarına yönelik 
potansiyel tehdidini ortadan kaldırmayı hedefle-
mektedir. Diğer taraftan 1 Temmuz’da Mossad 
Başkanı, İran ve Hizbullah’ın üslerini güneyden 
Suriye’nin kuzeyine taşıma planları olduğunu söy-
ledi. İran’ın bu adımı, İsrail’in kuzey sınırlarındaki 
İran varlıklarına dair kaygılarını biraz azaltabilir. 
Ancak Netanyahu’nun toplantı açılışındaki “İran 
askerî kuvvetleri Suriye’de kaldığı sürece İsrail 
İran’a saldırmaya devam edecektir ve Suriye’nin 
Hizbullah’a silah taşımak için lojistik bir üsse dö-
nüşmesine asla izin vermeyecektir.” ifadesinden 
hareketle İsrail’in İran’a karşı tutumunun Suri-
ye’den çıkana kadar değişmeyeceği öngörülebilir.

İsrail, Rusya’yı 40 yıldır en sakin ve en güven-
li sınır bölgesi olan kuzey sınırlarının güvenliğini 
sağlamak için güvenilir bir müttefik olarak gör-
mektedir. Netanyahu, Suriye’de İran hedeflerine 
sınırlı hava saldırısı yapmanın İran’ın nüfuzunu 
kırmak için yeterli olmadığını ve bu alanda Rus-
ya ile daha fazla iş birliğine ihtiyacı olduğunun 
farkındadır. İsrail’in, Rusya’nın İran’ı Suriye’den 
çıkarma konusundaki onayını alma çabaları yeni 
değildir. Netanyahu, şubat ayındaki Rusya ziya-
retinde Suriye’den İran gibi yabancı güçlerin ta-
mamen çıkarılması için ortak bir grup kurulmasını 
önermişti. İsrail’in, Kudüs’teki toplantıda İran’a 
karşı askerî operasyonlara devam etmek ve bunu 
genişletmek için Rusya’nın onayını almayı başar-
dığı görülüyor.

Rusya’nın Yaklaşımı

Rusya’nın Esad rejimine meşrutiyet kazan-
dırma, Suriye’nin yeniden inşası, mültecilerin 
geri dönmesi ve arzulanan siyasi sürecin başla-
ması gibi çabaları Washington’un karşı çıkması 
gibi bazı nedenlerden dolayı sonuçsuz kalmış ve 
Suriye’nin geleceği konusundaki planı çıkmaza 
girmiştir. Moskova, bu toplantıda Trump yöneti-
mini doğrudan ya da dolaylı olarak ikna ederek 
ABD’nin bu konudaki itirazlarını geri çekeceğini 
ümit etmektedir. Rusya, Amerika’nın İran’a yap-
tığı baskıları kendi çıkarları doğrultusunda kul-
lanmakta ve ABD güçlerinin Fırat’ın doğusundan 
çekilerek orayı Esad güçlerine bırakması karşılı-
ğında İran’ın Suriye’den çıkarılması konusunda 
Washington yönetimiyle anlaşabileceğine inan-
maktadır. Rusya’ya uygulanan Batı ambargola-
rının İsrail’in arabuluculuğuyla azaltılması ya da 
kaldırılması da Moskova’nın bu oturuma katılma 
sebeplerinden biridir.

Rusya, görünüşte İran’ın Suriye’deki varlığını 
meşrulaştırmış, onu ABD’ye karşı desteklemiş ve 
İran’ın ABD ile yaptığı her türlü anlaşmayı reddet-
miş olsa da kendisi İran’ın Suriye’deki nüfuzunu 
azaltmak için herkesten daha fazla adım atmıştır. İs-

Rusya, görünüşte 
İran’ın Suriye’deki 
varlığını 
meşrulaştırmış, 
onu ABD’ye karşı 
desteklemiş 
ve İran’ın ABD 
ile yaptığı her 
türlü anlaşmayı 
reddetmiş olsa da 
İran’ın Suriye’deki 
nüfuzunu azaltmak 
için adımlar 
atmıştır.

Muhammed Abdulmecid - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş



14313.07.2019, Dış Politika

rail’in Suriye’de İran mevzilerine zaman zaman yap-
tığı operasyonları Rusya ile koordineli bir şekilde ya 
da en azından Rusya’nın göz yummasıyla yaptığı 
unutulmamalıdır. Diğer taraftan Moskova’nın Suri-
ye’nin kârlı ekonomik projelerine ortak olma, ordu 
ve Suriye güvenlik güçlerini yeniden yapılandırma, 
Rusya’ya bağlı milis güç örgütleri kurma girişimi 
ve İran’la Rus milis güçleri arasındaki çatışmalar 
şimdilik İran’ın Suriye’deki etkisinin Rusya lehine 
doğru giderek azalmasına neden olmuştur. Şu anda 
Rusya, Suriye’de İran’ın askerî, güvenlik ve ekono-
mik etkisini azaltmaktadır ve muhtemelen ABD ve 
İsrail’den taviz almaktan ve bu alandaki adımlarını 
hızlandırmaktan çekinmeyecektir.

Hiç şüphesiz Rusya’nın İran’ı Suriye’den tek 
başına çıkarmaya yeterli gücü yoktur. Diğer yan-
dan en azından şimdilik bunu gerçekleştirmeye 
gönüllü değildir. Zira Rusya; ABD, Avrupa ve 
Arap devletlerinden çıkar sağlamak ve Türkiye ile 
dengeli bir politika izleyebilmek için hâlâ İran’ın 
Suriye’deki zayıf varlığına ihtiyaç duymaktadır. 
Çünkü bu dönemde İran’ın Suriye’den tamamen 
çıkarılması için ciddi adımların atılması uzak bir 
ihtimaldir. Aslında Moskova, ABD’nin İran’a bas-
kılarını ve İsrail’in Suriye’de İran kuvvetlerine ait 
mevzilerine yaptığı saldırıları olumlu karşılayacak 
ve aynı zamanda Suriye’de İran’ın etkisini azalt-
maya yönelik kendi adımlarını da atmaya devam 
edecektir. Kudüs toplantısından bir hafta sonra 
İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerine yönelik sal-
dırılarını Kremlin görünürde eleştirmiş olsa da 
aslında Moskova’nın İsrail’e, İran’a karşı operas-
yonlarına devam etmesi konusunda yeşil ışık yak-
tığının bir göstergesidir.

Rusya açısından İsrail’le ilişkiler İran’la iliş-
kilere göre daha önceliklidir. Rusya Federasyo-
nu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 
Rusya’nın İran’ın İsrail karşıtı politikasını be-
nimsemediğini vurgulayarak ülkesinin İsrail’in 
güvenlik endişelerinin farkında olduğunu ve bu 
endişelerinin ortadan kaldırılacağını ümit ettiğini 
söyledi. Ancak aynı zamanda İran’ın Suriye’deki 
çıkarlarının da dikkate alınmasını istedi.

Amerika’nın Yaklaşımı

Kudüs toplantısı, ABD’nin İran’a azami baskı 
uyguladığı ve iki ülke arasındaki gerginliğin özel-
likle ABD İHA’sının düşürülmesinden sonra en 
yüksek seviyeye çıktığı bir zamanda gerçekleş-
miştir. ABD, İsrail’in güvenliğini sağlamanın yanı 
sıra Suriye’de iki şeyin peşindedir: Fırat’ın doğu-
sunda istikrarın sağlanması ve İran’ın Suriye’den 
çıkarılması. Amerika, İran’a en üst düzeyde baskı 
politikası doğrultusunda İran’ın Suriye’deki etki-
sini azaltmak için Rusya’nın iş birliğine ihtiyacı 
olduğundan söz konusu toplantıya iştirak etmiş-
tir. Diğer taraftan İsrail, ABD ile İran arasındaki 
gerginlik ve çatışma olasılığının ardından İslam 
Cumhuriyeti’nin İsrail’in kuzey sınırındaki kışkırtı-
cı eylemler yapmasından endişe duymaktadır. İs-
rail, İran tehdidiyle mücadele etmek için ABD’nin 
desteğini daha fazla çekme gayreti içindedir.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in 
Esad rejiminin İsrail’in güvenliğini tehdit ettiğini 
ve DEAŞ’ın ortaya çıkmasına neden olduğunu 
ileri sürmüş ve Esad’ın iktidarda kalmasıyla ilgili 
bir anlaşma yapıldığı iddialarını reddetmiş olsa da 

aslında ne ABD’nin ne de İsrail’in Esad rejimiyle 
bir sorunu vardır, onların sorunu Esad’ın İran ve 
Hizbullah’la ilişkileridir. Esad, onlarla ilişkilerini 
kesmesi veya kısıtlaması durumunda İsrail’in böl-
gedeki en iyi dostuna dönüşebilir.

Sonuç

İran Suriye’den çıkmadığı sürece İsrail’in hu-
zura kavuşmayacağını söylemeye gerek yoktur. 
Ancak İran askerlerinin ve milis güçlerinin Suri-
ye’den çıkması İran’ın bu ülkedeki nüfuzunun ta-
mamen kırılacağı anlamına gelmemektedir. Çün-
kü İran, Suriye’nin güvenlik, askerî, ekonomik, 
siyasi ve kültürel kurumlarına sızmıştır. Bu ne-
denle İran’ın Suriye’deki varlığının sona ereceğini 
söylemek gerçek dışıdır ancak İran’ın bu varlığı 
azaltılabilir. Tabii ki İslam Cumhuriyeti, Suriye’yi 
terk etmeyi kolay kolay kabul etmeyecektir. Çünkü 
bu durumda bölgesel hegemonya projesi yenilgi-
ye uğrayacaktır.

Şüphesiz Suriye krizi tek bir toplantıyla çözü-
me kavuşturulacak değildir ve üç tarafın da tek 
toplantıyla İran’ın Suriye’deki varlığı konusunda 
bir anlaşmaya varma beklentisi yoktur. Her ne 
kadar bu konuyu çözüme kavuşturmanın yolu 
daha fazla diyalogdan geçse de tarafların hepsi 
2011’den sonra Suriye’ye giren yabancı güçlerin 
orayı terk etmesi gerektiği konusunda hemfikir-
dir. Kudüs Güvenlik Toplantısı, İsrail’in önerisi ve 
Moskova’nın kabul etmesiyle birlikte Suriye’nin 
geleceğini belirlemek için Astana Süreci’ne ben-
zer bir projeye dönüşebilir.

Muhammed Abdulmecid - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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Hasan 
Nasrallah’ın 
Son 
Röportajında 
Öne Çıkanlar
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah geçtiğimiz 

cuma günü, 2006 yazında Hizbullah ve İs-
rail arasında cereyan eden ve literatüre 32 

Gün Savaşı olarak geçen Lübnan’da daha çok 
zikredildiği şekliyle Harib Tammouz’un (Tem-
muz Savaşı) yıl dönümü münasebetiyle canlı 
yayında mülakat verdi. Üç saatten fazla süren 
röportaj, Hizbullah’ın “resmî” televizyonu olarak 
da bilinen Al-Manar TV’de gerçekleşti.

Nasrallah beklenildiği üzere Temmuz Sava-
şı’nın yıl dönümüne dair kısa bir giriş yaparak 
İsrail, ABD’nin bölge politikası, İran, Yemen ve 
Lübnan ile alakalı birçok meseleye değindi. Baş-
ka bir deyişle Nasrallah’ın gündeminde başta 
bölgesel ve uluslararası sorunlarla Lübnan ile 
ilgili yerel meseleler vardı.

2006 Savaşı

Konuşmasına öncelikle Temmuz Savaşı’nın 
13. yıl dönümünden başlayan Nasrallah “yad 
etme-hatırlama” sözcüklerinden ziyade “kut-
lama-bereketli kılma” dileklerini öne çıkardı. 
Hizbullah lideri Temmuz Savaşı’nın Lübnan ve 
hareket için Intisaar Kbeer (Büyük Bir Zafer) ol-
duğunu yineleyerek “muzaffer Lübnanlıları” se-
lamladı. Nasrallah bunun da ötesinde “bu zafe-
rin Lübnan sınırlarını 2006’dan bu yana güvenli 
kıldığını” vurguladı.

Dolayısıyla Nasrallah’ın 2006 yılında 32 gün 
süren savaşa dair “Durumun böylesi bir savaşa 
dönüşeceğini bilseydim İsrail askerlerinin kaçı-
rılması emrini vermezdim.” beyanına bakıldığın-
da, geçen 13 yılda savaşa dair yeni çıkarımlar 
yaptığı söylenebilir.

İsrail-Hizbullah Gerilimi

Hizbullah liderinin tıpkı önceki röportaj-
larında olduğu gibi mülakatının esas ağırlık 
noktası İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik 

ve çatışma ihtimali oldu. Retoriğinde ilk dikkat 
çeken nokta, İsrail’i ve devlet-dışı bir aktör ola-
rak Hizbullah’ı eşit hasımlar olarak kodlamış bir 
ifade algoritmasıydı. Bu bölümde “en önemli 
düşman” olarak Tel Aviv’in ötekiliğini pekiştiren 
Nasrallah, Hizbullah’ın maddi ve manevi anlam-
da gücünü katbekat artırdığını vurguladı. Nas-
rallah sık sık Hizbullah’ın hâlihazırdaki materyal 
ve deneyim anlamındaki yeterliliğini Temmuz 
Savaşı’ndaki olanakları ile kıyaslayarak İsrail 
için “çok daha fazla caydırıcı” olduğunun altını 
çizmek istedi.

Nasrallah, önceki röportajlarına nazaran 
dikkat çekecek bir hamle yaparak izleyicilere 
üzerinde “vurabilecekleri” hedeflerin belirtilmiş 
olduğu bir İsrail haritası gösterdi. Nasrallah eski 
mülakatlarındaki diskurunu ve psikolojik atakla-
rını sürdürerek İsrail sınırları içerisinde mukim 
olan İsraillilerin “sivil” değil “işgalci” olduklarını 
tekrarladı. Özellikle haritada işaret ettiği sahil 
kesiminde yaşayan bu nüfusun muhtemel sa-
vaşta hedef olacağını yineledi.

Bunların yanında Nasrallah, özellikle ola-
sı İsrail savaşında Hizbullah’ın hava gücüyle 
Lübnan’ı müdafaa edeceğinin altını çizdi ve bir 
anlamda “Temmuz Savaşı sonunda ülke hudut-
larını güvenli kıldıkları gibi” devlet-altı aktör ola-
rak “yine Lübnan’ın garantörü olacağını” tekrar 
vurguladı.

Nasrallah’ın değindiği İsrail ile alakalı mev-
zulardan birisi de Lübnan ve İsrail arasındaki 
deniz sınırı problemiydi. Nasrallah bu konuyla 
ilgili “İsrail’in tıpkı Filistin topraklarını işgal et-
mesi gibi Lübnan’ın kara sularını da ilhak etme-
yi çabaladığını” söylerken “ABD’nin güvenilir bir 
aracı olamayacağını ancak sorunun çözümünde 
yardımcı olabileceğini” vurguladı.

Nasrallah bu beyanıyla deyim yerindeyse, 
İsrail’le yaşanan sınır probleminde “ulus-dev-
let”in ABD ile diyalog diplomasisi yürütmesini 
önemsediğini vurguladı ve akabinde “Washin-
gton tarafında da pragmatistlerin Hizbullah ile 
iletişim kanalları kurmaya istekli olduğunu” be-
lirtti. Nasrallah, bu haberle “devlet-altı” aktörün 
de Washington’dan “makul kişilerle” iletişime 
geçebileceğini ima etmiş oldu.

ABD’nin Bölge Politikası

Nasrallah ABD’nin bölge politikasını ise 
Washington’un Hizbullah’a yönelik yaptırım dal-
gası ve Filistin Meselesi’ne çözüm için planladı-
ğı “Yüzyılın Anlaşması” modeli çerçevesinde ele 
aldı. Bu bağlamda Nasrallah, Trump hükûmeti 
tarafından “terörist listesi”ne alınan üç Hizbullah 
milletvekilinin durumunu “ulus-devlet” düzlemi 
üzerinden yorumlamayı tercih etti. Hizbullah’a 
karşı mevcut ABD tutumunu “Lübnan devleti ve 

parlamentosuna hakaret” olarak niteleyen Nas-
rallah’ın bu hamlesi, Lübnan’ın ABD’nin Hizbul-
lah’a karşı stratejisine bir egemen ulus-devlet 
olarak direnmesi gerektiği şeklinde okundu.

Yüzyılın Anlaşması modeli ve Suudi Arabis-
tan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in 
bu model hattında ABD’ye verdiği desteği eleş-
tiren Nasrallah, özellikle Bahreyn yönetimini 
“Araplık” üzerinden sorgulamayı tercih etti. Mo-
delin tartışıldığı konferansa ev sahipliği yapma-
sından dolayı Bahreyn’i “davalarında haklı olan” 
Filistinlileri görmezden gelmekle suçladı. Bu 
bağlamda yine “öteki” olarak konumlandırdığı 
söz konusu ülkeler cenahına karşılık “kendisi-
nin de bir Arap olduğunu” vurgulayarak “İşgal 
edilen Filistin topraklarında kendisinin de hakkı 
bulunduğunu” ifade etti. Sonrasında Filistin Me-
selesi’nin İslami karakterine de dikkat çekerek 
Kudüs’ü azat edip bu şehirde “namaz kılabile-
ceğini duygusal değil mantıksal olarak” beyan 
ettiğinin altını çizdi.

Kısacası Nasrallah’ın Filistin Meselesi’ni ele 
alırken siyasi ve mezhebi bir bakıştan ziyade 
durumu Araplık ve İslami bir perspektiften oku-
duğunu ısrarla belirtmesi, kendisinin politikala-
rını bu açıdan eleştiren Suudi Arabistan, BAE ve 
Bahreyn’e cevap olarak yorumlandı.

Suriye İç Savaşı

Suriye meselesine dair Nasrallah’ın en dik-
kat çeken sözleri Hizbullah’ın Suriye’de askerî 
varlığını azalttığı iddialarına yönelik oldu. Nas-
rallah bu iddiaları doğruladı ancak bu çekilme-
nin, ABD’nin İran ve Hizbullah’a yönelik yap-
tırımlarından sonra ortaya çıktığı iddia edilen 
finansal kriz ile alakalı olmadığını belirtti. Nas-

Nasrallah, 
Temmuz Savaşı 
münasebetiyle 
verdiği mülakatta 
bölgesel, 
uluslararası ve 
yerel sorunlarla 
alakalı birçok 
konuya değindi.
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rallah “kriz beyanı” yerine “direniş ekseni” ola-
rak tanımladığı ve Rusya’yı da içine dâhil ettiği 
cenahın “sahada elde ettiği başarıya” odaklandı 
ve Suriye’de yüksek oranda askerî personel bu-
lundurmalarına gerek kalmadığını ifade etti.

Suriye meselesi üzerinden İsrail’e psikolo-
jik baskı uygulamak isteyen Nasrallah, İran’ın 
bu ülkeden çekilmeyeceğini belirterek olası bir 
çekilmenin Rusya’nın da çıkarına olmadığının 
altını çizdi. Rusya ve İran’ın Suriye konusunda 
uyumlu çalıştığını vurgulayan Nasrallah, bir an-
lamda İsrail’in Rusya nezdinde yaptığı lobi ça-
lışmalarına yönelik mesaj verdi.

İdlib konusuna gelince bu çevrede askerî 
personel bulundurmadıklarını beyan eden Nas-
rallah aynı zamanda İdlib ve Fırat’ın doğusu 
dosyalarını henüz çözülmeyen sorunlar arasın-
da zikretti. Bununla beraber daha önceki mü-
lakatlarıyla uyumlu bir şekilde bahsi geçen iki 
bölgenin Şam yönetiminin egemenliğinde oldu-
ğunu yineledi.

ABD-İran Gerilimi

Hasan Nasrallah’ın hâlihazırda devam eden 
gerilim hakkındaki üslubu hem İran hem de 
Tahran’a yakın Iraklı paramiliter gruplar ile aynı 
söylem stratejisi içerisindeydi. Öncelikle tıpkı 
Tahran gibi “ABD yaptırımlarının İran için cay-
dırıcı olmayacağını” belirtirken, yine İran’a ya-

kınlığıyla bilinen Iraklı paramiliter gruplar gibi 
“olası savaşın taraflarının ABD ve İran ile sınırlı 
kalmayacağının” altını çizdi. Diğer bir deyişle 
Hizbullah’ın bu savaşa kesinkes dâhil olacağını 
söyledi.

Nasrallah bütün bunların yanında muhte-
mel bir savaşta “İsrail’in doğrudan hedef alı-
nacağını” belirtti. Nasrallah bu kısımda “eğer” 
bağlaçları üzerinden yoğun olarak Hizbullah’ın 
ve “direniş ekseni”nin savaş durumunda “nele-
ri yapmaya gücü yeteceğini” anlatmaya çalıştı. 
Hizbullah’ın İsrail’e coğrafi yakınlığını her fır-
satta dile getiren Nasrallah’ın “Eğer ABD İran’a 
savaş açarsa İsrail’e acımasızca saldırırız.” sözü 
“bu yakınlığa tekrardan gönderme yapma” ola-
rak okundu.

Nasrallah, olası ABD-İran çatışmasında 
“ABD cenahına dâhil olanların bedel ödeyeceği-
ni” belirtirken, bu kez “ancak”lar üzerinden “di-
reniş ekseninin esas niyetini” ilan etmek istedi. 
Nasrallah, müttefikleri Tahran ve Iraklı gruplar 
gibi “savaş istemediklerini” ve özellikle “olası 
savaşın ne Suudi Arabistan ne de BAE’nin çıka-
rına olduğunu” belirterek, tabiri caizse “caydırı-
cılık beyanını” tamamlamış oldu.

Yemen ve Lübnan’a Dair

Nasrallah bu bölümde Husileri selamlarken, 
konuşmasında dikkat çeken kısım Yemenli gru-

bun motivasyon gücünü tasvir ettiği bölümdü. 
Nasrallah bu kısımda sık sık “moral/manevi 
kavramlar” aracılığıyla Husi hareketini ön plana 
çıkardı ve “Suudi Arabistan karşısında Husile-
rin itici güçlerinin inançları” olduğunu ifade etti. 
Husilerin “caydırıcılığı”na gönderme yapmayı 
ihmal etmeyen Nasrallah, aynı zamanda grubun 
askerî kabiliyetinin “BAE’yi vuracak kadar yet-
kin” olduğunu belirtti ve yine olası bir bölgesel 
çatışmada Husilerin de kendi saflarında hareke-
te geçeceğini deklare etmiş oldu.

Yerel meselelere mülakatının sonlarına 
doğru değinen Nasrallah, bir önceki röporta-
jına kıyasla Lübnan’a daha fazla zaman ayırdı. 
Konuşmalarında iç meselelere daha az zaman 
ayırdığı yönünde gelen eleştirilere yanıt mahi-
yetinde Nasrallah, Hizbullah-İsrail geriliminin de 
Lübnan’a dair olduğunu ifade ederek bu bölüme 
giriş yaptı. Bu bölümde Hizbullah’ın Hıristiyan 
müttefikleri Lübnan Cumhurbaşkanı Michel 
Aoun ve Dışişleri Bakanı Jibran Bassil ile “siya-
si uyumlarındaki mükemmelliğe” vurgu yapan 
Nasrallah, başka bir deyişle Trump’ın Hizbul-
lah’a yönelik kurduğu baskı sürecinde Hizbul-
lah’ın iç arenada güçlü ortaklara sahip olduğunu 
belirtmek istedi.
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Körfez’de 
Tanker Krizi
İngiltere Özel Kuvvetleri 4 Temmuz Perşembe 

günü Suriye’ye giden İran’a ait petrol tanke-
rine el koymuştur. Bunun ardından İran, 16 

Temmuz’da Bileşik Arap Emirlikleri’ne ve 19 
Temmuz’da da İngiltere’ye ait bir tankere el koy-
duğunu açıklamıştır. Körfezde petrol tankerlerine 
yapılan saldırıları üstlenmeyen İran bu kez tanker-
lere el koyduğunu açık bir şekilde dile getirmiştir.

İran bu tür eylemlerle kendisine uygulanan 
baskıya karşı sessiz kalmayacağını, petrol tan-
kerlerine yapılan engellemelere aynı nitelikte 
cevap vereceğini, dolayısıyla da ticari çıkarlarını 
koruyacağını göstermeye çalışmaktadır. Bununla 
birlikte İran, yaptırımlar karşısında pasif kalma-
yacağını, özellikle üçüncü ülkelerin İran’ın çıkar-
larına karşı daha saygılı ve uzlaşmacı politikalar 
izlemesi gerektiği mesajını vermektedir. Tahran 
bu adımlarıyla İran’a uygulanan politikalara hâlâ 
cevap verecek güç ve iradeye sahip olduğunu id-
dia etmektedir.

İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu üzerinden 
gerçekleştirdiği tankerlere el koyma gibi açık bir 
şekilde provokatif eylemlerinin arkasında yatan 
nedenlerden bir diğeri de Trump’ın İran politika-
sını başarısız kılmaya çalışmasıdır. İran’ın çabası 
daha çok ABD iç politikasına yöneliktir. ABD Baş-
kanı Trump’ın açıklamaları İran’ın bu konuda daha 
cesur davranmasına sebep olmuştur. Trump, sa-
vaşmayı ya da İran’da bir rejim değişikliği isteme-
diğine dair açıklamalarda bulunmuştur. Bununla 
beraber Trump’ın, İran’a karşı niyetinin iyi oldu-
ğuna ve yeni bir anlaşma için masaya oturmak is-
tediğine dair söylemleri İran tarafından bir zayıflık 
göstergesi olarak anlaşılmıştır.

Ayrıca Tahran, Trump’ın İran politikasını 
başarısız kılma konusunda tek başına değildir. 
Tahran’ın bu tutumu ABD’deki Trump’a muhalif, 
özellikle de Obama-Clinton ekibinin temsil etti-
ği Demokratların çıkarlarıyla da örtüşmektedir. 
Trump’ın İran konusunda başarısız olması, onun 
için “dış politikada başarısız” imajı yaratacaktır. 
Bu da Trump’ın rakibi Demokratların adayı Bi-
den’e, dış politika tecrübesi nedeniyle artı puan 
kazandırarak Biden’in öne çıkmasına ve Trump’ın 
puan kaybetmesine sebep olacaktır.

Bu durumda Trump’ın önünde iki seçenek 
vardır; ya İran’ın eylemlerine ses çıkarmayarak 
pasif kalacak ya da İran’a karşı askerî ve eko-
nomik olarak daha baskıcı politikalar izleyerek 
İran’ı eylemlerinden vazgeçirmeye çalışacaktır. 

Birinci durumda Trump, ikinci kez seçilme şan-
sını kendi eliyle azaltacaktır. İran’ın da eylemle-
rinin artmasına ve daha da cesur davranmasına 
yol açacaktır. İkinci durumda ise İran’la savaş 
riskini artırmış olacaktır. İran’la savaşın ABD için 
olduğu kadar Trump’ın seçim kampanyası için 
de büyük maliyetleri olacağından bu seçenek de 
Trump için risk taşımaktadır. Bu durumda Trump 
İran politikasında üçüncü ve orta yol aramaya ça-
lışacaktır. Öncelikli olarak İran’ın provokasyon-
larını engelleyecek veya en azından sınırlayacak 
bir mekanizmanın oluşturulması muhtemeldir. 
Daha önce de konuşulan uluslararası ticaret ve 
taşımacılığın güvenliğini sağlayacak uluslararası 
bir koalisyonun kurulması hızlanacaktır. Bu du-
rumda İran, ticari gemilere yönelik her eyleminde 
suçlu pozisyona düşeceği gibi ki bu durumda Av-
rupalı ülkelerin de desteğini kaybetme riski orta-
ya çıkacaktır, İran’ın koalisyon güçleriyle de karşı 
karşıya gelme riskini artıracaktır.

Sonuç olarak İran’ın Körfez’deki tankerlere 
yönelik eylemleri taktik niteliktedir. Bu da uzun 
vadede ABD’nin İran politikasının değişeceği 
umudunu taşımasından başka herhangi ciddi 
bir politik sonuçtan yoksun görünmektedir. Di-
ğer taraftan İran’ın eylemlerinden dolayı sorun 
yaşayan Trump ise bir taraftan seçimlere kadar 
ciddi çatışmalardan kaçınırken, diğer taraftan da 
İran’ı daha da zayıflatmaya ve yeni bir nükleer an-
laşma görüşmelerine başlamak için sıkıştırmaya 
çalışacaktır. İran’ın görüşme masasına oturması 

Trump için bir başarı sayılacağı için İran, Trump’ı 
başarısız kılmanın yollarını aramaya ve ABD’nin 
baskılarına gücü yettiği kadar direnmeye çalışa-
caktır.

Trump’ın İran’a 
karşı niyetinin 
iyi olduğuna ve 
yeni bir anlaşma 
için masaya 
oturmak istediğine 
dair söylemleri 
İran tarafından 
bir zayıflık 
göstergesi olarak 
anlaşılmaktadır.
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İran’da 
Akademinin 
Kronik 
Sorunu: Etik 
İhlali
İran İslam Devrimi’nden günümüze İran’da 

yüksek öğretimde dikkate değer kazanımlar 
sağlandığı bir gerçek olsa da özellikle yurt içi 

akademik yayın ve lisansüstü tezlerde son yıllar-
da yaygınlığı artan etik ihlali bir müddetten beri 
ülkedeki akademik mahfillerde sıkça tartışılan 
meselelerden biridir. Dahası etik ihlallerine iliş-
kin kamuoyuna yansıyan haberler zaman zaman 
ülkedeki köklü üniversitelerin prestij kaybına uğ-
ramasına ve ayrıca ülkedeki akademik yayın ve 
lisansüstü eğitim sisteminin tartışmaya açılması-
na sebebiyet vermektedir.

İlk olarak İngiltere menşeli Nature dergisi ta-
rafından Ekim 2008’de İran Terbiyet-i Müderris 
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden 
birinin bir çalışmasında intihal yaptığının duyu-
rulmasından sonra ülkedeki etik ihlallerine ilişkin 
haberlerin ardı arkası kesilmemiştir. Gene aynı 
derginin 2009 yılında, eski Yol ve Şehircilik Ba-
kanı Hamid Behbehani, eski Bilim, Araştırma ve 
Teknoloji Bakanı Kamran Danişcu ve eski Eğitim 
Öğretim Bakanı Ali Rıza Ali Ahmedi gibi yüksek 
dereceli devlet adamlarının akademik yayınla-
rında etik ihlalinin tespit edildiğini ileri sürmesi, 
birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir. İlgili 
bakanların etik ihlali iddialarına ilişkin kamuoyu-
nu tatmin edici cevaplar veremeyişi ise akıllarda 
soru işaretleri kalmasına yol açmıştır.

2016 yılında Springer ve BioMed Cantral is-
mindeki önde gelen iki bilimsel yayın kuruluşu, 
yedi bilimsel dergide çıkan 58 makalenin etik 
ihlali sebebiyle yayından kaldırıldığını açıklama-
sı üzere Nature dergisi, söz konusu makalelerin 
258 İranlı akademisyene ait olduğunu iddia et-
miştir. Bunun üzerine başta Bilim, Araştırma ve 
Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve 
üniversitelerden konuya ve intihal olayına karı-
şan akademisyenlerin sayısına ilişkin açıklamalar 
gelmiştir. Söz konusu akademisyenler arasında 
bazı üst düzey bürokratların isimlerinin de yer al-

ması dikkatleri çekmiştir. Zikredilen açıklamalara 
bakıldığında etik dışı yayın yapan akademisyen 
sayısına ve intihal iddialarına verilen cevapların 
değişkenlik gösterdiği görülse de İran’da aka-
demik yayınlarda etik ihlalinin gittikçe artan bir 
davranış olduğu gün yüzüne çıkmıştır. Etik ihlali 
iddialarına maruz kalan akademisyenler ise ge-
nellikle suçu öğrencilerin üzerine atarak ihlalden 
ziyade ihmal olduğunu belirtmiş başka bir deyişle 
konuyu geçiştirmeye çalışmıştır.

Esasen özellikle lisansüstü tezlerde etik ih-
lali ve İran’da tez alım satımı, ilgililer tarafından 
eskiden beri bilinmektedir. Öyle ki Tahran’daki 
İnkılap Caddesi’nde yalnızca tez ve makale yazıp 
satan dükkânların sayısı azımsanmayacak de-
recede çoktur. Söz konusu dükkânlarda genel-
likle lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra 
kendine uygun iş bulmakta güçlük çeken genç 
araştırmacıların çalıştığı söylenmektedir. Sipariş 
verilen tez veya makalenin fiyatı akademik di-
sipline ve lisansüstü seviyeye göre değişmekte 
dahası amiyane tabirle yayının zorluk derecesine 
göre taraflar arasında pazarlık yapılabilmektedir. 
Bu husus son yıllarda gerek İran’da gerekse de 
uluslararası akademik camiada açık bir şekilde 
dillendirilmeye başlanmıştır. Science dergisinin 
kıdemli editörlerinden Amerikalı bilim adamı Ri-
chard Stone’nun İran’a gerçekleştirdiği çalışma 
ziyaretinden sonra Ağustos 2016’da İran’da tez 
ve makale alım satımına değinen bir yazı yazma-
sı, konuyu uluslararası çapta yeniden gündeme 
taşımıştır. Çok geçmeden bizzat Devrim Rehberi 
Ali Hamenei, “Bilim adamı unvanını taşıyan bir 
fert, davetli olarak geldiği ülkede ‘Tez Satılır’ rek-
lamının önünde resim çekerek İran’daki nitelikli 
gençleri zan altında bırakmaktadır. Acaba bu tür 
bir davranış sergileyen bir şahıs gerçekten bilim 
adamı mıdır?” diyerek tepki göstermiştir.

İran’da yaşanan etik ihlallerinin artık ülkenin 
bilimsel saygınlığını uluslararası çapta zedele-
meye başlaması üzerine ilk etapta İran Bilim, 
Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Siyaset Yapımı 
ve ARGE İşleri Genel Müdürü Dr. Muhsin Şerifi, 
bakanlığa bağlı 70’den fazla üniversitede etik ih-
lallerini incelemek üzere etik kurulların (komite-yi 
ahlak) oluşturulduğunu açıklamıştır. Akabinde 
bilimsel yayınlarda etik ihlallerinin önüne geçmek 
adına bakanlık öncülüğünde bilimsel toplantılar 
organize edilmiş ve nihayet İran parlamentosu, 
18 Temmuz 2017 tarihinde “Bilimsel Eserlerde 
İntihalle Mücadele (Pişgiri ve Mukabele ba Ta-
gallüb der Tehiye-yi Asar-ı İlmi)” başlıklı kanunu 
onaylamıştır. Her ne kadar söz konusu kanun in-
tihal hadisesinde öğrenciler ve öğretim eleman-
ları için ayrı ayrı hapis ve para cezası ve ayrıca 
intihalde bulunan akademisyen için özlük hakları 
mahrumiyetini öngörse de ilgili yasanın İran’da 
aktif bir şekilde uygulanmadığı görülmektedir. 

Kuşkusuz bunda, intihalle suçlanan araştırma-
cıların önemli bir kısmının aynı zamanda yüksek 
dereceli devlet adamı olması etkilidir.

Etik ihlaliyle mücadele kapsamında İran’da 
şimdiye kadar atılan en ciddi adımın Mayıs 
2019’da Tahran’daki 25 kadar tez satış mağaza-
sının mühürlenmesi olduğu söylenebilir. Fakat 
mühürlenen ve hakkında işlem yapılan şahıslara 
ilişkin kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşılma-
mıştır. Nitekim görüldüğü kadarıyla İnkılap Cad-
desi’nde tez alım satımı tamamen sona ermemiş-
tir ve internet üzerinden tez siparişi alan sitelerle 
Facebook sayfaları hâlâ varlığını sürdürmektedir. 
Tez alım satımına ilişkin İranlı sosyolog Hamid 
Dilpesend etik ihlallerinin çoğunlukla İslami Azad 
ve Peyam-ı Nur gibi devlete ait olmayan üniver-
sitelerde gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Dilpe-
send adı geçen üniversitelerde lisansüstü eğitim 
almak isteyenlerin önemli bir kısmının hâlihazırda 
uygun bir işe sahip olduğunu, diplomayı yalnızca 
pozisyonunu ve statüsünü güçlendirmek adına 
istediğini ve tez satın alma hadisesinin ise bu tür-
den şahıslar arasında sık görüldüğünü belirtmek-
tedir. Gerçekten de İran’da bürokratlarda dahası 
son dönemlerde din adamlarında akademik paye 
alma eğilimin yükseldiği müşahede edilmektedir. 
Ayrıca özellikle doktor unvanının İran’da resmî 
ve gayriresmî ortamlarda bir saygı ifadesi olarak 
sık kullanılması esasen akademik payeye ihtiyacı 
olmayan bireyleri de lisansüstü eğitime sevk ede-
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Birçok üst düzey 
bürokratın yanı 
sıra önde gelen 
üniversitelerdeki 
akademisyenlerin 
de intihal 
iddiasıyla karşı 
karşıya olduğu 
düşünüldüğünde 
bu sorunun 
üzerine gitmek 
zordur.
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bilmektedir. Her ne kadar bürokrat ve din adam-
larını tez satın almakla suçlamak kolay olmasa da 
İranlı sosyoloğun işaret ettiği hususu görmezden 
gelmek de mümkün değildir.

Akademik yayında etik ihlali pek çok ülkede 
karşılaşılan bir durum olsa da İran’da ciddi bir 
mesele hâlini almasının ülkeye has bazı sebepleri 
bulunmaktadır. Bunların başında etkin denetim 
sürecinin bulunmaması gelmektedir. Bunun yanı 
sıra İran’da kontrolsüz bir şekilde artan üniver-
site ve bunun bir getirisi olarak lisans üstü öğ-
renci sayısı, tez danışmanlarının her lisansüstü 
öğrenciye yeteri kadar vakit ayırmasını güçleştir-
mektedir. Nitekim Birinci Ulusal Sosyal Bilimler 
ve Din Bilimleri Tezleri Sorun Analizi Sempozyu-
mu’nda konuşan İran Bilim Bakan Yardımcısı Dr. 
Hüseyin Simayi, “2005 yılında 75 olan üniversite 
sayısı 2013 yılında 150’ye ulaşmıştır. Bunun yanı 
sıra devlete ait olmayan yüksek öğretim kurumu 
sayısı 65’ten 250’ye yükselmiştir ve toplamda 
ülkede 2.800 kadar yüksek öğretim veren birim 
bulunmaktadır” şeklindeki sözleri bu savı doğru-
lamaktadır. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle İran’da 
akademisyenlerin aynı anda birkaç üniversitede 
ders verdiği de göz önüne alındığında akademis-
yenlerin lisansüstü tezleri kontrol edecekleri süre 
daha da kısalmaktadır. Ayrıca lisansüstünde öğ-
retim programlarında bilimsel araştırmalarda etik 
dersinin yer almaması, savunma öncesinde tez-
lerin tez benzerlik ve intihal taraması yapan prog-
ramlara sokulmaması ve İran Bilim, Teknoloji 
ve Bilgi Araştırmaları Merkezi (İRANDOC) ulu-
sal tez arşivinin internet erişimine kapalı olma-

sı gibi sebepler, tezlerdeki etik ihlallerinin açığa 
çıkmasını zorlaştırmaktadır. Yeri gelmişken İran 
ulusal tez arşivinde yalnızca devlet üniversitele-
rinde hazırlanan lisansüstü tezlerin toplandığını 
kaydetmekte yarar vardır. Devlete ait olmayan 
üniversitelerde hazırlanan tezleri temin etmek 
için ilgili üniversiteye doğrudan müracaat etmek 
gerekmektedir. Her ne kadar İranlı akademisyen-
ler çoğunlukla etik ihlali mevcut olan makalelerle 
gündeme geliyor olsa da yurt içindeki lisansüs-
tü tezlerin dikkatle incelenmesi durumunda etik 
ihlallerinin basına yansıyanlardan çok daha fazla 
olması muhtemeldir. Bu bağlamda İran’da etik 
ihlalleriyle mücadele için Ağustos 2008’de bir si-
vil inisiyatif olarak İntihal Karşıtı Akademisyenler 
(Ostadan-ı Aleyh-i Tagallüb) başlığıyla bir grup 
üniversite hocası tarafından ülkede artan etik 
ihlallerinin önüne geçmek adına bir weblog ku-
rulmuşsa da bu doğrultuda beklenen etkiyi ya-
ratamamıştır.

Özellikle fen ve sağlık bilimlerinde dikkate 
değer bir bilimsel araştırmanın bütçe, zaman ve 
atölye/laboratuvar çalışmasını zorunlu kılması, 
İran’da ise ilgili kurumların araştırmacılara ge-
rekli kaynakları sağlayamaması sebebiyle bilhas-
sa öğrencilerin ister istemez tez çalışmalarında 
yabancı araştırmacıların çalışmalarına yönelmek 
durumunda kaldığı İranlı uzmanlar tarafından 
dile getirilmektedir. Gerçekten de kısıtlı kaynaklar 
sebebiyle öğrencilerin genellikle teorik çalışma-
lara yöneldiği bunun da yurt dışındaki literatüre 
bakmayı beraberinde getirdiği ve İran içerisinde 
denetim mekanizmaların sıkı olmaması sebebiyle 

yabancı dillerden yapılan intihallerin çoğunlukla 
ifşa olmaması öğrencilerin etik ihlali yapmasına 
zemin hazırlamaktadır. Ancak İran’da etik ihlal-
lerinde tek gerekçe bu değildir. Bir grup İranlı 
akademisyen tarafından editör, öğretim üyesi 
ve lisansüstü öğrencilerin görüşlerine dayana-
rak hazırlanan güncel bir çalışmanın sonuçları-
na göre İran’da etik ihlalinin sebepleri arasında 
zikredilen 21 başlık arasında eğitim eksikliği, 
etik kültürünü yaygınlaştırmama, İranlılar ara-
sında tembelliğin ve manipülasyonun yaygınlığı, 
etik ihlali, ihlal türleri ve neticeleri hakkında bilgi 
eksikliği, öğrencilere kapasitesi üzerinde ödev 
verme, doktora ve yüksek lisansa girişin kolay 
olması, akademisyenlerin yükselmede öğrencile-
rin çalışmalarını kullanması ve akademik yüksel-
melerde yayın şartı gibi etkenler öne çıkmaktadır.

Uluslararası indeksli yayında İran’ın ülke ba-
zında son yıllarda iyi bir ivme kazandığı bilinse 
de İran içerisinde gün geçtikçe basına daha sık 
yansımaya başlayan etik ihlalleri, akademinin 
güncel sorunlarından biri olarak varlığını devam 
ettirmektedir. Ülkedeki bakan, milletvekili ve 
birçok üst düzey bürokratın yanı sıra önde ge-
len üniversitelerdeki akademisyenlerin de intihal 
iddiasıyla karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde 
kararlı bir şekilde bu sorunun üzerine gitmenin 
zor olduğu açıktır. Bu sebeple İran akademilerin-
de artık kronikleşen bir soruna dönüşen etik ihla-
linin önümüzdeki günlerde de gündeme geleceği 
öngörülmektedir.
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Rusya’nın 
Körfez 
İçin Ortak 
Güvenlik 
Konsepti
ABD’nin İran’a karşı koalisyon kurmak için 

görüşmelere başlamasının ve İngiltere’nin 
Basra Körfezi’nde uluslararası ticaretin gü-

venliğini sağlamak amacıyla Avrupa liderliğinde 
bir deniz gücünün oluşturulması yönündeki öne-
risinin ardından Rusya, 23 Temmuzda Körfez’de 
güvenliğin sağlanmasına yönelik kendi güvenlik 
konseptini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilan 
ettiği “Basra Körfezi için Ortak Güvenlik Konsepti” 
başlıklı metnin aslında 90’lı yıllarda geliştirilmeye 
başlandığını ve 2004 ve 2007 yıllarında üzerinde 
tekrar çalışılarak olgunlaştırıldığını açıkladı.

Rusya’ya göre Körfez’de ortak bir güvenlik 
sisteminin kurulması bölgede siyasi-diplomatik 
hareketliliğin güçlenmesinde kilit rol oynayarak 
bölgenin güvenlik ve istikrara kavuşması ve kriz 
sonrası kurulacak sistemin parametrelerinin be-
lirlenmesi açısından önemli bir adım olacaktır.

Rusya’nın yayınladığı belge iki kısma ayrıl-
maktadır. Birinci kısımda genelde Ortadoğu özel-
de ise Körfez bölgesi için genel güvenlik konsepti 
ilkeleri bulunurken ikinci kısımda özel olarak 
Körfez’in güvenliğini sağlamak için Rusya’nın ilk 
aşamada sunduğu öneriler yer almaktadır. Belge-
deki ayrıntılar şu şekildedir:

1. Güvenlik Konseptinin İlkeleri:

• Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BM 
GK) gözetim ve denetiminde Ortadoğu’da te-
rör odaklarının ortadan kaldırılması ve Suri-
ye, Yemen ve diğer bölge ülkelerinde istikrarlı 
bir siyasi çözümün sağlanması için tek bir ko-
alisyon çatısı altında birleşilmesi,

• Barışı koruma operasyonlarının sadece BM GK 
kararları veya saldırıya maruz kalan ülkenin ya-
sal yönetiminin talebi üzerine yapılması,

• Körfez’deki güvenlik sisteminin evrensel ve 
kapsamlı olması ve başta bölge ülkeleri gel-

mek üzere askerî, ekonomik ve enerji güven-
liği gibi alanlarla ilişkili olan diğer ülkelerin 
çıkarlarına saygı duyulması,

• Durumun ve sürecin ortaklaşa değerlendiri-
lerek kararların alınma ve uygulanma süreç-
lerinde çok taraflılığın esas alınması suretiyle 
herhangi bir ülkenin herhangi bir gerekçeyle 
dışlanmaması,

• Bu Konsept’in aşamalı olarak hayata geçiril-
mesi ve sorunların çözümünde uluslararası 
terörle mücadele, Irak, Yemen ve Suriye kriz-
leri ve İran’ın nükleer programı gibi en kritik 
ve güncel olanlardan başlanması,

• Tedriciyet ilkesi çerçevesinde Körfez ülkele-
rinin ve uluslararası toplumun kendi arala-
rındaki güvenin güçlendirilmesi ve bölgede 
karşılıklı güvenlik garantilerinin verilmesi,

• Bölgedeki sorunların birbiriyle bağlantılı ol-
ması nedeniyle Körfez’de kurulacak bir gü-
venlik sistemi Ortadoğu’nun güvenliğinin bir 
parçası olarak görülmektedir. Bununla birlik-
te egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ve 
iç sorunların dış müdahaleler olmaksızın ana-
yasal çerçevede ve ulusal diyalog üzerinden 
çözülmesi esastır.

2. Körfez İçin Önlem Paketi

• Uluslararası hukuktan kaynaklı sorumlulukla-
rın yerine getirilmesi: Sorunların çözümünde 
askerî kuvvet kullanımından vazgeçilmesi, ege-
menlik ve toprak bütünlüğüne saygı, sorunların 
diyalog ve görüşme yoluyla çözülmesi,

• Askerî alanda şeffaflık: Askerî doktrinler ko-
nusunda diyalog, bölgesel düzeyde savunma 
bakanlarının görüşmesi, çatışma alanlarının 
tespiti, askerî tatbikatlarda karşı tarafı bilgi-
lendirme, gözlemci değişimi, bölge dışı dev-
letlerin Körfez’de askerî kuvvet yoğunlaştır-
maktan vazgeçmesi ve silah alımı ve ülkelerin 
silahlı kuvvetleri konusunda bilgi alışverişin-
de bulunması,

• Silahların kontrolü konusunda anlaşma ya-
pılması: Örneğin çatışmasızlık bölgelerinin 
oluşturulması, başta füze savunma sistemleri 
olmak üzere konvansiyonel silahların bir böl-
gede toplanmasının yasaklanması ve tüm ül-
kelerin dengeli bir şekilde silahlı kuvvetlerde 
azaltmaya gitmesi,

• Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
Anlaşması’na (NPT) dayanarak Ortadoğu’nun 
nükleer silahlar başta gelmek üzere kitle imha 
silahlarından arındırılması,

• Terörizm, yasadışı silah ve uyuşturucu ka-
çakçılığı, organize suç ve göçle mücadele 
konusunda anlaşma yapılması

Rusya’ya göre Ortak Güvenlik Sistemi’nin 
kurulma sürecinde duruma göre bölgede ya-
bancı askerlerin azaltılması ve bölge ve bölge 
dışı devletler arasında güvenin tesisi için or-
tak çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. Bu 
sürecin uzun vadedeki en önemli hedefi Basra 
Körfezi Güvenlik ve İş birliği Örgütü’nün (BK-
GİÖ) kurulmasıdır. Bu örgüte Körfez ülkeleri-
nin dışında gözlemci veya ortak üye statüsün-
de Rusya, Çin, ABD, Hindistan ve yer almak 
isteyen diğer ülkelerin dâhil olması öngörül-
mektedir. Ancak ilerleyen zamanda bu örgü-
tün Ortadoğu’da İsrail-Filistin meselesini de 
içine alarak daha geniş bir Ortadoğu Güvenlik 
ve İş birliği Örgütü’ne dönüştürülmesi hedef-
lenmektedir.

Rusya’nın bu önerisi birkaç farklı açıdan 
değerlendirilmeli ve bu öneriyle neyi amaçlan-
dığı, hangi konular üzerinde ve neden durma 
ihtiyacı duyulduğu ve bu önerinin ne derecede 
gerçekçi olduğu gibi hususlara bakılmalıdır.

Güvenlik Konsepti’nin teknik boyutuna bakı-
lırsa metnin kendisinde de belirtildiği gibi belirle-
nen hedeflere ulaşmak için bir çerçeve çizilmekte 
ve yol haritası belirlemeye çalışmakta olduğu 
görülür. Bununla birlikte Konsept’in aşamalı ola-
rak uygulamaya geçebileceği vurgulanmaktadır. 
Dolayısıyla Rusya’nın, Ortadoğu’da barış ve istik-
rarın sağlanması için nasıl bir sürecin izlenmesi 
gerektiği konusunda bir fikir vermeye çalıştığı 
söylenebilir.

Rusya önerdiği Konsept üzerinden, BM 

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş

Körfez için Ortak 
Güvenlik Konsepti, 
bölgedeki güç 
dengesinde ciddi 
değişikliklere yol 
açacak öneriler 
sunarken, 
Rusya’nın bu 
yönde atacağı 
adımlarla ilgili hiç 
söz etmemektedir.
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GK daimî üyeliği statüsünden kaynaklı ola-
rak uluslararası barış ve güvenlikten sorumlu 
olması sebebiyle Körfez’de yaşanan gelişme-
lerden uzak kalmak istemediğini göstermek-
tedir. Ancak Körfez’de enerji, ekonomik ve 
askerî-siyasi alanlarda çıkarları çok az olan 
Rusya öne sürdüğü programla, önerisini Kör-
fez’de yaşanan sorunu Ortadoğu’nun tamamı-
nı içine alır şekilde genişleterek kendisinin de 
aktif yer aldığı ve çözülmesini istediği Suriye 
krizi ve terörle mücadele gibi sorunları da içe-
recek şekilde genişletmiştir. Rusya ağırlıklı 
olarak terörle mücadeleyi öne çıkarmış, böl-
gedeki krizlerin çözümünün kendisinin de söz 
sahibi olduğu BM GK çerçevesinde yapılması 
gerektiğine vurgu yapmıştır. Bununla birlikte 
bölgedeki iş birliğini tek bir koalisyon çatısı 
altında birleştirerek hareket edilmesi gerekti-
ğini öne sürüp diğer güçlerle yakınlaşma ara-
yışında olduğunu göstermiştir.

Batı güçleriyle büyük sorunlar yaşayan ve 
Ortadoğu’da giderek yalnızlaşan Rusya, böl-
gedeki sorunlar üzerinden hem Batı ülkele-
riyle tekrar yakınlaşmayı hem de bu iş birliği 
üzerinden Ortadoğu’da ve uluslararası toplum 
nezdinde prestij kazanmayı amaçlamaktadır. 
Ancak bu, Rusya’nın politikalarını onayla-
mayan devletler tarafından kolay kolay kabul 
edilmeyecektir.

Irak’ı, Suriye ve Yemen gibi ciddi güven-
lik krizlerinin yaşandığı ülkeler arasında de-
ğerlendiren Rusya, İran konusuna sadece 
nükleer silahlar bağlamında değinerek nük-
leer silahların yayılmasını bölgedeki en cid-
di güvenlik sorunu olarak değerlendirmiştir. 
İran’ın balistik füze programı ve bölgedeki 
silahlı örgütler üzerinden yürüttüğü faaliyet-
ler ve diğer bölge devletlerin İran’ın bu poli-
tikalarından kaynaklı güvenlik endişelerinden 
söz etmemiştir. Ayrıca Konsept’te, başta İran 
gelmek üzere Körfez ülkelerinin birbirine karşı 
ve uluslararası toplumun bu ülkelere “güven-
lik garantisi” vermesini önermektedir. Ancak 
26 Mayıs 2018 tarihinde İran Dışişleri Bakanı 
Zarif Körfez ülkelerine “saldırmazlık” anlaş-
ması yapılmasını önermiş, bu öneri Rusya’nın 
dışında herhangi bir ülke tarafından destek 
görmemiştir. Ayrıca İran’ın politikalarını ve 
ABD’nin İran politikasını göz önünde bulun-
durduğumuzda ABD ve Avrupalı müttefiklerin 
İran’a güvenlik garantisi vermesi çok düşük 
bir ihtimal olarak görülmektedir.

Rusya’nın Körfez için sunduğu güvenlik 
önlem paketinde de bazı tartışmalı unsurlar 
yer almaktadır. Öncelikli olarak “bölge dışı ak-
törlerin Körfez’e askerî yığınak yapmaması ve 
silah alımları konusunda sınırlama getirilme-
si” yönündeki öneri ABD’nin İran politikasına 

ters düştüğü gibi İran’ın bölgedeki rakipleri 
tarafından da kabul edilmesi uzak bir ihtimal 
olarak görülmektedir. Ayrıca Rusya’nın “füze 
savunma sistemlerinin bölgede azaltılması” 
yönündeki önerisi, balistik füze programını 
geliştiren İran karşısında ABD’nin bölgede-
ki askerî üslerini savunmasız hâle getireceği 
gibi silahlı örgütlerin füze saldırılarına karşı 
Suudi Arabistan gibi diğer bölge ülkelerinin 
de güvenlik politikalarına ters düşeceği için 
onlar da buna yanaşmayacaklardır.

Aynı şekilde Körfez bölgesinden “yabancı 
askerlerin azaltılması” önerisi de ABD’nin böl-
geden çekilmesi ve İran’ın bölgenin en büyük 
gücü hâline gelmesi anlamına geleceği ve güç 
dengesini Arap ülkelerinin aleyhine değiştire-
ceği için bu ne ABD ne de diğer Körfez ülkeleri 
tarafından kabul görecektir.

Ayrıca tüm bu aşamaların en sonunda sa-
dece Körfez ülkeleri arasında ve diğer bölge 
dışı güçlerin sadece bir gözlemci statüsünde 
katılım sağlayacağı bir BKGİÖ kurulması ken-
di içinde büyük sorunlar taşımaktadır.

Eğer BKGİÖ, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) niteliğinde bir yapı gibi öngö-
rülüyorsa, Avrupa örneğinde olduğu gibi bu 
yapı bölgedeki sorunların çözümünde yetersiz 
kalacaktır. Başta Yugoslavya krizi ve ardından 
Rusya’nın Gürcistan ve Ukrayna müdahalele-
rinde olduğu gibi AGİT bu krizlerin patlak ver-
mesinin önlenmesinde işlevsiz kalmıştır.

Eğer bu yapı bir ittifak niteliğinde olacak-

sa, o zaman bu örgüt ittifakların doğasına ay-
kırı bir şekilde kurulmuş olacaktır. Askerî-si-
yasi ittifaklar genellikle ortak bir tehdide karşı 
kurulur. Ortak tehdidin olmaması veya zayıf 
olması üye ülkelerin ittifaka olan güvenini 
zayıflatarak ittifakın işlevselliğini ortadan kal-
dırır. 1979 Devrimi’nden sonra Körfez ülkele-
rinin ortak tehdidi İran’dır. Bu tehdide karşı 
Körfez’deki Arap ülkeleri kendi güvenliklerini 
ABD’yle ikili güvenlik anlaşmalarıyla sağla-
mıştır. Dolayısıyla da Körfez’deki Arap ülke-
leri, ABD’yle müttefiklik ilişkisi, bu ülkelerin 
İran’a yönelik tehdit algılarındaki fark ve kendi 
aralarındaki rekabet gibi sebeplerden dolayı 
kendi aralarında bile ortak güvenlik sistemi 
kurmakta başarısız olmuştur. İran ve Suudi 
Arabistan’ın güvenlik politikaları ve ABD’nin 
küresel konumu ve İran politikası nedeniyle 
İran’ın dâhil olduğu böyle bir örgütün kurul-
ması uzak ihtimal olarak görülmektedir.

Sonuç olarak, Basra Körfezi için Ortak Gü-
venlik Konsepti, bölge ve bölge dışı ülkelerin 
güvenlik politikalarında ve bölgedeki güç den-
gesinde ciddi değişikliklere yol açacak öneri-
ler sunarken, Rusya’nın kendisinin bu yönde 
atacağı adımlarla ilgili hiç söz etmemektedir. 
Dolayısıyla Rusya tarafından önerilen böyle 
bir konseptin diğer ülkeler tarafından aşamalı 
da olsa uygulanmaya konulması bir yana sı-
cak bakılması bile uzak ihtimal olarak görül-
mektedir.

02.08.2019, Dış Politika

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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İran’ın 
‘Dişe Diş’ 
Yaklaşımı 
Sonuç 
Vermiyor
ABD ile İran arasında farklı alanlarda süren 

gerilim tırmanmaya devam ediyor ve mevcut 
manzaraya bakılırsa ufukta İran’ı daha çetin 

bir süreç bekliyor. Son olarak 31 Temmuz Çar-
şamba İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin 
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (AFOC) tarafından 
Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen 
Kişiler Listesi’ne (SDN List) eklenerek yaptırım 
kapsamına alındı. Her ne kadar henüz bu yaptırı-
mın mahiyeti belli değilse de İran’ın uluslararası 
alandaki en önemli sözcüsü olan Zarif’in “doğru-
dan ya da dolaylı şekilde İran Devrim Rehberi Ali 
Hameney için ya da onun namına iş yaptığı ya da 
yapar göründüğü” gerekçesiyle bu listeye alınması 
önemli bir gelişme. İki ülke arasındaki bu ayan be-
yan gerilime rağmen, ABD Başkanı Trump’ın İran 
konusundaki nihai hedefi ve gerilimdeki tırmanı-
şın hangi noktaya varacağı hala belirsiz. Gidişatın 
açıklığa kavuşması ise özellikle İran’ın tavrına bağ-
lı. İran bir süredir ABD ve Avrupa’dan gelen ham-
leler karşısında “dişe diş” yaklaşımını sergileyerek 
tanker krizinde olduğu gibi misliyle mukabelede 
ısrar etse ya da ABD İHA’sını düşürmesinde oldu-
ğu gibi baskılar neticesinde taviz vermeyeceğini 
göstermeye çalışsa da süreçten en çok zarar gö-
ren ülke konumunda. Peki, eldeki emareler krizin 
takip edeceği olası seyre dair neler söylüyor?

Acul Amerika, Aheste İran

İranlıların diplomasi alanındaki maharetleri ve 
yetişmiş İranlı diplomatların müzakere yetenekleri 
çokça dile getirilir. Nitekim İranlı meslektaşlarıyla 
müzakere yürütmüş yabancı diplomatların anıları-
na göz atıldığında onları genelde “ağırdan alan ve 
ihtiyatlı” şeklinde tanımladıkları ve zaman zaman 
bu tavrın işleri zorlaştıran boyutlara vardığından 
yakındıkları görülür. 2015 tarihli nükleer anlaş-
mayı getiren gizli müzakerelerde ülkesini temsilen 
İranlı yetkililerle müzakere masasına oturan ve 
Trump’ın İran politikasını “tarihten kopuk” olmak-

la eleştiren deneyimli ABD’li diplomat William J. 
Burns da Mart 2019’da neşrettiği “Arka Kapı: Bir 
Amerikan Diplomasisi Anısı ve Onu Yenilemek 
için bir Örnek” adlı kitabının “İran ve Bomba: 
Gizli Görüşmeler” başlıklı bölümünde bu nokta-
ya işaret eder. Burns, 2009 yılında dönemin ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’a ilettiği bir notta: 
“İran’la başa çıkmak muazzam bir sabır, azim ve 
kararlılık gerektirecek” diye yazdığını aktarır. Ni-
tekim Trump da geçtiğimiz günlerde Twitter he-
sabından paylaştığı mesajda “Unutmayın, İranlılar 
hiçbir savaşı kazanamamış ama hiçbir müzakere-
yi de kaybetmemişlerdir” yazarak bu diplomatik 
hünere gönderme yapmıştır. Ayrıca, ABD’nin üst 
üste aldığı yeni yaptırım kararlarını acelecilikleri-
ne veren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Za-
rif hakkındaki son yaptırım kararını da “çocukça” 
bulduğunu belirterek Amerikan aceleciliğine dik-
kat çekmiştir. Gerçekten de Trump yönetiminin 
İran’ın konuyu sürece yaymasına imkân tanıma-
mak için sürekli el yükselttiği görülüyor. Trump’ın 
mesajı açık: İran boşuna 2020’de ABD başkanlık 
seçimlerini beklemesin!

Körfez’de Daralan Çember

İran açısından ise ABD Mayıs 2018’de nükleer 
anlaşmadan çekilince krizin çözümünü zamana 
yaymak başlangıçta en makul seçenek gibi duru-
yordu. Zira bu sayede ufukta Trump’ın 2020’de 
yeniden seçilmemesi ya da anlaşmanın diğer 
taraflarının İran lehine etkin adımlar atması gibi 
olasılıklar İran’ın önüne yeni seçenekler çıkarabi-
lecekti. Fakat süreç İran’ın beklediği gibi işleme-
di. ABD, anlaşmadan çekilme kararı sonrası hızla 
İran’ı sıkıştırmaya başladı ve yirmi yıldan fazla bir 
süredir İran’a karşı edindiği “akıllı yaptırım” stra-
tejisinin sağladığı imkânlarla bu bağlamda kendi 
hesabına önemli başarılar elde etti. Dahası bu 
süreçte İran, diğer Batılı muhataplarından bekle-
diği desteği de bulamadı. Nitekim İran ile Avrupa 
arasında belirli kalemlerde ticari ilişkileri sürdür-
mek amacıyla kısa zaman önce devreye sokulan 
INSTEX mekanizması İranlıları tatmin etmedi. Bu-
nun sonucu olarak İran, Basra Körfezi ve Hürmüz 
Boğazı kartını kullanarak burada bir sıkıştırmaya 
müsamaha göstermeyeceğinin işaretlerini verdi 
ve nisan ayından itibaren Basra Körfezi-Hürmüz 
Boğazı-Umman Denizi hattında yaşanan tanker 
gerilimi son olarak, 4 Temmuz’da bir petrol tankeri 
İngilizler tarafından Cebelitarık’ta alıkonan İran’ın 
19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz tan-
kerini limanına çekmesiyle tırmandı. 28 Temmuz 
Pazar günü İranlı yetkililerin nükleer anlaşmanın 
mevcut taraflarıyla Viyana’da yaptığı görüşmeler 
tansiyonu düşürmüş gibi görünse de sorun hala 
varlığını koruyor. Bu görüşmelerin İran açısından 
esas hedefi ise Avrupa aracılığıyla ABD’nin uygu-
ladığı baskıda fren yapmasını ve daha fazla yaptı-
rım kararı almamasını sağlamaktır.

İran’da Ruhani hükümeti, yaptırımların kaldı-
rılması ve muhatabının nükleer anlaşmaya tek-
rar dönmesi koşuluyla ABD ile müzakereye açık 
oldukları yönünde bir süredir mesajlar veriyor. 
İran’ın esas önceliğinin ise ilk aşamada ABD’yi 
anlaşmaya geri getirmekten çok yeni yaptırımların 
önüne geçmek olduğu aşikâr. Hâlihazırda devrede 
olan yaptırımların yekten kaldırılması söz konusu 
değilse de müzakere masasının kurulması duru-
munda bu alanda uygulamada fiilen yumuşamaya 
gidilmesi de İran’ın bir diğer beklentisi. ABD yap-
tırmalarının İran’ı en fazla vurduğu alan petrol ih-
racatı. İran olağan koşullarda günlük takriben 2.5 
milyon varil petrol satarken hâlihazırda bu rakam 
500 binin de altına düşmüş durumda ve yoğun 
ABD kontrolü altında bu kadar ihracat bile zor-
luklarla yapılabiliyor. Dolayısıyla İran, piyasasının 
döviz ihtiyacını rezervlerini eriterek karşılıyor yani 
keseden yiyor. Fakat kuşkusuz bunun da bir sını-
rı var. ABD’nin muğlak yaptırım kararları İran’la 
iş yapacak kayda değer bütün paydaşları hatta 
Çin gibi prensipte yaptırımlara karşı olan ülkeleri 
dahi ürkütmüş durumda. Öyle ki bu ülke Haziran 
2019’da İran’dan günlük 208 bin varil civarında 
petrol alarak bu alandaki ithalatını geçen senenin 
aynı ayına göre yüzde 60 oranından azaltmıştır. Bu 
meyanda önemli bir nokta da mayıs ayından iti-
baren İran’dan yapıldığı kadarıyla petrol ithalatının 
Çin’in devlet şirketleri kanalıyla değil özel şirketler-
ce gerçekleştiriliyor olmasıdır. Dahası Mike Pom-
peo, İran’dan petrol ithal ettiği gerekçesiyle Çin’in 
Zhuhai Zhenrong şirketine ceza kesileceğini açık-
layarak bunun da önüne geçileceği mesajını verdi.

Bütün bunlar yaşanırken, ABD Hazine Bakan-
lığı da yaptırımların hedefine ulaşması için sü-

ABD ile İran 
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alanlarda 
süren gerilim 
tırmanmaya 
devam ediyor ve 
mevcut manzaraya 
bakılırsa ufukta 
İran’ı daha çetin 
bir süreç bekliyor.
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rekli yeni güncellemeler yapmak suretiyle İran’la 
iş yapan kişi ya da kurumları daha fazla tedirgin 
ediyor. Tam da bu noktada Hürmüz Boğazı’nın 
güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmaya çalışan 
ittifak İran’ın büyük tepkisini çekti. Bölgeden ge-
çecek ticari gemilerin ve tankerlerin korunması-
na yönelik bu girişim, İngiltere’nin öncülüğünde 
başladı ve kısa sürede Avrupa’dan ve İngilizlerle 
hemfikir olanlar çıktı. Beklendiği üzere Rusya ise 
bu girişime mesafeli durdu ve açıkladığı “Basra 
Körfezi için Ortak Güvenlik Konsepti” metniyle 
konunun daha katılımcı ve gerginliği tırmandır-
mayacak surette ele alınması yönünde tavır aldı.

Diğer yandan ABD, 16 yıl sonra Suudi Arabis-
tan’a “İran tehdidine” karşı 500 asker gönderme 
kararı alarak gerilimi daha da tırmandırdı. Bu ka-
rarın özellikle Suudilerin Körfez’de olası bir çatış-
ma durumunda İran’ın hedefi olma kaygısını gi-
dermeye dönük olduğu söylenebilir. ABD Dışişleri 
Bakanı Mark Pompeo selefi Tillerson’dan görevi 
devralmasının ardından yaptığı bir açıklamada 
ABD Dışişleri Bakanlığına eski “kabadayılığını” 
geri kazandıracağını söylemişti. ABD’nin İran 
meselesini bu anlamda bir ibret-i âleme çevirerek 
caydırıcılık gücünü sergilemek istediği anlaşılıyor. 
Bazı Körfez ülkelerinin son dönemdeki yaklaşım-
ları da bunu teyit ediyor. Ancak son dönemlerde 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bazı emirlerin doğru-
dan İran’ın gadrine uğramaktan çekindiği ve bu 
bağlamda daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemenin 
gerekli olduğuna dair Veliaht Prens Muhammed 
bin Zayid’de serzenişte bulunduğu yönünde ha-
berler yayımlandı. Körfez’de bir çatışma çıkması 
durumunda bölge ülkelerinin muhkem bir hava 
savunma sisteminin bulunmadığı ve özellikle Su-
udilerin bu zaafı gidermek amacıyla son dönem-
lerde girişimlerde bulunduğu biliniyor. Dolayısıy-
la, bu koşullar altında söz konusu ülkelerin bir 
çatışma istemeyeceği ya da bu çatışmanın içinde 
olmaktan imtina edeceği açık. Çatışma istemeyen 
bir diğer ülke de kuşkusuz İran. İran her ne kadar 
belirli hamleleriyle güçlü durduğunu göstermeye 
çalışsa da çıkacak bir çatışmanın hiçbir kazana-
nının olmayacağını hem de son derece tahripkâr 
olacağını tartabilecek bir deneyime sahip. Bu 
deneyim özellikle sekiz yıllık İran-Irak Savaşı’na 
dayanıyor. Bu nedenle ABD, son seçenek olma-
dıkça doğrudan İran’a saldırmayacak ve ya İran’ın 
masaya oturmasını ya da ekonomik ve siyasal 
anlamda yara alarak ülke içinde büyük toplumsal 
sorunlarla karşı karşıya kalmasını ve bu sorunla-
rın İran İslam Cumhuriyeti yöneticilerinin belini 
bükmesini bekleyecektir. Trump hükümeti bu du-
rumun uzun sürmeyeceğini öngörüyor.

Türkiye’nin Konumu

İran ve Körfez etrafında yaşanan krizi yakın-
dan takip eden ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye, 

ABD’nin İran aleyhtarı politikalarını ilke bazında 
sorunlu bulsa da hâlihazırda bu ülkeyle S-400 ve 
F-35 gibi konularda sorun yaşadığı için uygula-
mada yaptırımlara uyuyor ki İran’dan petrol itha-
latının durdurulması bu durumun an açık kanıtı. 
Kaldı ki aksi bir yaklaşım Türkiye’nin milli men-
faatleri açısından zararlı olacaktır. Ancak Türkiye, 
İran’ın sürekli olarak köşeye sıkıştırılmasını da 
Körfez ve bölge güvenliği açısından riskli bulu-
yor. Bu nedenle Türkiye, başta İran gelmek üzere 
Rusya, Avrupa ülkeleri ve hatta Suudi Arabistan’la 
görüşerek gerilimin tırmanmaması için çaba har-
cıyor. Bir anlamda Türkiye, ABD ile yeni bir kriz 
kalemi açmamaya uğraşırken diğer yandan da 
ABD’nin İran’ı sorumsuzca sıkıştırmasını kolay-
laştıracak adımlar atmaktan da uzak duruyor.

Mağdur İmajı

Yazının başında mevcut gerilimin takip edeceği 
seyrin İran’ın tavrına bağlı olduğunu belirtmiştim. 
ABD ve İsrail ile gerilim yaşadığı dönemde İran’ın 
“mağdur” imajını çokça kullandığı bilinmektedir 
ki dönem dönem, şimdi olduğu gibi, İran’ın bu 
konuda haklı olduğu ortada. Ancak, esasen böl-
gede İran’ı yalnızlığa iten süreç ABD baskısından 
ibaret değil. İran Ortadoğu’da hâlihazırda elinde 
bulundurduğu güç alanlarında derinleşmeyi ya da 
cari krizlerin çözümüne etkin katkıda bulunarak 
hasımlarının sayısını azaltmayı seçebilir. İran’ın 

“dişe diş” yaklaşımının sonuç vermediği ortada 
ve sürekli kriz alanlarından güç devşirmeye çalış-
manın yıkıcı sonuçlarına dair Ortadoğu’nun yakın 
geçmişinde vahim örnekler bulunuyor. Dolayı-
sıyla, Ortadoğu’daki krizler son derece geçişken 
bir mahiyet arz ediyor ve sorunların çözülmemesi 
mevcut krizleri derinleştirebileceği gibi bunlara 
yenilerini ekleme riski de barındırıyor. Zarif, 22 
Temmuz’da New York Times’a verdiği bir röpor-
tajda o günlerde kendisine yaptırım uygulanacağı 
söylentisi bulunduğunun hatırlatılması ve bunu 
nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine kendi-
sinin ya da herhangi bir aile ferdinin İran dışında 
bir mülk ya da banka hesabının bulunmadığını 
yani yaptırımlar nedeniyle şahsen bir sorun yaşa-
mayacağını belirtmişti. Zarif ayrıca artık yasal bir 
hal almış olan bu yaptırımın kendisinin uluslarara-
sı toplumla iletişim kurma imkânını kısıtlayacağını 
söylemiş, ABD’nin bu kararının yegâne amacının 
da bu olacağını savunmuştu. Zarif’in şu sözlerine 
katılmamak ise imkânsız: “Bu durumun kimsenin 
işine yarayacağını düşünmüyorum. Şurası kesin 
ki böyle bir karar Washington’ın bilgiye dayalı ka-
rar alma olasılığını da azaltacaktır.” Türkiye gibi 
ülkelerin mutedil tutumu tam da bu makul dip-
lomatik hatların hızla kesildiği dönemlerde büyük 
önem arz ediyor. Krizin önü alınamaz bir noktaya 
tırmanması ise belirli çıkar grupları dışında kim-
senin işine yaramayacaktır.

Serhan Afacan
Görüş

Bu makale ile olarak Star Açık Görüş’te 4.8.2019 tarihinde yayımlanmıştır.
https://www.star.com.tr/acik-gorus/iranin-dise-dis-yaklasimi-sonuc-vermiyor-haber-1471704/
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İranlı 
Kadınlar 
Motosiklet 
Ehliyeti 
Alabilecek 
mi?

İran, özellikle kadınların bireysel ve kamusal 
hak ve özgürlüklerine ilişkin meselelerle sık sık 
gündeme gelmektedir. Geçtiğimiz günlerde 31 

numaralı Adalet Divanının (Divan-ı Adalet-i İdari) 
“emniyet teşkilatının kadınlara motosiklet ehliyeti 
vermekle mükellef olduğuna” ilişkin hükmü, bu 
konudaki tartışmaları yeniden başlattı. Ülkede 
kanunen kadınların motosiklet ehliyeti almasında 
herhangi bir kısıtlama olmamasına karşın pratik-
te ilgili kurumlar tarafından kadınlara ehliyet ve-
rilmemesi, başta aktivistler olmak üzere pek çok 
kişi tarafından dillendirilmekteydi. Bu doğrultuda 
ehliyet almak için gerekli bütün şartlara haiz ol-
masına rağmen ehliyet alamadığı gerekçesiyle 
bir Isfahanlı kadın, emniyet teşkilatını mahke-
meye vermişti. Bunun üzerine mahkemenin 28 
Mayıs 2019’da düzenlenen dosyayı ilgili kanun 
ve yönetmelikteki boşluklara dikkat çektikten 
sonra kadınlar lehine bir içtihada giderek sonuca 
bağlaması, İran’da son yıllarda sık tartışılan bir 
mesele olan kadınların şehir içerisinde bisiklet ve 
motosiklet kullanmasının artık tamamen serbest 
olabileceğini akıllara getirmiştir. Nitekim İran 
Parlamentosu Sağlık Komisyonu Başkanı Zahra 
Sadrazam Nuri çok geçmeden söz konusu kararı 
olumlu bulduğunu, ilgili kurumların gerekli hazır-
lıkları yapmasını ümit ettiğini belirtmiştir. Ayrıca 
İran Parlamentosu Yargı ve Hukuk Komisyonu 
Başkan Vekili Muhammed Kazımi ile Kadın Frak-
siyonu Başkanı Feride Ovladkobad tarafından da 
son karara destek gelmiş, kadınların bisiklet ve 
motosiklete binmesinin önünde kanuni ve şerî bir 
engelin olmadığı açıklanmıştır.

Ne var ki 05 Ağustos 2019 tarihinde Adalet 
Divanı Başkanı, bu kararın şubelerden birinin 

hükmü olduğunu ve kesin bağlayıcılığının bulun-
madığını bildirmiştir. Aynı doğrultuda trafik po-
lisi halkla ilişkiler biriminin söz konusu hükmün 
yalnızca başvuru sahibini ilgilendirdiği, ferdi bir 
hüküm olduğu ve genelleştirilemeyeceği yönün-
deki açıklamasıyla 31 numaralı Adalet Divanı ka-
rarının muhataplar tarafından farklı yorumlandığı 
görülmüştür.

Hâlihazırda İran’da pek çok kadın, ehliye-
ti olmamasına karşın motosiklete binmektedir. 
Motor sporları yapan kadınlara tesadüf edilmekle 
birlikle İranlı kadınlar genellikle günlük ulaşım 
için motosikleti tercih etmektedir. Bunun yanı 
sıra araba alacak gücü olmayan bazı kadınların 
motosikletle yolcu ve yük taşıyarak geçimini sağ-
ladıkları görülmektedir. Lakin zaman zaman mo-
tosiklet kullanan kadınlara cezai işlem uygulan-
ması ve hatta tutuklamalar yapılması, konunun 
temel hak ve özgürlükler ekseninde tartışılması-
na zemin hazırlamaktadır.

İran’da kadınların bisiklet ve motosiklete 
binmesinin önünde doğrudan kanuni veya şerî 
bir engel bulunmasa da bu konuda kısıtlamaya 
gidilmesi; zorunlu örtünmeye riayet edilmesi, 
erkeklerin dikkatini çekme, trafiğin kadınlara 
uygun olmaması gibi gerekçelerle temellendi-
rilmektedir. Ancak zorunlu örtünme kurallarına 
tamamen riayet eden dindar kadınların da bisiklet 
ve motosiklete rahatça binme taleplerinin olduğu 
bilinmektedir. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Ha-
san Ruhani’nin ise kadınlara kamusal alanda belli 
başlı meselelerde biraz daha serbestlik tanımak-
tan yana olduğu malumdur. Hatta 12 Mayıs 2019 
tarihinde Isfahan Savcılığının halka açık yerlerde 
kadınların bisiklete binmesinin yasak olduğu-
nu duyurması üzerine Kadın ve Aile İşlerinden 
Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume 
İbtikar bu kararı eleştirerek bisiklete binme konu-
sunda herhangi bir yasağın olmadığını vurgula-
mıştı. Fakat Devrim Rehberi Ali Hamenei’nin ko-

nuya ilişkin “Kadınların topluma açık yerlerde ve 
namahreminin önünde bisiklete binmesi; erkek-
lerin bakışlarını celp edeceğinden, toplumu fitne 
ve fesata sürükleme ihtimali bulunduğundan ve 
kadınların iffetine aykırı düştüğünden terk edil-
melidir. Etrafta namahrem bulunmadığında bi-
siklete binmenin bir sakıncası yoktur” şeklindeki 
demeci göz önüne alındığında, kadınların bisiklet 
ve motosiklet binmesine dair kısıtlamaların bir 
müddet daha devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu 
konudaki toplumsal talepler günden güne artsa 
da konunun şeri boyutunun da olması hasebiyle 
meselenin çözümünde nihai karar alıcının, kanun 
koyucular olmadığı açıktır. Görünen o ki İran’da 
kadınların motosiklet ehliyeti edinmesindeki en-
geller kısa vadede kalkmayacaktır.

İran’da kadınların 
bisiklet ve 
motosiklete 
binmesinin 
önünde doğrudan 
kanuni ve şerî bir 
engel bulunmasa 
da bu konuda 
kısıtlamalara 
gidildiği 
görülmektedir.
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ABD’nin 
Zarif’e 
Yaptırım 
Kararı Neyi 
Hedefliyor?

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlık-
lar Kontrol Ofisi’nin (AFOC) hazırladığı Özel 
Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engel-

lenen Kişiler Listesi’ne (SDN List) yani yaptırım 
kapsamına alınan özel ve tüzel kişilere göz atıldı-
ğında listede çok sayıda İranlı özel ve tüzel kişinin 
bulunduğu görülür. Bu uzun listeye son olarak 31 
Temmuz Çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Ce-
vad Zarif de eklendi.

ABD Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin konu-
ya ilişkin yaptığı açıklamada Zarif’in “İran Devrim 
Rehberi’nin sorumsuz ajandasını uygulamakta ve 
rejimin dünya çapında sözcülüğünü yapmakta” 
olduğunu savundu, bu kararla ülkesinin “İran’a 
son dönemlerdeki tutumlarının kabul edilemez 
olduğu yönünde güçlü bir mesaj gönderildiğini” 
söyledi ve ekledi: “İran rejimi, İran vatandaşları-
nın sosyal medyaya erişimini engellerken Dışişleri 
Bakanı Zarif bu yolları kullanarak rejimin dünya 
çapında propagandasını ve dezenformasyonu-
nu yaymaktadır.” Yaptırım kararı kesinleşmeden 
önce, 22 Temmuz’da New York Times’a verdiği 
bir röportajda ABD’de herhangi bir mülkü ya da 
İran dışında bir banka hesabı olmadığı için karar-
la şahsen bir problem yaşamayacağını söyleyen 
Zarif, kararın ardından Twitter’dan şunları yazdı: 
“ABD’nin bana yaptırım uygulama nedeni İran’ın 
‘dünya çapındaki sözcüsü’ olmammış. Gerçekler 
cidden bu kadar acı mı? […] Beni emellerinize 
ulaşmak yolunda bu kadar büyük bir engel olarak 
gördüğünüz için minnettarım.”

ABD’nin 1979 yılından günümüze kadar İran’a 
uyguladığı ve Devrim Muhafızları’na bağlı Hate-
mü’l-Enbiya Tugayı’ndan küçük bazı işletmelere 
ve Devrim Rehberi Ali Hamaney’den sıradan halka 
kadar geniş bir kesimi ilgilendiren yaptırımların 
eksiksiz bilgisine muhtemelen konunun birkaç uz-
manı dışında pek az kişi vakıf. Yani ABD’nin İran 
aleyhinde bir yaptırım kararı alması sürpriz değeri 

taşımıyor. Ancak Zarif hakkında alınan karar fark-
lı ve hatta bazı yönlerden Hamaney’in 24 Haziran 
2019’de bu listeye alınmasından bile daha kritik.

Diplomatik Mühendislik

ABD ile İran arasında resmi bir diplomatik ilişki 
bulunmasa da farklı devletler üzerinden geliştiri-
len ilişkiler ve BM toplantıları için İranlı yetkilile-
rin ABD’ye yaptığı ziyaretler bu anlamda sınırlı bir 
kapsamda her zaman iletişimin sürmesini sağla-
mıştır. Zarif gibi simalar tam da bu noktada öne 
çıkıyor. Lisansüstü öğrenimini ABD’de tamam-
lamış olan Zarif, devrimin ilk yıllarından itibaren 
İran adına BM nezdinde önemli görevlerde bu-
lunmuş ve 2013 yılında dışişleri bakanı olmadan 
önce 2002-2007 yılları arasında İran’ın BM Daimi 
Temsilciliğini yapmış bir isim. Zarif’in ABD ile bu 
kadar özdeşleşmesi nedeniyle İran’daki bazı kar-
şıtları ona “Amerikalı Zarif” lakabını takmıştı. Bu 
noktada, Zarif’in meşhur ABD’li diplomat ve eski 
dışişleri bakanı Henry Kissinger ile de ahbap ol-
duğu ve hatta Zarif BM’deki görevinden ayrılırken 
Kissinger’ın ona, kendisinin yazdığı Diplomasi 
kitabının bir nüshasını, üzerine düştüğü “Saygın 
bir hasıma” notuyla hediye ettiğini hatırlamak da 
onun ABD çevreleriyle olan ilişkileri konusunda 
fikir verecektir. Kuşkusuz Trump yönetimi Zarif’in 
bu öneminin farkında. Ancak söz konusu yöneti-
min farkında olduğu bir husus daha var: İran’daki 
parçalı güç yapısı!

İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükü-
meti, ABD Başkanı Trump’ın nükleer anlaşmadan 
çekildiği Mayıs 2018’de en kötü senaryo olarak 
2020’ye kadar “nefeslerini tutmayı” ve Trump’ın 
seçimi kaybetme olasılığını beklemeyi seçti ki 
bu beklentide kendi paylarına haksız değillerdi. 
Zira, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma 
Obama’nın başkanlık kararnamesi ile onaylanmış 
ancak Ocak 2016’da yürürlüğe girdikten bir sene 
sonra Trump döneminin başlamasıyla can çeki-
şir hale gelmiş ve nihayet ABD’nin çekilmesiyle 
fiili etkisinin büyük bölümünü yitirmişti. Mevcut 
koşullarda İran tarafı, önlerine Obama’nınkiler-
den çok daha kapsamlı koşullar koyan Trump’la 
masaya otursa bile varılması olası bir anlaşmanın 
Trump’ın görev süresinden fazla yaşayacağının 
bir garantisi yok. Bu nedenle, önümüzdeki aylarda 
İranlılar ya Trump’ın Kasım 2020’de ikinci bir dö-
nem için seçileceğinin kesinlik kazanmasını ya da 
aksi yönde bir haberi bekleyecektir. Bu, işin ABD 
ile irtibatlı boyutu. Ancak İran için de benzer bir 
durum söz konusu.

İran’da cumhurbaşkanlığına 2013 yılında seçi-
len Ruhani Mayıs 2017 yılında ikinci dönem için 
vize aldı ve görev süresi Mayıs 2021’de doluyor. 
Yani ABD seçimlerinden yaklaşık yedi ay sonra 
İran’da da seçimler yapılacak. Dahası, İran’da ana-
yasal iktidar piramidinin tepesinde dini lider ola-

rak da bilinen Devrim Rehberi (Veliyy-i Fakih) yer 
alıyor. Rehber ve Rehberlik Ofisi (Beyt-i Rehberî) 
birçok alana olduğu gibi dış politikaya da hâkim. 
Öyle ki, bu makamca onaylanmamış bir müzake-
re sürecinin başlatılması söz konusu olmayacağı 
gibi bir anlaşma imzalanması da mevzubahis de-
ğil. Zarif, kendisiyle yapılan kırk saatlik röportajın 
kitaplaştırılmış versiyonu olan Aga-yı Sefir (Sayın 
Büyükelçi) kitabında bu noktayı şu sözlerle ifade 
eder: “[Nükleer baş müzakereci] sorumluluğunu 
yürüttüğüm süre boyunca Rehber’in izni olmadan 
tek kelime dahi sarf etmedim”. Bu değerlendir-
me Ruhani ve Zarif’in daha sonra Hamaney’le dış 
politika konusunda yaşadığı ihtilaflar ışığında bir 
çelişki gibi dursa da bu çerçevede ihtilafın istisna, 
Rehber’e itaatin ise norm olduğu unutulmamalı.

Hamaney’in ofisinde doğrudan dış işlerle ilgi-
lenen birimler var. Hamaney’in dış politika başda-
nışmanı olan eski dışişleri bakanlarından Ali Ekber 
Velayeti’nin gölge dışişleri bakanı gibi faaliyet yü-
rüttüğü de zaman zaman dile getirilir ve Amerikan 
medyasında da bu tür değerlendirmeler görülür. 
Yurt dışında görüşmeler yapan Velayeti bir açıdan 
doğrudan Hamaney’in maiyetinde olması itibarıyla 
daha kalıcı bir pozisyonda bulunmaktadır. Bu ne-
denle, Trump yönetiminin Zarif’i saf dışı bırakmak 
suretiyle bir tür diplomatik mühendislik yaparak 
asıl karar alıcıları masaya çekmeye çalıştığı söy-
lenebilir. Bu sayede ABD, İran konusundaki bütün 
başat “gailelerinden” kurtulacağı bir sürece gire-
bilecek ve İran’ın gerçek güç merkeziyle yapılan 
bu nevi bir anlaşma kalıcı olacaktır. Ancak geride 
kalan kırk yıl boyunca İran politikasında müteaddit 
hesap hataları yapan ABD’nin bu muhakemesinin 
de pek isabetli olduğu söylenemez.

Çatışan Sabiteler ve “Ahde Vefa”

ABD-İran ilişkilerine göz atıldığında manidar 
bir kısır döngü dikkat çeker. Her iki ülke devlet 
adamları arasında da diyalog taraftarları olduğu 
gibi kurulacak herhangi bir diplomatik temasın, 
özellikle açıktan yapıldığında, taviz olarak algılana-
cağını düşünenler de var. 1979’dan bu yana İran’ı 
aracısız sahada gözlemleme kapasitesi neredeyse 
sıfıra inen ABD hariciyesinin İran konusundaki 
refleksleri kaçınılmaz olarak zayıflamış ve özellik-
le rejim karşıtı İranlıların etkisiyle Washington’da 
zaman zaman gerçekten kopuk bir İran algısı yer-
leşmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2000’lerin ba-
şında başlattığı “İran Gözlemcileri (Iran Watchers) 
programıyla personeli arasında Farsça bilenlerin 
sayısını artırıp bu kişileri İran’a yakın ülkelerdeki 
temsilciliklerinde istihdam ederek bu zaafı aş-
maya çalışmışsa da bunun gerçek bir diplomatik 
misyonu ikame edemeyeceği açıktır. Bu nedenle, 
dolaysız saha bilgisinden yoksun olmak ABD’nin 
ikili ilişkilerdeki dezavantajlı yanıdır ve İran için 
tam tersi bir durum geçerlidir. Zira üst düzey İranlı 
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devlet adamı ve bürokratlar arasında ABD üniver-
sitelerinde eğitim alanların sayısı azımsanmayacak 
kadar çok olduğu gibi İran, BM Daimi Temsilciliği 
kanalıyla bir anlamda ABD’de sürekli sahadadır. 
Ne var ki ilişkilerdeki gerilimin etkisi konusunda 
durum bunun tam aksidir.

ABD’nin yaptırımları İran’ı derinden sarsarken 
İran’ın misliyle mukabelede bulunma adına aldığı 
yaptırım kararlarının sembolikten öte bir değeri 
yoktur. Bu nedenle, Zarif’in bahsi geçen New York 
Times röportajında olası bir yaptırım kararının et-
kileri konusundaki değerlendirmesi dikkat çekici-
dir. Röportajda böyle bir kararın kimsenin işine ya-
ramayacağını savunan Zarif, “Şurası kesin ki böyle 
bir karar Washington’ın bilgiye dayalı karar alma 
ihtimalini de azaltacaktır” diye eklemiştir. Esasen 
Zarif bu ifadeleriyle önemli bir olguya dikkat çe-
kiyor. Başlangıçtan itibaren İran İslam Cumhuri-
yeti hariciyesi her zaman Batı dâhil dış dünya ile 
irtibat kuracak kadrolara sahip olmaya özel önem 
vermiştir. Öyle ki, geride kalan yıllar boyunca en 
üst düzey İranlı diplomat sıfatıyla dışişleri bakan-
larının görece mutedil ve müzakereye açık kişiler 
olduğu görülür. Nitekim birkaç ismi saymak ge-
rekirse, Kerim Sencabi, İbrahim Yezdi, Ali Ekber 
Velayeti, Kemal Harrazi ve Manuçehr Mütteki gibi 
farkı zamanlarda İran dışişleri bakanlığı yapmış 
simaların hemen hepsi bu makama gelmeden 
önce yurtdışında bulundukları gibi müzakerelerde 
tercümansız İngilizce iletişim kuran kişilerdi. Batılı 
diplomatların anılarına bakıldığında bu durumun 
müzakerelerin etkinliğini artırdığına dikkat çektik-
leri görülür. Zarif bu zincirin halkalarından biridir. 
Ne var ki, Obama yönetimi Zarif’i son derece el-
verişli bir muhatap olarak görmüşken Trump ve 
onun dışişleri bakanı Mike Pompeo için bu durum 
geçerli değil. Yine de mevcut durumun Trump’ın 
tasarruflarını aşan ve iki ülkenin birbirlerine bakı-
şındaki sabitelerle ilgili boyutları da var.

ABD ile İran’ın birbirlerine karşı sabiteleri her 
zaman bir problem oldu ve dönem dönem aşılır 
gibi dursa da ilişkileri tıkadı. Bir yandan ABD’li 
siyasi elitler İran’ı sürekli sorun ve tehdit olarak 
görürken diğer yandan İranlı muadilleri ABD’yi 
mütehakkim ve yıkıcı bir güç olarak kabul ediyor. 
Trump’ın her zaman için belirli ölçülerde de olsa 
aradaki mesafeyi kapatan İran dışişlerini devre dışı 
bırakması iki ülkenin çatışan sabitelerini daha da 
belirgin hale getirecektir. Ancak bu kapıyı İran’ın 
açtığı unutulmamalıdır. Zarif yukarıda bahsi geçen 
kitapta “İran’ın ABD ile doğrudan temasa geçme-
si dertlerimize deva olmayacaktır” diyor. Nitekim 
nükleer anlaşma imzalandığında da ülke içinde 
bazı kesimler İran’ın anlaşmadan elde edeceği fay-
dalardan bağımsız, bunun ABD ile ilişkilerde yeni 
bir durum ortaya çıkaracağını söylemişti.

Daha yakın zamanlarda Ekim 2018’de Aljazee-
ra’de katıldığı bir programda Zarif, ABD-İran ilişki-

lerine dair önemli değerlendirmeler yaparak, “di-
yalog için karşılıklı güven gerekmez ama karşılıklı 
saygı gerekir” demiş ve devletlerarası ilişkilerinde 
şu temel prensibin geçerli olduğunu belirtmişti: 
“pacta sunt servanda” (ahde vefa). İran çok defa 
Trump yönetimini nükleer anlaşmaya saygı duy-
mamakla eleştirdi. Ne var ki artık bunun bir önemi-
nin kalmadığı aşikâr. ABD yeni bir anlaşma istiyor 
ve görüldüğü kadarıyla İran ya buna yanaşacak ya 
da daha fazla yaptırıma maruz kalacak.

Yaptırım Kararı Ne Getirir?

ABD Hazine Bakanlığı yaptırım kararı açık-
lamasında “bugün yaptırım listesine alınan kişi 
[Cevad Zarif] ile belirli işlemler yapan kişiler de 
bizzat bu listeye alınabilir” ifadelerine yer verdi. 
Görüldüğü üzere, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı 
diğer birçok yaptırım kararında olduğu gibi burada 
da kapsam net değil. Zarif ABD’ye ya da yaptırım 
kararına uyan diğer ülkelere seyahat edebilecek, 
Amerikan medyasına konuşabilecek ya da Ame-
rikalı yetkililerle bir araya gelebilecek mi? Bu ve 
benzeri sorular henüz cevapsız. Dahası Zarif’in 

yoğun olarak kullandığı Twitter hesabına ilişkin bir 
tasarrufta bulunulup bulunulmayacağı da net de-
ğil. Ayrıca, Zarif hakkında ortaya konan gerekçeler 
pekâlâ Ruhani’ye de teşmil edilerek onun hakkında 
da benzer bir karar alınabilir. Her halükarda, gö-
rünen o ki ABD şu an için Zarif’in sesini kısmayı 
amaçlıyor. Ne var ki doğrudan İran’ı ilgilendiren 
gelişmeler hız kesmiyor.

Son olarak İran, 4 Ağustos Pazar günü Basra 
Körfezi’nde henüz menşei açıklanmayan bir tan-
keri daha alıkoyarak yedi mürettebatı gözaltına 
aldı. Bu süreçte İran’ın ABD ile iletişim kanallarını 
kapatmak istemeyeceği açık ve Zarif’in bu bağ-
lamda devreye sokabileceği son derece nitelikli 
yardımcıları var. Sorun, Trump yönetiminin “aza-
mi baskı” yaklaşımını nereye kadar götüreceğinin 
bilinmemesi. Bu ve İran’ın vereceği olası tepkiler 
Trump’ın ısrarla tırmandırmaya çalıştığı gerilimi 
riskli boyutlara taşıyabilir. Kissinger diplomasiyi 
“kısmi başarıların sabırla biriktirilmesi” olarak ta-
nımlıyor. Anlaşılan o ki Zarif’in ve İran cephesinin 
önümüzdeki dönemde bu kısmi başarılara ve sab-
ra fazlasıyla ihtiyacı olacak.

Bu makale ilk olarak 7.8.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/abdnin-zarif-e-yaptirim-karari-neyi-hedefliyor/1551749
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Ambargoların 
Kıskacında 
İran’ın İlaç 
Sektörü

ABD’nin Kasım 2018’de itibaren İran’a 
yönelik ambargoları kapsamlı olarak 
yeniden yürürlüğe koymasıyla ülke ça-

pındaki birçok sektör gibi ilaç sektörü de gi-
dişattan payına düşeni aldı. İlaç sektörünün 
toplum sağlığı açısından taşıdığı kritik önem, 
meseleyi ülkedeki sağlık sektörüne ilişkin en 
önemli gündem maddelerinden biri hâline ge-
tirdi.

Hâlihazırdaki ambargolar İran’a ilaç itha-
latının azalmasına ve piyasada ilaç tedarikin-
de sorunlar yaşanmasına sebebiyet veriyor. 
Ambargoların uygulanmaya başladığı ilk ay-
larda ilaç ve gıda ihtiyaçlarının giderilmesine 
yönelik yapılan ticari işlemlerde, İran’ın her-
hangi bir sınırlamaya maruz kalmaması bek-
leniyordu. Nitekim ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook 
gibi isimlerin bu doğrultudaki açıklamaları 
söz konusu beklentiyi güçlendirmişti. Ancak 
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la ticari 
ilişkileri bulunan bütün işletmelerin ikincil 
yaptırımların hedefi olacağına dair tehdit-
kâr söylemi, Avrupa menşeli birçok şirketin 
İran’a ilaç satışında çekingenlik göstermesine 
neden oldu. Bunun yanı sıra ülkeye ilaç itha-
linde muhabir banka vazifesi gören Parsiyan 
Bank’ın ambargo kapsamına alınması, ilaç ti-
caretini sekteye uğratan önemli faktörlerden 
biridir. İran’da insani bir kriz yaşanmaması 
amacıyla ilaç, gıda ve tıbbi malzemeler gibi 
temel gereksinimlerin karşılanması adına ku-
rulan ve İran ile Avrupa arasında özel ödeme 
mekanizması işlevi gören yapının (INTEX) da 
istenen ölçüde işletilemediği görülmektedir. 
Dahası ilaç ithalatında yaşanan sorunların 
yanında döviz kurunun ambargolar nedeniyle 

1  Riyaset-i Cumhuri Muvenet-i Bernamerizi ve Nizaret-i Rahbordi Merkez-i Amar-i İran (Cumhurbaşkanlığı İran İstatistik Merkezi Planlama ve 
Stratejik İzleme Yardımcılığı), Eslah-i Olgu-yi Mesref Cild 2: Ab, Daru, Nan (Tüketim Modelinin Islahı Cilt 2 Su, İlaç, Ekmek), s.421. https://www.
amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/eslah-02.pdf (Erişim tarihi 8.8.2019)

yükselmesi yurt dışından temin edilen sınır-
lı sayıdaki ilacın fiyatlarındaki artışı tetikle-
miştir. İthal ilaç fiyatlarındaki artış hızı, yerli 
üretim ilaçların fiyatlarına nazaran çok daha 
yüksektir.1

Zikredilen hususlar kanser, MS (Multipl 
Skleroz), kalp-damar, solunum ve psikiyatrik 
hastalıkların tedavilerinde kullanılan önemli 
ilaçların yurt dışından İran’a ithal edilmesini 
zorlaştırıyor. Nitekim Tahran yönetimi, her 
fırsatta ABD ambargolarının uluslararası hu-
kuka ve insan haklarına aykırı bir uygulama 
olduğunu ve siyasal sistemden ziyade doğru-
dan İran halkını hedef aldığını dile getirmekte-
dir. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Cevad 
Zarif daha Ekim 2018’de yaptırımların kapsa-
mına ve insani boyutuna dikkat çekmiş, Sağ-
lık Bakanı Said Nemeki ise Mayıs 2019’da Ce-
nevre’deki Dünya Sağlık Örgütü toplantısında 
ambargoların İranlı hastaları zor durumda 
bıraktığından değinmişti. Son olarak geçti-
ğimiz günlerde Tabipler Odası Genel Başkanı 
Mohammed Reza Zaferkandi tarafından BM 
Özel Raportörüne gönderilen mektupta am-
bargoların sağlık sektörüne olumsuz etkisine 
dikkat çekilmiştir.

İlaç sektöründeki kriz devam ederken İran 
halkının ilaca yönelik talebi ise her geçen yıl 
artmaktadır. Tahran yönetimi, ülke genelinde 
giderek artan ilaç talebini karşılayabilmek için 
millî ilaç sanayinin güçlendirilmesi gerektiği 
görüşündedir. İran Sağlık Bakanlığının bu ko-
nuda attığı ilk adım, İran’da üretilen ilaçların 
yurt dışından alınmasının yasaklanmasıdır. 
Bu doğrultuda yurt içinde üretilen 90 kalem 
ithal ilacın kullanımı yasaklanmıştır. Ancak 
yerli ilaç sanayii birçok sorunla karşı karşıya 
bulunuyor. Bunların başında üretimin sürdü-
rülebilirliği gelmektedir. Zira yerli ilaç sanayi-
inin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi gerekli 
hammaddenin %60’ının dışarıdan temin edil-
mesine bağlıdır. Ne var ki ithalata getirilen 
sınırlama ve döviz artışı, hammadde ithalatını 
zora sokuyor. Sağlık Bakanlığı ise hammad-
denin İran’ın öz kaynaklarından temin edile-
ceğini açıklasa da bu konuda henüz bir kayda 
değer bir girişimde bulunulmamıştır.

Diğer taraftan, yerli ilaç üreticileri döviz 
kuru gerekçesiyle %50-60 arası artan üretim 
maliyetlerinden şikâyet etmekte ve devletin 

sağladığı mali desteği yetersiz bulmaktadır. 
İlaç ve Gıda Kurumu Başkanı Golamreza As-
gari, ilaç üreticilerinin desteklenmesi yönün-
deki talebi parlamentoya, Millî Güvenlik Kuru-
luna ve Devrim Rehberliği Ofisine iletmiştir. 
Asgari’nin mektubunda, yetersiz ödenek yü-
zünden üreticilerin bankalardan kredi çekmek 
ve kredilerden doğan faizleri ödemek zorunda 
kaldıkları ve bunun üretimin maliyetini sürekli 
artırdığı dile getirilmiştir. Doğal olarak üre-
ticiler artan üretim maliyetini ilaç fiyatlarına 
yansıtıyor. Bazı üreticiler ise artan maliyetten 
dolayı üretimlerini azaltmış veya tamamen 
durdurmuş bulunuyor. Bu durum toplu işten 
çıkarmalar veya işçi maaşlarının ödeneme-
mesi gibi hadiselere sebebiyet vermektedir. 
Örneğin İran’da 2019 yılına girerken ilaç sek-
töründe çalışan işçilerin belirli bir kesimi son 
bir yıldır maaşlarını alamadıklarını dile geti-
riyorlar.

İthalata getirilen sınırlama, yerli ilaçların 
muadil ithal ilaçlara nispeten kalitesiz oluşu 
ve ambargolar sebebiyle ilaç alımında yaşa-
nan sorunlar kaçak ve sahte ilaç piyasasının 
oluşmasına zemin hazırlıyor. Öyle ki başkent 
Tahran’da Tophane Meydanı’nın güneyinde 
yer alan Nasır Hüsrev Caddesi, geçmişte oldu-
ğu gibi bu günlerde de yine kaçak ilaç satıcıla-
rıyla dolmuş durumda. Eczanelerden istediği 
ilacı temin edemeyen halk, sağlığı için Nasır 
Hüsrev Pazarı’na başvurmak zorunda kalmak-
tadır. Hatta sağlık memurlarının ve eczacıların 
dahi burada oluşan pazardan ilaç satın aldık-
ları ileri sürülüyor. Bu durum Sağlık Bakanlığı 
tarafından ilk kez 2016 yılında doğrulanmıştı. 
Adı geçen caddede Türkiye, Irak ve Pakistan 
gibi İran’a komşu ülkelerden yasa dışı yollarla 
getirilen kaçak ilaçlar alıcı bulmaktadır. Bu-
radan piyasaya sürülen ilaçların birçoğunun 
kullanım tarihinin geçmiş ve değiştirilmiş ol-
duğu da iddialar arasında. İlaçların bir kısmı 
ambalajsız satılmakta olduğu ve kaçakçılar 
tarafından paket hâlinde satılmayan ilaçların 
daha ucuz olduğu söylenmektedir. Yasa dışı 
ilaçlar kuşkusuz halk sağlığını tehdit etmekte 
ve pek çok ölüme davetiye çıkarmaktadır. Ni-
tekim Ağustos 2019’da kaçak ilaç kullanımın-
dan 52 kişi görme yetisini kaybetmiştir. Buna 
karşın kaçak ilaç satışı bütün hızıyla devam 
ediyor. Buna mukabil Tahran Emniyeti şika-
yetler üzerine 2019 yılı başında büyük çaplı 
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bir operasyon başlatmış ve ülkeye yasa dışı 
yoldan giren 76 milyon adet ilaca el koymuş-
tur. Söz konusu operasyonda Tahran’ın 18 
farklı noktasındaki kaçak ilaç deposu ve dağı-
tım merkezi tespit edilmiştir.

Tahran yönetiminin uğraşlarına rağmen 
kaçak ilaç satımının neredeyse bir sektör hâli-
ni aldığı ve yetkililerin gündüz gözüyle yapılan 
ticaretin önüne geçemediği ortadadır. Daha 
vahim olan husus, insanları kaçak ilaç alımına 
sevk eden ilaç yetersizliğinin resmî makam-
larca kabul edilmemesidir. Sağlık Bakanı Said 
Nemeki ülkede ilaç yetersizliği yaşanmadığını 
defalarca savunmuş ve kaçakçılığın asıl so-
rumlusunun ülkeye yasa dışı yoldan ilaç so-
kan ve bundan para kazanan suç şebekeleri 
olduğunu iddia etmişti. Sağlık Bakanına göre 
kaçak ilaç işine giren şahıslar, yerli üretimi 
“değersizleştirmekte” ve yabancı ilaçları öve-
rek halkı kandırmaktadır. Nemeki, bazı sağlık 
çalışanlarının da bu suç şebekeleriyle iş birliği 
içerisinde olduğunu ifade etmiş ve bazı dok-
torların reçetelere bilerek yerli üretimi olsa 
dahi yabancı ilaç yazdığını ileri sürmüştür.

Resmî makamlar, her ne kadar halkı pani-
ğe sürüklememek adına ülkede ilaç yetersizli-
ği yaşanmadığını belirtiyorsa da Nasır Hüsrev 
Caddesi’ndeki kaçak ilaç pazarının canlılığı 
kafalarda soru işareti uyandırıyor. Kaldı ki 
İranlı devlet adamları, bir yandan ABD am-
bargoları ülkedeki sağlık sektörünü olumsuz 
etkiliyor diye çıkışta bulunurken diğer yandan 
ilaç sıkıntısının bulunmadığının savunulması 
başlı başlına bir çelişkidir. Öte yandan, am-
bargolar sebebiyle alım gücü yeterince azalan 
halk, sürekli artan ilaç fiyatları karşısında ha-
yatını riske atma pahasına kaçak veya sahte 
ilaç kullanmaya yöneliyor. İran’da ilaç yeter-
sizliği sebebiyle her yıl, çoğunluğunu kanser 
ve kalp hastalıklarının oluşturduğu binlerce 
kişinin yaşamını yitirdiği söylenmektedir. Hâl 
böyle iken son olarak temmuz ayında Sağlık 
Bakanlığına dışarıdan ilaç ve tıbbi malzeme 
alımı için tahsis edilen 1. 3 milyar doların 
akıbetinin meçhul olduğu ve bu paranın hangi 
ilaç şirketlerine aktarıldığının bilinmediğine 
dair çıkan haberler, bakanlığı zan altında bı-
rakmıştır. Konuya ilişkin tartışmalar, ambar-
goların etkisiyle halihazırda geçim sıkıntıları 
giderek artmakta olan İranlıların tepkisine ne-
den olsa da ilaç sektöründe yaşanan sorunlar 
kısa vadede çözülecek gibi durmuyor.
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İran Petrol 
Satmaya 
Nasıl Devam 
Ediyor?

İran ekonomisinin petrol muafiyetlerinin 2 
Mayıs’ta sonlandırılması ile zorlu bir sürece 
girmesine rağmen pek çok üst düzey yetkili 

durumun gösterildiği kadar kötü olmadığını hat-
ta petrol ihracatının artmaya başladığını içeren 
açıklamalarda bulundu. Ancak hükûmetin büt-
çede petrol ihracatıyla alakalı yaptığı revizyon, 
durumun vahametiyle birlikte kabul edildiğini 
gözler önüne serdi. Nitekim 2019 bütçesinde 
günlük 1-1,5 milyon varil petrol ihracatı öngörü-
lürken bu oran temmuz ayının sonlarında yapılan 
revizyon ile günlük 300 bin varil seviyesine kadar 
düşürüldü. Revizyon hamlesi her ne kadar realist 
bir yaklaşım olarak kabul edilse de ABD’li yetki-
lilerin “petrol ihracatını sıfırlama” konusundaki 
kararlılıkları, İran’ın bahsedilen miktarlarda petrol 
ihracatına devam edip edemeyeceği sorusunu da 
beraberinde getirdi.

İran, kasım ayı itibariyle petrol ihracatında 
büyük düşüşlerin gözlemlendiği bir döneme gi-
rerek ABD’nin 8 ülkeye sağladığı muafiyetlerle 
ülkenin beklentilerine paralel olarak günlük 1-1,5 
milyon varil petrol ihracatı gerçekleştirmekteydi. 
Fakat ihracat mart ayında günlük 1 milyon varil 
civarında iken nisan ayında bu miktarın da altına 
düştü. Bu süreç muafiyetlerin süresinin dolma-
sı sebebiyle ülkelerin bilinçli bir hamle yaptığı 
izlenimi doğurdu. Bununla birlikte muafiyetlerin 
yenilenmemesi İran’ın mayıs ayında gerçekleş-
tirdiği petrol ihracatının günlük yarım milyon 
seviyelerine kadar düşmesine neden oldu. Şubat 
ayı itibariyle başlayan düşüş trendi haziran ve 
temmuz aylarında da devam etti. Reuters İran’ın 
haziran ayında günlük 300 bin varil (ya da daha 
az) seviyelerinde petrol ihraç ettiğini açıklarken 
Kpler temmuz ayında ihracatın günlük 400 bin 

1  Çin hükûmetinin İran’dan petrol almasını kolaylaştıran iki kurumdan söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki me-
tinde sık sık yer bulan Kunlun Bankası, ikincisi ise yaptırımlardan payına düşeni alan Zhuhai Zhenrong Şirketi’dir. 
Üstelik her iki kurum da yaptırımlara rağmen İran ile ticarete devam edeceklerini defaatle açıklamıştır.

varile yaklaştığını belirtti. Ancak buradaki önemli 
nokta, düşüşlere rağmen İran’ın petrol ihracatına 
devam etmesidir. Nitekim ABD’nin muafiyetleri 
yenilemediği ve günden güne yaptırım kıskacını 
daralttığı düşünüldüğünde İran’ın petrol ihracatı-
na devam etmesi imkân dahilinde bile olmamalı-
dır. Fakat İran’ın özellikle Çin1 ile ihracata devam 
ettiği The New York Times tarafından belgeleriyle 
ispat edilmiştir. Peki, İran nasıl petrol ihracatına 
devam etmektedir?

Yaptırımların İran petrolü alıcıları üzerinde-
ki negatif etkisi uzun zamandır gözlemlenen su 
götürmez bir gerçektir. Ancak İran, AB ve ABD 
yaptırımlarının en yoğun olduğu 2012-2015 dö-
nemlerinde dahi hem de karşı taraf yaptırımlara 
maruz kalmadan petrol ihracatını sürdürmüş-
tür. İran’ın bu yıllarda kazandığı tecrübeler ve 
kullandığı yöntemler, yoğun ABD yaptırımlarıy-
la yüzleştiği böyle bir dönemde ülkenin petrol 
ihracatına devam etmesini sağlamıştır. Her ne 
kadar İran hükûmeti mayıs ayı itibariyle hem 
üretim hem de ihracat verilerini kamuoyuyla 
paylaşmayı durdurmuş olsa da İran Petrol Ba-
kanı Bijan Namdar Zanganeh gibi pek çok üst 
düzey yetkili ülkenin “sıra dışı yöntemler” ile 
petrol ihracatına devam ettiğini kamuoyuyla sık 
sık paylaşmaktadır. Bu yöntemlerin ilk sırasında 
elbette petrol tankerlerinin takip edilmesini sağ-
layan Otomatik Tanımlama Sistemi’nin (AIS-A-
utomatic Identification System) kapatılması yer 
almaktadır. Bu uygulama daha önceleri hem 
İran tarafından petrol ihracatında hem de Ku-
zey Kore tarafından kömür ihracatında sıklıkla 
kullanılan bir yöntemdir. Normalde Uluslararası 
Denizcilik Örgütü’ne göre tanımlama sisteminin 
kullanılması tüm yük gemileri için zorunludur. 
Sistem sayesinde gemilerin adı, çağrı kodları, 
koordinatları, rotası, hızı, gemi boyutları, gi-
decekleri liman ve tahmini varış zamanları AIS 
istasyonları tarafından kolaylıkla takip edilmek-
tedir. Ancak İran, petrol tankerlerinin takibini 
zorlaştırmak için belli aralıklarla sistemi devre 
dışı bırakmakta böylece rotalarını, gidecekleri 
limanları ve varış bilgilerini manipüle etmekte-
dir. Her ne kadar uydular, takip sistemine alter-
natif olarak kabul edilse de pek çok durumda 
kapsamlı bir takip için yetersiz kaldığı ve hava 
koşullarından doğrudan etkilendiği uzmanlar ta-
rafından dile getirilmektedir. The New York Ti-
mes gazetesinin konuya ilişkin yaptığı kapsamlı 
çalışma İran tankerlerinin, sistemi uzun süreler 

devre dışı bırakarak Çin’e ve Akdeniz’e ihracat 
yaptığını ispat etmektedir. Habere göre İran’ın 
bu sistemle ihracatı sürdürdüğü 12 kargo ge-
misinden 11’i yaptırımlar kapsamında bulunan 
İran Ulusal Tanker Şirketi’ne aittir. Örneğin ha-
berde bahsedilen 12 gemiden biri olan “Horse” 
isimli kargo gemisi 2 Mayıs tarihinde İran’dan 
çıkış yapmış Malakka Boğazı’na kadar sistemini 
devre dışı bırakarak seyahat etmiştir. 18 Hazi-
ran’da Boğaz’dan geçmesinin ardından tekrar 
sinyalini kapatan gemi, bir hafta sonra sistemi 
tekrar açarak ay sonunda Çin’e ulaşmış aynı ro-
tayı izleyerek 21 Temmuz tarihinde İran’a geri 
dönmüştür. AIS üzerinden faaliyete geçirilen bir 
diğer uygulama ise bilgilerinin sisteme yanlış 
işlenmesidir. Bu yöntemle tankerlerin yükleme 
ve boşaltma yapacakları veriler yanlış işlenerek 
yükün kim tarafından kime satıldığı gizlenmeye 
çalışılmaktadır. Yanlış veri işleme ile İran’dan 
yükleme yapacak bir gemi, İran’a yakın olan ve 
yaptırım kapsamında bulunmayan Irak, Katar ya 
da Suudi Arabistan gibi ülkeleri yükleme nok-
tası olarak belirtmekte ya da aynı yöntemle bo-
şaltma noktalarını sisteme farklı ülkeler olarak 
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girmektedir. Fakat bu yöntemle gemiler radar 
sistemleri üzerinden fark edilmekte ve gemile-
rin süratlerine bağlı olarak yük durumları tespit 
edilmektedir. Yük verilerinin yanı sıra gemilerin 
isimlerinin değiştirilmesi de takibi zorlaştırma 
yollarından biri olarak kullanılmaktadır. Nitekim 
İran-Çin petrol ticaretinde önemli bir görev üst-
lenen Kunlun Bankası, son üç ayda mülkiyetine 
ya da işletmesine sahip olduğu tankerlerden 
birkaçının ismini değiştirmiş, aynı zamanda 
birkaç süper tanker de iki ülke arasındaki an-
laşmadan ötürü daha avantajlı olmasına rağmen 
Liberya Sicili’nden çıkartılarak Panama Sicili’ne 
geçirilmiştir. Ancak Panama Sicili’nin de yakın 
zamanda İran tarafından işletilen onlarca gemi-
nin sicilini iptal ettiği göz önünde bulunduru-
lursa bu hamlenin de geçiş aralıklarında sistem 
dışı kalma amacı taşıdığı düşünülebilir. İran’ın 
kullandığı bir diğer yöntem de transfer olarak 
adlandırılmaktadır. Kıyıların birkaç km açıkla-
rında demirleyen gemiler arasında yük transferi 
yapıldıktan sonra gemiler kendi ülkelerine geri 
dönmektedir. Ortaya çıkan uydu fotoğrafların-
dan tespit edildiği üzere genellikle orta nokta 
olarak kabul edilebilecek ülke kıyıları tercih edil-
mektedir. Nitekim 10 Temmuz’da çekilmiş bir 
uydu görüntüsü Kunlun Bankası’na ait ve Pa-
nama Sicili’nden çıkarılan Tian Ying Zuo isimli 

2  İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri temmuz ayı başlarında İran’dan petrol almak isteyen ülkelere karşılığını mal, hizmet ve yatırım şeklinde 
ödeyebilecekleri bir takas çağrısında bulundu. Her ne kadar diğer ülkelerden henüz bir açıklama gelmese de sistem İran’ın güncel durumuna katkı sağlayabilecek 
potansiyelde bir çağrıdır. 

süper tanker ile İran Ulusal Tanker Şirketi’ne 
(NITC) ait Felicity isimli bir kargo gemisinin, 
Malezya Penang Adası’ndan 55 km uzakta bir 
transfer gerçekleştirdiğini desteklemektedir. Bu 
görüntü çeşitli basın yayın organlarının haber-
lerine de yansımıştır. TankerTrackers.com’un 
kurucusu Samir Madani yaptığı açıklamada bu 
tarz transferlerin Pacific Bravo gibi tankerlerle 
Malakka Boğazı üzerinden de gerçekleştirildi-
ğini ve İran’ın bu konuda Malezya’dan bir mik-
tar destek aldığını tespit ettiklerini belirtmiştir. 
İran’ın 2012-2016 arası dönemde yoğun olarak 
kullandığı ve yaptırımlar neticesinde 2018 yı-
lında tekrar başvurduğu son yol ise yüzen de-
polar ile başka ülkelerin topraklarında yer alan 
ama İran hükûmetine ait kuyulardır. İran, üre-
timi azaltmasına rağmen düzenli olarak ülkenin 
günlük ihtiyacından fazla petrol çıkarmaktadır. 
Bu sebeple de sahip olduğu çok sayıda tankeri 
okyanuslarda ve güvenli gördüğü ülkelerin kıyı-
larına yakın yerlerde depo olarak kullanmakta-
dır. Bunun yanı sıra İran hükûmeti Çin’in önemli 
liman kentlerinde mülkiyetine sahip olduğu 
petrol kuyularını da depo olarak kullanmakta ve 
olası transferler için büyük miktarlarda petrolü 
potansiyel alıcılarına yakın bir şekilde konum-
landırmaktadır. Üstelik bu depolarda yer alan 
petrolün bir kısmının Çinli şirketlere ait olduğu, 

İran’da gerçekleştirilen yatırımlar karşılığında 
bir nevi ödeme olarak petrol kullanıldığı ancak 
yaptırımların bu konuda aydınlatıcı olmamasın-
dan ötürü gümrükten geçirmekte tedirgin ol-
dukları minvalinde açıklamalar da sıklıkla dillen-
dirilmektedir. Kpler verilerine göre İran’ın yüzen 
depolarda ve Çin’deki kuyularda sahip olduğu 
petrol miktarı 110 milyon varili aşmıştır. Yaptı-
rımlara rağmen Çin’e gelen çok sayıda tankerin 
varlığı dikkate alındığında Çin’in bu depolar ara-
cılığıyla da İran’dan bir miktar petrol ihraç ettiği 
düşünülmektedir.

Petrolün İran ve Çin ekonomilerindeki öne-
mi yaptırımlar devam ettiği sürece bu ve benzeri 
metotların kullanılmaya devam edeceğini, taraf-
ların ticaretin devamı için alternatif arayışlarına 
yöneleceğini ispatlar niteliktedir. Her ne kadar 
haberlerde Türkiye ve Hindistan’ın da alıma de-
vam ettiğine ilişkin varsayımlar bulunsa da ne 
resmî açıklamalar bu varsayımları desteklemekte 
ne de Çin için olduğu gibi verilerle temellendiril-
mektedir. Fakat Çin’in durumu ABD’nin tepkisi ve 
İran’ın alıcılara sunacağı yaptırım dışı alternatif-
ler21 Türkiye, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerin 
petrol ithalatına yönelik tavrında etkin rol oynaya-
bilecek potansiyele sahiptir.

Merve Çakır
Görüş
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İran’da 
Kadınların 
Stadyuma 
Giriş Yasağı 
Kalkacak mı?

İran İslam Devrimi’nin ilk günlerinde kadınla-
rın stadyumlara girişinin engellenmesinden 
günümüze kadar geçen 40 yıllık süre zarfında 

İranlı kadınlar, aktivistler, kültürel elitler hatta 
milletvekilleri ve bakanlar tarafından bu konu 
pek çok defa gündeme taşınmasına rağmen 
henüz çözüme kavuşmamıştır. Ayrıca İranlı 
kadınların stadyumlara girişi, uluslararası ka-
muoyunda spor alanlarında cinsiyet ayrımcılığı 
ve bireysel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması 
ekseninde tartışıldığı için İran’ın başını en çok 
ağrıtan sosyal meselelerden biri hâlini almıştır.

Meselenin çözümüne ilişkin gelen talepler 
üzerine eski Cumhurbaşkanlarından Mahmud 
Ahmedinejad (2005-2013) döneminde bu konu 
hükûmet tarafından ele alınmışsa da muhafa-
zakâr kesimlerden gelen tepkiler üzerine rafa 
kaldırılmıştır. Mevcut Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani gerek 2013 gerekse de 2017’deki cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde kadınların stadyum-
lara girişinin serbest olacağı vaadinde bulun-
muştur. Ancak bilindiği kadarıyla konuyla ilişkin 
kanuni bir engel olmamasına rağmen hâliha-
zırda İranlı kadınlar stadyumlarda futbol maçı 
seyredememektedir. Voleybol ve basketbol 
maçlarına girişi serbest olan kadınların stad-
yumlara girişine kolluk kuvvetleri tarafından izin 
verilmemesi şeri, kültürel ve teknik sebeplerle 
gerekçelendirilmektedir. Ancak kadınların stad-
yuma girişinin yasak olduğu ender ülkelerden 
biri olan İran’da konu, son yıllarda hükûmetin 
müesses nizamın etkili organlarından olan yargı 
ve din adamlarıyla ters düştüğü konulardan bi-
ridir. Nitekim Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı 
İshak Cihangiri, 7 Ağustos 2019’da verdiği bir 
demeçte dindar kesim ve ulemanın hassasi-
yetlerinin yanı sıra kadınların da taleplerini göz 
önünde bulundurarak İçişleri ve Spor Bakanlığı 
ile Emniyet Teşkilatından kadınların stadyumlar-
da maç izlemesine olanak sağlayacak bir çalış-

ma yapmalarını istediklerini belirtmiştir. Ancak 
bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden ülke 
Başsavcısı Muhammed Cafer Muntezeri tarafın-
dan Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği’nin 
(FIFA) “bir ülkede futbol maçı seyretmeye ge-
lenlerin sayısıyla ve bunun ne kadarının kadın 
olduğuyla ilgilenmesini” eleştirmesi, yargı er-
kiyle hükûmetin meseleye farklı baktığını bariz 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Nitekim İran’da-
ki reformcu siyasiler, meseleyi artık aşılması 
gereken bir ayak bağı ve kişisel özgürlüklerin 
kamusal alanda genişletilmesi talebi olarak 
görürken muhafazakârlar, özellikle uluslararası 
kurumların konuya dâhil olmasını ülkenin içiş-
lerine ve egemenlik haklarına müdahale olarak 
algılamaktadır.

Stadyumların kadınlar açısından küfür, şid-
det, taciz, vb. gerekçelerle uygun olmaması bu 
konudaki tartışmaların güvenlik boyutunu oluş-
turmaktadır. Ancak İranlı kadınlar arasında İran 
sokaklarının da stadyumlar kadar tehlikeli ol-
duğunu iddia edenlere rastlanmaktadır. İran’ın 
komşuları olan Irak, Afganistan ve iç savaşın 
süregeldiği Suriye’de kadınların stadyumlara 
girişinde herhangi bir engel olmaması İranlı ka-
dınları seslerini daha yüksek çıkarmaya teşvik 
etmektedir. Kısıtlamalara rağmen kılık değişti-
rerek (takma bıyık ve sakallarla) stadyumlarda 
maç izleyen kadın fotoğraflarının sosyal medya-
da dolaşması ve kadınların toplu hâlde stadyum-
ların önünde protesto düzenlemesi İranlı kadın-
ların bu konudaki kararlığına işaret etmektedir. 
Ayrıca Stadyum Kızları (Dohteran-ı Estadyum) 
çatısı altında bir sivil inisiyatif oluşturan fut-
bolsever İranlı kadınlar, kadınların stadyumlara 
girişine ilişkin çıkarılan engeller veyahut gözaltı 
gibi olaylara ilişkin fotoğraf ve videoları başta 
FIFA olmak üzere uluslararası örgütlerle paylaş-
maktadır. Nitekim kamuoyundan gelen talepler 
ve uluslararası baskılar üzerine Ekim 2018’de 
başkent Tahran’da düzenlenen İran ve Bolivya 
arasındaki dostluk maçını Azadi Stadyumu’nda 
ilk kez tribünlerden bir grup kadın canlı olarak 
izlemiştir. Ancak kadın seyirci sayısının 300 ile 
sınırlı oluşu, seyirci seçiminin neye göre yapıl-
dığının bilinmemesi ve uygulamanın bir defaya 
mahsus oluşu bu konudaki toplumsal talepleri 
sonlandırmamıştır.

FIFA’nın konuyu gündemine alması ve cid-
diyetle takip etmesi ise İran’ı deyim yerindeyse 
köşeye sıkıştırmaktadır. Mart 2018’de İran’ı zi-
yaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino, İranlı 
kadınların stadyuma girişine ilişkin düzenleme-
ler yapılması gerektiğini doğrudan Cumhurbaş-
kanı Ruhani’ye iletmiştir. Cumhurbaşkanı Ruha-
ni’nin de bu konuda FIFA Başkanı’na taahhütte 
bulunduğu basına aksetmiştir. Konunun peşini 
bırakmayan Infantino, Haziran 2019’da İran Fut-

bol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç’a bir mek-
tup yazarak 2022 Dünya Kupası ön eleme maç-
larını İranlı kadınların stadyumda izlemesi için 
gerekli işlemlerin yapılmasını istemiştir. Dahası 
geçtiğimiz günlerde FIFA’dan meselenin 1 Ağus-
tos tarihine kadar çözülmesine ilişkin kararlı bir 
uyarı geldiği İran Futbol Federasyonu yetkilile-
rinden Daryuş Mustafa tarafından açıklanmıştır. 
FIFA’nın bu defa yalnızca millî maçlarla sınırlı 
kalmamak ve birinci lig maçlarını da kapsamak 
kaydıyla kadınların stadyumda maç izlemesinin 
önünün açılmasını talep etmesi oldukça dikkat 
çekicidir. Çünkü FIFA’nın kuralları Uluslararası 
Futbol Federasyonu Birliğine üye bütün ülkeler 
açısından bağlayıcıdır ve cinsiyet ayrımcılığını 
ele alan hukuki metinlerde, millî veyahut ulusal 
lig ayrımlarına gidilmediği uzmanlarca belirtil-
mektedir. Bu sebeple İran’ın sınırlarını zorla-
yacak bu talebi karşılamak adına muhafazakâr 
kesimi ikna etmek kolay olmayacaktır.

FIFA yetkilileri her ne kadar durumu muha-
tap olarak başta İran Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ve İran Futbol Federasyonu yetkililerine iletse de 
konunun çözümünün Bakanlık ve Federasyon 
yetkililerini aştığı açıktır. Kaldı ki spor bürokra-
sisi yetkilileri de bunu açıkça dile getirmekten 
çekinmemektedir. Ne var ki İranlı yetkililerin 
uluslararası ölçekte gerekli altyapı olmadığı 
gerekçesiyle bir süreden beri göz ardı ettiği bu 
dosyanın bir karara bağlanmasının zamanının 
geldiği anlaşılmaktadır. Aksi takdirde İran’ın 

İran’a FIFA 
tarafından yaptırım 
uygulanması 
hâlihazırda 
Amerika’nın 
ekonomik 
yaptırımlarıyla 
boğuşan İran 
toplumunun 
memnuniyet-
sizliğini 
arttıracaktır.
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FIFA tarafından uluslararası müsabakalardan 
men edilmesi söz konusu olacaktır. Ekonomik 
ve siyasi bir kuşatma altında olan İran’a FIFA 
tarafından yaptırım uygulanması ülke futbolu-
na zarar verecektir ki böyle bir durumun hâli-
hazırda Amerika’nın ekonomik yaptırımlarıyla 
boğuşan İran toplumunun memnuniyetsizliğini 
arttıracağı açıktır.

İran’da stadyumlarda topluma tanınan dene-
timli serbestlik bir yandan toplumun futbol vası-
tasıyla deşarj olmasını sağlamakta diğer yandan 
siyasi konjonktürün pek de parlak olmadığı bir 
süreçte İran sokaklarını herhangi bir bahaney-
le hareketlenmekten alıkoymaktadır. Diğer bir 
ifadeyle İran’da zaman zaman siyasallaştığı da 
görülen tribünler, toplumun enerji ve kızgınlığı-
nı boşalttığı bir platform mahiyetindedir. Özel-
likle millî maçlardaki galibiyet hatta 2014 Dünya 
Kupası’nda görüldüğü üzere Arjantin karşısın-
da alınan mağlubiyet dahi ekonomik ve siyasi 
açmazda bunalan insanlar için sevinç vesilesi 
olabilmektedir. Bu sebeple İran’ın, kadınların 
stadyumlara giremeyişi sebebiyle uluslararası 
müsabakalardan men edilmesinin en başta ül-
kedeki erkeklerin çözüm mercilerine tepki gös-
termesine sebep olacağını tahmin etmek güç 
değildir.

Süreç yakından incelendiğinde hükûmetin, 
kadınların stadyumda maç izlemesine ilişkin ta-
leplerini önce millî maç ve akabinde lig maçlarını 
kapsayacak şekilde aşamalı bir çözümle karşı-
lamak istediği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda 

stadyumlarda kadınlar için özel girişlerin oluştu-
rulması, etkinliklerde kadın polislerin görevlendi-
rilmesi, kadınlara mahsus tribün ve lavaboların 
tahsis edilmesi ve kadın görevlilerin tribünde yer 
alması şeklinde bir eylem planının oluşturulduğu 
görülmektedir. Bu kapsamda 30 Temmuz 2019 
tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Mesud Sultani-
fer, İran Parlamentosu Kadın Fraksiyonu’yla ger-
çekleştirdiği toplantıda kadınların stadyumlarda 
maç izleyebilmesi için gerekli gerekli altyapının 
tamamının ülkedeki stadyumlarda hazır olduğu-
nu bildirerek bir nevi bu sorumluluğu bakanlığın 
dolayısıyla da hükûmetin üzerinden atmıştır. Bazı 
devlet adamları, kadınların stadyumun bir köşe-
sinde futbol maçlarını seyretmesinin toplumsal 
ahlaka ve müesses nizamın ilkelerine ters düş-
meyeceğini düşünürken, bazıları bu uygulamanın 
ileri safhada kadınlarla erkeklerin yan yana maç 
izlemesine ilişkin taleplere kapı aralayacağından 
endişelenmektedir. Bilindiği üzere İran’da sine-
ma, devlet daireleri, üniversiteler gibi kamusal 
mekânlarda kadınların erkeklerle yan yana bulun-
masından hareketle stadyumlarda da kadınlarla 
erkeklerin birlikte maç seyredebilmesi hâlihazır-
da da kadın hakları savunucuları tarafından dil-
lendirilmektedir.

Kadınların stadyumlara girişinin, birinci ligin 
yaklaşık bir ay gecikmeyle başladığı bu günlerde 
açıklığa kavuşması beklenmemektedir. Son ola-
rak İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Meh-
di Daverzeni millî maçlarda kadınların stadyum-
larda yer alabileceğine ilişkin bir açıklamada 

bulunmuştur. Bakanlık tarafından kadın seyirci 
kotasının %10 olarak tasarlandığı bilinmekte-
dir. Ancak bakanlığın bu kararının uygulanıp 
uygulanamayacağı da belirsizdir. Zira kadınların 
stadyumlarda yer almasının şeri açıdan uygun 
olmadığına yönelik din adamları arasında bir 
mutabakat var gibidir. Son günlerde tartışmanın 
yeniden alevlenmesi üzerine ülkenin önde gelen 
din adamlarından Ayetullah Mekarim Şirazi, ka-
dınların stadyuma girişinin gerekli olmadığını 
ifade etmiştir. Bu konuyu dinî boyutuyla ele alan 
kapsamlı araştırma raporlarına dahi rastlamak 
mümkündür. Bu sebeple hükûmetin istese bile 
bu konuya kalıcı bir çözüm getirmesi zor gö-
rünmektedir. Anlaşılan o ki Devrim Rehberi Ali 
Hamenei’nin soruna ilişkin kanaati önümüzdeki 
süreçte belirleyici olacaktır. Ancak şu ana kadar 
konuya ilişkin Hamenei’nin kamuoyu önünde 
bir açıklamada bulunmayışı manidardır. Her ne 
kadar Devrim Rehberi’nin eski Cumhurbaşkanı 
Ahmedinejad döneminde kadınların stadyumla-
ra girişine olumsuz baktığına dair Cumhurbaş-
kanı’na hitaben bir mektup kaleme aldığı bazı 
haber sitelerinde yer alsa da mektubun gerçek 
olmadığı ileri sürülmektedir. Ancak yargı erki, 
Devrim Muhafızları ve ulemanın kadınların 
stadyumlara girişine soğuk bakması göz önüne 
alındığında bütün toplumsal taleplere rağmen 
meselenin kısa ve orta vadede çözülmeyece-
ği görülmektedir. Bu nedenle, İran’ın ilerleyen 
günlerde yurt içinde olmasa bile yurt dışında bu 
mesele nedeniyle sorun yaşayacağı aşikârdır.

Umut Başar - Kıdemli Uzman
Toplum / Kültür - Görüş
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Gerilimde 
Irak Sahnesi: 
Haşdi Şabi 
Üslerine 
Saldırılar
20 Ağustos Salı günü Irak Balad’da Haşdi 

Şabi üssüne düzenlenen saldırı bu haf-
ta bölgeyi en çok meşgul eden gelişme 

oldu. Salı günü düzenlenen saldırı yaklaşık bir ay 
içerisinde Haşdi Şabi üslerine düzenlenen dör-
düncü saldırı olarak kayda geçti ve sonrasındaki 
gelişmeler bölgesel gerilimi artırmaya devam etti.

İlk olarak 19 ve 28 Temmuz tarihlerinde Amirli 
ve Diyala’da ve sonrasında 12 ile 20 Ağustos ta-
rihlerinde gerçekleşen Saqr ve Balad saldırıların-
da Haşdi Şabi’nin İran destekli unsurlarının silah 
depoları hedef alındı. Amirli saldırısından itibaren 
bahsi geçen saldırılarla alakalı birçok spekülas-
yon yapıldı. Öne çıkan en kritik iddia ise İsrail’in 
tıpkı Suriye’de olduğu gibi Irak’ta da İran’ın vekil 
güçlerini hedef almaya başladığı oldu. Özellikle ilk 
saldırının İsrail tarafından iki ayrı F-35 uçağıyla dü-
zenlendiği gündemde yer alsa da akabindeki saldı-
rılarla birlikte daha çok kabul gören iddia üslerin 
“drone”lar aracılığıyla hedef alındığı şeklindeydi.

Tel Aviv’in Bozulan Sessizliği

İsrail tarafından, Tel Aviv’e yöneltilen İran ve 
vekil güçlerine karşı yaptığı hava saldırılarını Suri-
ye’den Irak’a doğru genişlettiği şeklindeki iddiaları 
doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir açık-
lama gelmedi. Ancak Benyamin Netanyahu’nun 
salı günü Ukrayna ziyareti sırasında Irak’taki son 
saldırıları İsrail’in düzenleyip düzenlemediği soru-
suna verdiği “İran hiçbir yerde dokunulmaz değil” 
yanıtı İsrail Başbakanı’nın saldırıları üstü kapalı bir 
şekilde üstlendiği şeklinde yorumlanabilir. Bunun 
akabinde Netanyahu’nun perşembe günü Kanal 9 
İsrail’e verdiği mülakatta “İran’a karşı birçok bölge-
de harekete geçiyoruz. Güvenlik güçlerimize İran’ın 
planlarını önlemek adına gerekenleri yapmaları ko-
nusunda tam yetki vermiş bulunmaktayım” sözle-
rinin salı günü verdiği yanıta dair yapılan okumaları 
pekiştirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Haşdi Şabi’den İki Farklı Reaksiyon
Haşdi Şabi’nin saldırılarla alakalı bugüne kadar 

yaptığı açıklamalar değişkenlik göstermektedir. 
Irak ordusu bünyesinde faaliyet gösteren Haşdi 
Şabi, Amirli saldırısı sonrasında olayın bir “iç pat-
lama” olduğunu ilan etmişti. Fakat iddialara göre 
ulus-ötesi operasyonlara katılan militanlara eğitim 
verilen ve Lübnan ve Suriye’ye transfer edilecek 
İran menşeli füzelerin bulunduğu başka üslerin de 
hedef alınması Haşdi Şabi idari kanadının iddiala-
rını deyim yerindeyse çürüttü.

12 Ağustos Saqr ve 20 Ağustos Balad üssü 
saldırılarından sonra Haşdi Şabi’nin Dava Parti-
si’ne yakın bürokratik kanadının temkinli duruşuna 
bu kez organizasyonun liderlik kademesini domine 
eden İran’a yakın milis liderler meydan okumaya 
başladı. En dikkat çeken açıklama Balad Saldırısı 
sonrasında çarşamba günü organizasyonun “de 
facto lideri” olarak da tanımlanan Mehdi Mühen-
dis’ten geldi. Mühendis açıklamasında “Saldırıla-
rın arkasında ABD’nin olduğunu ve patlamalardan 
ülkedeki ABD güçlerini sorumlu olarak görecekle-
rini” beyan etti.

Mehdi Mühendis patlamaların perde arkasına 
dair yaptığı açıklamalarda “ABD’nin Azerbaycan 
üzerinden İsrail’e ait 4 adet ‘drone’u Irak’ta bulu-
nan üslerine transfer ettiğini ve Haşd Şabi üslerine 
saldırıların bu ‘drone’lar aracılığıyla gerçekleşti-
ğini” iddia etti. Mühendis’in bu açıklamasından 
çıkarılan en kritik sonuç ise şemsiye organizas-
yonun saldırılardan temel anlamda Tel Aviv’den 
çok Washington’u mesul gördüğü oldu. Bununla 
birlikte Mühendis devam eden süreçte İran’a yakın 
Haşdi Şabi unsurlarının Irak’taki ABD üslerini he-
def alacağını da bu açıklamayla ilan etti.

Haşdi Şabi Heyet Başkanı Falih Feyyaz’ın resmî 
açıklaması ise Mühendis’ten bir gün sonra geldi. 
Feyyaz’ın açıklamasının en önemli kısmı ise “Mü-
hendis’in ifadelerinin Haşdi Şabi’nin resmî duru-
şunu temsil etmediğini” vurguladığı bölüm oldu. 
Feyyaz, genel anlamda Mühendis’in sert retoriğini 
yumuşatmayı hedeflerken saldırıları kimin düzenle-
diğine dair ülke adı vermekten kaçındı. Açıklama-
sında sık sık Haşdi Şabi Kuvvetleri Komutanı’nın 
Başbakan Adil Abdülmehdi olduğunu vurgulayarak 
deyim yerindeyse rövanş isteyen milis liderlere 
hükûmetin mutedil çizgisine yaklaşma çağrısı yaptı.

Irak Hükûmeti’nin Son Çıkmazı

Kırılgan Adil Abdülmehdi kabinesinin soruş-
turmalar sonrasında saldırıların yabancı güçlere 
ait “drone”lar ile gerçekleştirildiğini tespit ettiği 
ancak Irak’ın İran-ABD gerginliğinde nötr kalma 
çabalarının daha elzem hâle geldiği son aylarda 
bu konuda ciddi bir taraf olamayacağı iddia edi-
liyordu. Nitekim Abdülmehdi’nin Falih Feyyaz ara-
cılığıyla Kataib Hizbullah ve Asaib Ehl il-Hak gibi 
şahin milis grupları dizginlemeye çalışırken salı 
günü gerçekleşen saldırıdan birkaç gün önce bü-
tün askerî uçak ve “drone”lara Irak hava sahasını 
yasaklaması bu iddiaları doğrular nitelikte oldu.

Ancak hükûmet, perde önünde ve arkasın-
daki tüm çabalarına rağmen resmî olarak Irak 
Ordusu’nun parçası olan Haşdi Şabi gruplarının 
karargâhlarına art arda saldırı yapılmasını önleye-
memektedir. Bu bakımdan Hükûmetin hâlihazırda 
devam eden Haşdi Şabi’nin orduya entegrasyon 
sürecinde, entegrasyona direnen veya kendi en-
tegrasyon modellerinde ısrar eden İran’a yakın 
gruplara karşı otoritesinin azaldığını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bu paralelde hükûmetin yeni 
gerilim sonrasında, İran destekli Haşdi Şabi grup-
larına itidal karşılığında tanıyabileceği imtiyazların 
hem ABD hem de ülke içerisinde bulunan tam 
entegrasyon yanlısı Şii ve Sünni bloklarla arasının 
açılmasına neden olabilir.

ABD ve İran Nerede Duruyor?

Washington kanadı saldırıları bugüne kadar 
üstlenmezken 16 Ağustos tarihinde yaptığı açık-
lamayla Abdülmehdi hükûmetinin çizdiği hava sa-
hası kullanım kararlarına tamamen uyduğunu ilan 
etmişti. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompe-
o’nun geçmiş açıklamalarında İsrail’in İran vekil-
lerine saldırması durumunda nötr kalabileceklerini 
ima etmesi, Washington’un İsrail’in güvenliğini 
ABD-İran gerilimi üzerinden ele alan söylemleri 
ve son olarak Netanyahu’nun saldırıları üstü ka-
palı üstlenmesi ABD’nin tıpkı Rusya’nın Suriye’de 
yaptığı gibi İsrail’e Irak’ta saldırı düzenlemesi için 
“yeşil ışık” yaktığı şeklinde okundu. Nitekim son 
olarak perşembe günü isminin açıklanmasını is-
temeyen ABD’li iki diplomat da saldırıları İsrail’in 
düzenlediğini doğruladı.

İran kanadında ise saldırılara dair genel sessiz-
lik devam ediyor. Bu sessizlikteki ısrarın en önemli 
nedenin ise Tahran’ın “saldırıları İsrail’in düzenle-
diğinin resmî olarak kabulü durumunda özellikle 
Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri’nden 
hızlı bir karşılık beklentisi” içine girileceğini düşün-
mesi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Lübnan 
Hizbullahı’nın İsrail’e karşı daha öncesinde düzen-
lediği gibi, İran’ın da Suriye ve Irak’taki vekilleri 
aracılığıyla kendileri için uygun bir zamanda kar-
şılık verme seçeneğini göz önünde bulundurduğu 
ihtimaller dâhilindedir.

Tahran’ın son saldırılardan sonra Haşdi Şabi 
gruplarının siyasi kanadı aracılığıyla Irak hükûme-
tini İsrail ile yakınlaşmak istemekle suçlayacağı, 
hükûmete ülkedeki ABD üslerini kapatması ve 
Amerikan askerlerinin gönderilmesi konusunda 
baskılarını artıracağı ise yine muhtemel gelişme-
ler arasındadır. Özellikle İran destekli Haşdi Şabi 
gruplarının çarşamba gününden itibaren bu doğ-
rultuda hükûmete baskılarını artırması tesadüf de-
ğildir. ABD’nin Haşdi Şabi unsurlarının tamamen 
yasa dışı ilan edilmesi isteği gibi Amerikan asker-
lerinin ülkeden hâlihazırdaki aşamada gönderilme-
si ise, İran-ABD geriliminde tarafsız kalmak iste-
yen Irak için tabiri caizse uçurumun kenarı olan 
taraf beyanı anlamına gelecektir.

Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş
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İran-ABD 
Geriliminde 
Son Durum

2015 Temmuz’unda İran’la Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi beş 
ülkenin yanı sıra Almanya’dan oluşan 5+1 

ülkeleri arasında bir uzlaşıya varıldığının açık-
lanması, kelimenin tam anlamıyla tarihi bir andı. 
Zira her ne kadar (İngilizce kısaltması JCPOA 
olan) “Kapsamlı Ortak Eylem Planı” (KOEP) 
olarak adlandırılan anlaşmada çok sayıda ülke-
nin imzası bulunsa da herkes müzakerelerin ve 
uzlaşmanın, temelde İran ve ABD arasında ger-
çekleştiğini biliyordu. Zaten müzakerelerin son 
günlerinde Cevad Zarif ve John Kerry’nin birlikte 
verdiği resimler bu durumu ortaya koyuyordu.

Kasım 79’daki elçilik baskınından beri dip-
lomatik ilişkisi bulunmayan ve birbirlerini 80’li 
yıllarda karşılıklı olarak yüzlerce kişinin ölümün-
den sorumlu tutan iki ülke ilişkileri açısından bu 
anlaşma gerçekten de bir dönüm noktasıydı. 
İran açısından kırk yıldır resmi ideoloji olan 
Amerikan karşıtlığı ve “büyük şeytan” söylem-
leri paranteze alınmış ve ülkenin son otuz yılına 
damga vuran güçlü lider Hamaney “kahraman-
ca esneklik” göstererek ABD ile müzakerelere 
hem izin vermiş hem de sonrasında anlaşmanın 
saatler içinde meclisten geçmesini sağlamıştı. 
İlginçtir bugün KOEP için “o anlaşma hataydı” 
diyen İran Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 
Amiral Ali Şemhani, o dönemde muhafazakâr 
bazı milletvekillerinin itirazına rağmen teamülle-
ri ihlal ederek meclisten hızla onay çıkmasında 
en etkili figürlerden birisiydi.

Değişen Hava: Trump ve Şahinleri

Yine de konu Orta Doğu olarak adlandırılan 
bölge olunca “tarihi” anların yaşanması fazla 
uzun sürmüyor. Nitekim İran’da anlaşmadan 
sonra halk ve yetkililer arasında oluşan beklenti 
ve umutlar, Trump faktörünün ortaya çıkma-
sıyla birlikte yerini önce endişeli bir bekleyişe, 
ardından ise yeni ve daha büyük bir krize bırak-
tı. Bu durumun iç politikaya da etkileri oldu ve 
“ABD ile dahi anlaşabiliyorsak içerideki muha-
liflerle niye anlaşamayalım” diyerek yaklaşık on 
yıldır ev hapsinde olan muhalif liderler Hüseyin 
Musevi ve Mehdi Kerrubi’nin serbest bırakılma-

sını sağlamaya çalışan Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, kendi tabiriyle “KOEP2-3” söylemlerini 
rafa kaldırmak zorunda kaldı ve iç politikadaki 
“değişim” söylemlerinden tamamen vazgeçti.

Trump’ın adaylık dönemi söylemlerine hü-
kümetin verdiğinden daha sert tepki, anlaşmayı 
kerhen kabul etmiş görünen muhafazakâr cep-
heden geliyordu. Özellikle Devrim Lideri Hama-
ney Trump’ı eleştirerek “anlaşmayı yırtacağını 
söylüyormuş, onlar yırtarsa biz de yakarız” di-
yerek İran’ın böyle bir durumda misliyle muka-
belede bulunacağını açıklamıştı. Trump’ın 2016 
yılında seçilmesi bu anlamda İran için kötü ha-
ber oldu. Zira Trump’ın İsrail ve Suudi Arabistan 
gibi İran’ın bölgesel hasımlarıyla olan irtibatı ve 
maddi ilişkileri biliniyordu. İran’da endişeleri ar-
tıran asıl unsur, Trump’ın etrafında oluşturduğu 
kadro oldu.

Trump, hakkındaki fevri olduğu yönündeki 
nitelemeleri boşa çıkaracak şekilde başkan olur 
olmaz anlaşmadan çıkmasa da Mike Pompeo ve 
John Bolton gibi uzun yıllardır İran karşıtlığıyla 
bilinen şahin isimleri kilit mevkilere getirmesi 
Tahran’daki endişe seviyesinin artmasına neden 
oldu. Gerçekten de Trump’ın son üç yıllık İran 
politikaları incelendiğinde, dikkatli düşünülmüş 
adımlar attığı görünüyor. Öyle ki Trump’ın uy-
guladığı politikalar sayesinde “tek yanlı” ilan et-
tiği petrol yaptırımları Obama döneminden daha 
etkili olmuş ve Almanya ve BAE gibi o dönemde 
İran ile ticari ilişkilerini önemli ölçüde sürdüren 
ülkeler bile Trump’ın politikalarına isteyerek ya 
da istemeyerek de olsa destek vermişlerdir. 
Trump’ın oluşturduğu ekiple ilgili son olarak 
İran’a askeri bir operasyona en çok karşı çıkan 
kurumlardan birisi olan Savunma Bakanlığının 
başına Pompeo’nun sınıf arkadaşı ve Bolton’a 
yakın görüşlere sahip olduğu belirtilen Mark Es-
per’i getirmesi, yapbozun parçalarının tamam-
lanması anlamına geliyor. Zira daha önce bazı 
İranlı yetkililer Savunma Bakanlığının stratejik 
önemine dikkat çekerek oradaki kurumsal di-
renişi etkisizleştirecek bir atama olması halinde 
hükümet içi dengeler açısından askeri bir ope-
rasyonu engelleyecek bir mekanizma kalmaya-
cağını belirtiyordu.

İran’ın Yumuşak Karnı: Petrol Satışları

Trump’ın aslında diplomasiye fırsat tanımak 
amacıyla Mayıs 2018’e kadar anlaşmada kal-
ması herhangi bir somut sonuç sağlamadı. Bu 
tarihten sonra İran’a yönelik baskıları iyice artı-
ran ABD’nin bir yıl sonra Tahran’ın petrol alıcı-
larına sağladığı muafiyetleri bitirmesi krizi yeni 
bir aşamaya soktu. Muafiyetler sonlanmadan 
önce Trump yönetimiyle ekstra sorun yaşamak 

istemeyen önemli alıcıların İran ekonomisi için 
can damarı mesabesinde olan petrol ihracatı ya-
sağına uyacaklarını Tahran’a bildirmeleri, İranlı 
yetkililerin söylemlerini sertleştirmelerine ve 
sürekli olarak “İran petrol satamazsa kimse sa-
tamaz” benzeri açıklamaların gelmesine neden 
oldu. Nitekim İran’ın büyük beklentileri olduğu 
Avrupa merkezli INSTEX mekanizmasının petrol 
gelirlerini dışarıda bırakması, mekanizmanın ye-
terli birikimi sağlamasını imkânsız hale getiriyor 
ve pratikte fazla bir işe yaramıyor. Petrol satışı 
meselesi o kadar hassas bir hale geldi ki İran 
Petrol Bakanlığı konuyla ilgili istatistik yayınla-
mıyor ve uluslararası basında meselenin artık 
istihbarat örgütlerinin kovalamacasına dönüş-
tüğü yönünde değerlendirmeler çıkıyor.

Mayıs ayından sonra artan gerginlik, tarafla-
rın krizde ekonomi dışı araçlara başvurmasıyla 
yeni bir seviyeye ulaştı. İran karşıtı politikaların 
bölgesel ayağını oluşturan Suudi Arabistan ve 
BAE’deki petrol tesislerine ve tankerlere yönelik 
saldırıları, ABD ordusuna ait bir insansız hava 
aracının (İHA) İran sınırlarını ihlal ettiği gerek-
çesiyle İran ordusu tarafından düşürülmesi iz-

Zamanın aleyhine 
işlediğini bilen 
Tahran yönetimi, 
ABD’nin ekonomik 
ve politik 
baskılarına karşı 
nükleer faaliyetlerini 
artırarak ve 
bölgede Amerikan 
müttefiklerine 
karşı pratik 
adımlar atarak 
cevap verecek gibi 
görünüyor.

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş
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ledi. İngiliz donanmasının Cebel-i Tarık’ta İran’a 
ait bir petrol tankerine el koymasının ardından 
İran da Körfez’de bir İngiliz tankerine el koydu. 
İran’ın bu hamlelerinden sonra ABD ve İngilte-
re’den gerilimi düşürmeye yönelik adımlar geldi. 
ABD’nin İHA konusunda İran’a misillemede bu-
lunmaması, İngiltere’nin de İran tankerini ser-
best bırakması gerilimin bir süreliğine düşmesi-
ne neden oldu. Söz konusu gelişmeler BAE’nin 
tavırlarında da gözle görülür değişime yol açtı 
ve BAE Yemen’deki Husi karşıtı koalisyondan 
ayrılarak Suudi Arabistan’ı yalnız bırakırken İran 
ile de bir deniz güvenliği anlaşması imzaladı.

Riskli Hamleler

Her ne kadar tarafların başvurduğu, söz 
konusu gerilimi artırma politikası paradoksal 
şekilde gerilimin düşmesine neden olduysa da 
bu durumun geçici ve yaklaşımın riskli olduğu 
aşikâr. Özellikle Körfez bölgesinde yoğun bir şe-
kilde bulunan tanker ve askeri gemilerin varlığı 
sürtüşme ihtimalini artırırken, ABD’nin oluş-
turmaya çalıştığı askeri koalisyon gibi adımlar 
diplomasinin alanını daraltıyor. Nitekim İran Dı-
şişleri Bakanı Cevad Zarif’in de ABD yaptırım lis-
tesine alınması oldukça sembolik değere sahip. 

Bu şekilde Trump bir yandan diplomasi kanalını 
iyice daraltırken diğer yandan Ruhani hükümeti 
yerine doğrudan Hamaney ile görüşmek istediği 
mesajını iletmiş oluyor.

Aslında İran içinde ve dışında uzun süredir 
Zarif’in dış politikada bir etkisinin kalmadığı 
konuşuluyordu. Özellikle Beşşar Esed’in Tah-
ran ziyaretinden haberdar edilmemesi, Zarif için 
bardağı taşıran son damla olmuş ve istifa kara-
rından ancak ısrarlı ricalar ve istekler sonunda 
dönmüştü. Dolayısıyla Trump’ın sonuç odaklı 
politikaları açısından doğrudan Tahran’daki 
asli güç odaklarıyla muhatap olmak istemesi 
normal. Ancak hesaba katmadığı husus, İran 
içi dengeler ve birçok etkili ismin Bolton’un 
kafasındaki bir anlaşmayı kabul etmektense 
savaşmayı tercih edecekleridir. Nitekim son ya-
pılan açıklamalar değerlendirildiğinde Hamaney 
liderliğindeki elitlerin yeni ve Trump’ın istediği 
gibi bir anlaşmaya kolaylıkla teslim olmayaca-
ğı anlaşılıyor. Daha önce benzer anlaşmaları 
yapan ve tüm kitle imha silahlarını ve nükleer 
programlarını yok eden Saddam Hüseyin ve 
Muammer Kaddafi örnekleri ortadayken İranlı 
liderlerin böyle bir anlaşmayı kabul edeceklerini 
düşünmek gerçekçi olmayacaktır.

Bu noktada belirtilmesi gereken temel 
bir nokta da İran’da asıl endişe konusunun 
Trump’ın şahsından ziyade etrafında topladığı 
kişiler olduğudur. Kuzey Kore ve Kuzey Suriye 
konusunda Trump’ın verdiği sözlerin pratikte 
bir anlam taşımadığını savunan İranlılar, gerçek 
müzakereleri bu isimlerle yapmak istemiyorlar.

KOEP’in İhlali Gerilimi Artırabilir

İran-ABD arasındaki gerginliğin önümüzdeki 
dönemde de artarak sürmesi bekleniyor. Zama-
nın aleyhine işlediğini bilen Tahran yönetimi, 
ABD’nin ekonomik ve politik baskılarına karşı 
nükleer faaliyetlerini artırarak ve bölgede Ame-
rikan müttefiklerine karşı pratik adımlar atarak 
cevap verecek gibi görünüyor.

Bu noktada Trump’ın 2020 seçimlerine karşı 
savaş istemediği argümanı İran’ın temel motivas-
yonlarından birini oluşturacaktır. Ancak özellikle 
önümüzdeki günlerde açıklayacağı yeni nükleer 
faaliyetlerin KOEP’i ihlal etmesi durumunda me-
sele iyice karmaşık bir hal alacaktır. Bu durumda 
Obama dönemindekini andırır şekilde zamana 
karşı bir yarış başlaması ve ağır yaptırımların 
altındaki İran’ın nükleer faaliyetlerinin kapsamını 
sınırsız genişletmesi mümkündür.

Bu makale ilk olarak 23.8.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-abd-geriliminde-son-durum/1563034
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Bölgesel 
Gerilimde 
Yeni Evre: 
Beyrut 
Patlamaları
25 Ağustos Pazar günü sabah Beyrut’ta 

gerçekleşen patlamalar ve akabindeki 
gelişmeler, 2006’dan beri istisnalar 

dışında sakin bir dönem geçiren İsrail-Hizbullah 
gerginliğinde 13 yıl sonra yeni bir evreye girildi-
ğini gösterdi.

Patlamalar Ne Anlama Geliyor?

Pazar saat 02.30 sularında Beyrut’un güne-
yinde, Şii Lübnanlıların yoğun olarak yaşadığı, 
Hizbullah’ın kalesi olarak da nitelendirilen Dahi-
ye’de seyir hâlinde olan bir arabayı hedef aldığı 
iddia edilen bir drone yere düşerken, ikincisi 
Hizbullah’ın Medya Merkezi üzerinde havada 
infilak ederek binaya ciddi hasar verdi. Lübnan 
hükûmeti soruşturmalar neticesinde “drone”ların 
İsrail menşeli olduğunu ilan etti.

Olayın öncesi ve sonrasında yaşananlar Tel 
Aviv’in İran’ı “sindirme” stratejisini, Tahran’ın 
vekillerini de hedefe koyarak oldukça geniş bir 
coğrafyaya yayacağının ipuçlarını verdi.

Dolayısıyla Haşdi Şabi üslerine son bir ay içe-
risinde düzenlenen drone saldırıları, cumartesi 
günü Şam Aqraba’da İran hedeflerine isabet eden 
İsrail füzeleri ve Dahiye patlamaları Tel Aviv’in 
“karşılama” değil “taarruza dayalı” taktiklerle ha-
reket ettiğini gösterdi.

Nitekim Aqraba saldırısı sonrası İsrail, İran’ın 
ve müttefiklerinin saldırı planlarını önceden teyit 
ettiğini ve tıpkı 1967 Arap-İsrail Savaşı öncesin-
de olduğu gibi önleyici bir taarruz düzenlediğini 
bir kez daha ifade etti.

Karşılık Gelecek Mi?

Peki bölgede geniş bir alana yayılacağa ben-
zeyen İsrail taarruzları özellikle Lübnan’da nasıl 
bir karşılık bulacak? Bunun için Dahiye saldırısı 
sonrasında gözler Hizbullah kanadına ve hareketin 

lideri Hasan Nasrallah’a çevrildi. İlk resmî yorum 
ise Medya İşleri Sorumlusu Muhammed Afif’ten 
“’Drone’ları biz düşürmedik. Verilecek yanıt Nas-
rallah tarafından açıklanacak” şeklinde geldi.

Nasrallah “Lübnan’da DEAŞ’a Karşı Zaferin 
İkinci Yılı” münasebetiyle yaptığı konuşma sıra-
sında “çok ciddi tehlike taşıyor” dediği Dahiye’de 
gerçekleşen patlamalara değinerek saldırıları İs-
rail’in düzenlediğinin altını çizdi. Ayrıca “saldırıla-
rın karşılıksız kalmayacağını ve aynı olayın tekrar 
yaşanmasına izin vermeyeceklerini” ifade etti.

Nasrallah’ın konuşmasındaki kritik kısım 
“Haşdi Şabi’ye yönelik saldırılara gereken yanıtın 
verilmediği ve daha çok saldırı geleceği” serzeni-
şini yaptığı bölümdü. Nasrallah burada “Dahiye 
saldırılarının Irak saldırılarıyla aynı senaryo için-
de olduğunu” ve senaryonun Lübnan kısmın-
da “aynı şeyin yaşanmayacağını” deklare etti. 
Nasrallah’ın bu ifadeleri “İran ve müttefiklerinin 
caydırıcılık gücünün kaybolmaması” için yaptığı 
uyarı hamleleri olarak kayda geçti.

Nasrallah, ocak ayında verdiği mülakatta “sa-
vaşı başlatan biz olmayız” demişti. Nitekim son 
konuşmasında İsrail-Hizbullah geriliminde girilen 
yeni evreyi “dayatılan savaş” olarak niteledi. Ko-
nuşma sonrasında muhtemel yanıtın ne şiddette 
olacağına dair çokça iddia yürütülse de Nasral-
lah’ın saldırıları “direniş ekseni ve ABD-İran geri-
limi”nden çok “Lübnan” üzerinden ele alan cüm-
leleri, “Hizbullah planlı” bir karşılığın verileceğini 
göstermesi açısından en somut çıkarım oldu.

Saldırı Sonrası Tel Aviv

İsrail’den Dahiye saldırılarını düzenlediğine 
dair doğrulama ya da yalanlama gelmedi. Ancak 
pazar öğleden önce Beyrut ve Sayda üzerinde İs-
rail uçakları görülmeye başlanırken, Tel Aviv aynı 
gün Irak’ta bir Haşdi Şabi komutanı ve milisin 
hayatını kaybettiği drone saldırısını düzenlediğini 

doğruladı. Pazartesi sabahı ise İsrail tarafından 
Bekaa’da Hizbullah müttefiki Filistinli bir gruba 
ait karargâh bombalandı. Bu saldırı, pazar günü 
“meydan okuma” konuşmasını Bekaa’dan yapan 
Nasrallah’a bir cevap şeklinde okundu. Art arda 
gelen tüm bu olaylar birbirini tamamlayacak şe-
kilde bir görüntü oluşturdu. Bu durum, sözü edi-
len manevrayı parlamento seçimleri dolayısıyla 
yaptığı yönünde eleştirilen Netanyahu’nun, İran 
ve müttefikleriyle geniş bir alanda çarpışmak is-
tediği şeklinde yorumlandı.

Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
Dış Politika - Haber Analiz

Beyrut’ta 
gerçekleşen 
patlamalar ve 
akabindeki 
gelişmeler, 2006 
yılından beri 
istisnalar dışında 
sakin bir evre içinde 
olan İsrail-Hizbullah 
gerginliğinde 13 yıl 
sonra yeni bir evreye 
girildiğini gösterdi.
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İran’ın Hava 
Savunma 
Gücü

22 Ağustos 2019 tarihinde Ulusal Sa-
vunma Sanayi Günü’nde İran, millî 
yapımı Bavar-373 hava savunma sis-

temini tanıttı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 
Bavar-373 hava savunma sisteminin Rus yapımı 
S-300 sisteminden üstün, S-400 sistemine yakın 
teknolojik özelliklere sahip olduğunu belirtti. Bu-
nunla birlikte İran Savunma Bakanı Tuğgeneral 
Emir Hatemi, sistemin seri üretime geçmeye ve 
orduya teslim edilmeye hazır olduğunu açıkladı.

Bavar-373 hava savunma sisteminin 400-
450 kilometreden aynı anda yaklaşık 100 kadar 
füze ve hava aracını tespit ve takip etme ve 12 
füzeyle aynı anda 6 hedefi vurma yeteneğine sa-
hip olduğu belirtilmektedir. Bavar-373’ün askerî 
kapasitesini, kullanacağı füzeler belirleyecektir. 
Bundan dolayı bu sistemde özel olarak 200 ki-
lometre uzaklıktaki ve 27 kilometre yükseklikteki 
hedefleri vurabilen “karadan-havaya” Sayyad-4 
füzelerinin kullanılacağı öngörülmektedir. İran 
tarafından üretilen ilk uzun menzilli hava savun-
ma sistemi olarak bilinen Bavar-373’ün İran’daki 
eski sistemlerin yerini alması amaçlanmaktadır.

İran Hava Savunmasının Kapasitesi

İran hava savunması Amerikan, İngiliz, Çin ve 
Sovyet/Rus yapımı olmak üzere çok sayıda ve çe-
şitli hava savunma sistemine sahiptir. İlk olarak 
İran, 1970’lerde ABD’den 40 kilometre menzile 
sahip ve 18 km yükseklikteki hedefleri vurabilen 
MIM-23B Improved Hawk sistemini edinmiştir. 
Daha sonra bu sistem İran modifikasyonu olan 
Mersad olarak adlandırılmış ve modernizasyona 
tabi tutulmuştur. Günümüzde İran’ın elinde bu 
sistemden toplam 120 adet olduğu belirtilmek-
tedir. İran’ın elinde Amerikan yapımı Patriot sis-
teminin kopyası olan Talash ve Ra’ad sistemleri 
de mevcuttur. 120 km menzile sahip bu sistemler 
daha sonra 2017 yılında Talash-2 ismiyle tanıtıl-
mıştır. 1970’lerde İran’ın edindiği başka bir hava 

savunma sistemi de sınırlı sayıdaki 7 km menzilli 
İngiltere yapımı Rapira sistemidir. 1980’li yıllarda 
Çin’den Sovyet yapımı S-75 sisteminin kopyası 
olan HQ-2J’den 14 adet alım yapılmıştır. Daha 
sonra bu sistemler 1990’lı yıllarda Sayyad-1 is-
miyle modernize edilmiştir. Ayrıca 1989 yılında 
Çin’den Fransız Crotale sisteminin kopyası olan 
ve 12 km uzaklıktaki 5 km yükseklikteki hedef-
leri vurabilen FM-80 sisteminin alımı yapılmıştır. 
2010 yılında bu sistem Ya Zahar-3 ismiyle mo-
dernize edilmiştir. 1990’lı yılların başlarında Rus-
ya’dan temin edilmeye başlanan 240 km menzilli 
S-200 sistemi Tahran, Isfahan ve Hemedan’daki 
hava üssü ve Bender-Abbas’taki deniz üssüne 
konuşlandırılmıştır. 2005 yılında Buşehr Nükleer 
Tesislerinin güvenliği Rusya’dan alınan 29 adet 
12 km menzile ve 10 km yükseklikteki vuruş me-
safesine sahip Top-M1 sistemiyle sağlanmaya 
çalışılmıştır. 2007 yılında S-300 Favorithava sa-
vunma sisteminin alımı için Rusya’yla anlaşmaya 
varılmış ancak Rusya’nın İran’a karşı alınan yap-
tırım kararlarının alınmasında ve uygulanmasın-
da Batı ülkeleriyle ortak hareket etmesi teslimatı 
geciktirmiştir. Rusya İran’a S-300 teslimini 2015 
yılında İran’la yapılan nükleer anlaşma ve am-
bargoların kaldırılmasına kadar gerçekleştirme-
miştir. 2016 yılında Rusya’dan elde ettiği S-300 
Favorit sistemi İran’ın elinde bulundurduğu uzun 
menzilli en modern silah niteliğindedir. Devrim 
Muhafızları Ordusu (DMO) komutasında olan 
S-300 Favorit sistemlerinden ikisi Tahran’da, biri 
liman şehri olan Buşehr’de diğeri de İsfahan’da-
dır.

İran Hava Savunmasının Zaafiyetleri

İran hava savunması önemli sorunlar yaşa-
maktadır. Öncelikle İran’ın elinde bulundurduğu 
hava savunma sistemlerinin önemli kısmının orta 
ve küçük menzilli sistemlerden oluşuyor olması, 
daha yükseklerde uçabilen savaş uçakları ve di-
ğer hava araçları karşısında bu sistemleri etkisiz 
kılmaktadır. Hatta bu durum, sistemlerin ken-
disini hedef hâline getirmektedir. İran’ın elinde 
bulundurduğu çok sayıdaki birbirinden farklı sis-
temler, farklı tarihlerde üretilmiş ve farklı ülkeler-
den edinilmiştir. Dolayısıyla bu durum sistemle-
rin birbiriyle ve diğer silahlarla koordinasyonunu, 
servislerini, bakım ve onarımlarını zorlaştırmak-
tadır. Aynı şekilde sistemlerin üretim tarihleri ne-
deniyle fiziksel olarak eskimiş ve teknolojik olarak 
da yenilenmemiş olması, bu zaman dilimi içinde 

İran’a rakip diğer ülkelerin hava kuvvetleri alanın-
da önemli derecede teknolojik yenilikler yapmış 
olması İran hava savunmasının zayıf yönleridir. 
Ayrıca İran’ın elinde bulundurduğu modern hava 
savunma sistemlerinin sayıca az olması, İran’ın 
hava sahasının güvenliğini tamamen sağlaması 
konusunda yetersiz kalması anlamına gelmek-
tedir. Yıllardır uygulanan ambargolar sebebiyle 
İran kendi askerî sanayisini geliştirmiş olsa da bu 
ambargoların İran ekonomisine, dolayısıyla da 
savunma bütçesine ağır etkileri olmuştur. Bunun 
yanı sıra İran’ın, gelişmiş ülkelerin elinde bulun-
durduğu yüksek düzeyli silahlara erişimi yine bu 
ambargolar sebebiyle engellenmiştir. Bu neden-
le İran Amirali Farhad Amiri’nin Mayıs 2013’te 
Bavar-373 sistemlerinin denemelerinin başarılı 
olduğunu ve silahların seri üretimine geçildiği-
ni açıklamasına rağmen bu yönde herhangi bir 
ciddi ilerleme görünmemiştir. Aynı şekilde Ekim 
2015’te Tuğgeneral Farzad İsmaili’nin, Bavar-373 
sisteminin Rus yapımı S-300 sistemine benzedi-
ğini, sistemin konuşlandırma hazırlıklarının Mart 
2017 yılında tamamlanacağını açıklasa da bu 
plan hayata geçirilememiştir. Bazı Rus uzmanla-
ra göre İran’ın yıllardır bu proje üzerinde çalış-
masına rağmen askerî-teknoloji birikimi sıfırdan 
böyle bir hava savunma sistemi üretmesine izin 
vermemektedir. Dolayısıyla bu sistemin büyük 
olasılıkla Sovyet yapımı S-300’leri kullanan Çin 
veya Kuzey Kore’den elde edilmiş olabileceği 
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İran’ın kısa vadede 
Bavar-373 ile ülke 
hava sahasının 
güvenliğini 
mutlak bir şekilde 
sağlaması düşük 
ihtimal olsa da bu 
yönde bir niyetinin 
ve imkânın olduğu 
anlaşılmaktadır.
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yorumu yapılmaktadır. Ayrıca bu sistemin dış 
görünüşünün Amerika’nın Patriot sistemine çok 
benzediği, askerî kapasite bakımından da Rus 
yapımı S-300’lere yakın olduğu, sadece radar ve 
elektronik parçalar konusunda S-300’lerinkinden 
daha modern olabileceği belirtilmektedir.

Bununla beraber İran hava savunmasının 
sadece tek bir sistemden oluşmaması aynı za-
manda yine çok sayıda uydu bağlantılı istihbarat 
radar sistemlerine ve avcı savaş uçaklarından 
oluşan hava kalkanına ihtiyaç duyması nedeniyle 
İran’ın, hava savunması alanında önemli eksiklik-
leri olduğu belirtilmektedir.

Bavar-373 Sisteminin Siyasi Etkisi

İran’ın Bavar-373 projesini hayata geçirdiğine 
dair yaptığı açıklamasının kamuoyundaki etkisi-
nin yanı sıra bu sistemin seri üretimine geçilmesi 
ve orduda kullanılmasının, İran’ın dış politikasın-
da ve Ortadoğu’daki askerî-siyasi süreçlerde cid-
di etkileri olacaktır. Öncelikle İran’ın bu sistemleri 
tanıtması bölgede aktif faaliyet sürdüren DMO’ya 
ve buna bağlı vekil güçlere motivasyon kaynağı 
olacaktır.

20 Haziran’da Hürmüz Boğazı yakınlarında 
DMO tarafından Amerikan RQ- 4 Global Hawk 
İHA’sının düşürülmesi, İran’ın bundan sonra 

ABD ve bölgedeki müttefiklerine karşı asimetrik 
mücadele vermeye hazır olduğunu ve bu müca-
deleyi sürdürmek için gereken irade ve araçlara 
sahip olduğunu göstermiştir. DMO’nun elinde 
önemli derecede Bavar-373 sisteminin bulunma-
sı durumunda bu politika daha etkin bir şekilde 
yürütülecektir.

Ayrıca İran bu sisteme sahip olduğunda bunu 
Moskova’nın S-300’ler üzerinden yaptığı gibi bir 
dış politika aracı olarak kullanacaktır. İran’ın bu 
sistemleri Hizbullah gibi daha organize bir silahlı 
gruba vermesi ya da Şam yönetimine sağlaması 
gibi ihtimaller çatışma alanlarında güç dengesi-
ni değiştirebileceği için İran’ın diğer aktörlerle 
olan pazarlık gücünü artıracaktır. Bu sistemlerin 
silahlı gruplara devredilmesi ise çatışmaları şid-
detlendirecektir. İran’ın Bavar-373 sistemlerinin 
seri üretimine geçmesi, Rusya’ya olan bağımlı-
lığını da azaltmış olacaktır. Bu da Rusya’nın İran 
üzerinden pazarlık yapma gücünü zayıflatacaktır.

İran’ın bu sistemle orta ve uzun vadede ülke 
savunmasını güçlendirmeye başlaması Ortado-
ğu’nun tamamında askerî-siyasi dengeleri de-
ğiştirecektir. Hava savunma sistemleri taarruz 
nitelikli silahlar olmayıp savunma nitelikli silahlar 
olarak tanımlansa da ülke savunmasını güçlendi-
ren İran, kendisini güvende hissedeceği için böl-

gede daha sert politikalara başvurabilir. İran’ın 
bu yönde silahlanması, bölgedeki rakiplerini iki 
seçenekle karşı karşıya bırakacaktır ya İran’la 
sorun yaşamaktan kaçınmak için İran’a yakınla-
şacak, en azından tarafsız kalmayı tercih edecek 
ya da İran’a karşı ittifak ilişkilerini güçlendirerek 
silahlanmaya hız verecektir. Bu tercihler bölge 
ülkelerinin tehdit algısı ve güvenlik politikalarına 
göre değişecektir.

Sonuç

Sonuç olarak İran’ın kısa vadede yerli üretimi 
olan Bavar-373 hava savunma sistemiyle ülke 
hava sahasının güvenliğini mutlak bir şekilde 
sağlaması düşük bir ihtimal olarak görünmek-
tedir. Ancak bu gelişme, Tahran’ın bu yönde bir 
amaca ve bunu gerçekleştirecek imkâna sahip 
olduğunu göstermiştir. Ekonomik ve siyasi am-
bargolar karşısında maddi ve siyasi baskı altında 
olmasına ve bunun sonucu olarak silahlanma 
konusunda istediği seviyeye ulaşamayan İran, 
silah teknolojisi alanında bağımsızlık için müca-
dele verdiğini ve bundan sonra da bu yönde iler-
leme niyetinde olduğunu göstermektedir. İran’ın 
bu alanda atacağı her adım ve elde edeceği her 
başarı, İran’ın dış politikadaki tutumunun ve böl-
gedeki siyasi ortamın değişmesine hatta bazen 
daha da sertleşmesine yol açacaktır.
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Anayasayı 
Koruyucular 
Konseyinin iki fakih 
üyesi Laricani ve 
Yezdi arasındaki 
tartışma, güç 
mücadelesinin 
artık daha fazla 
gizlenemeyeceğini 
gösterdi.

İran İç 
Siyasetinde 
Güç 
Mücadelesi 
Kızışıyor

İran iç siyasetinde bir süredir perde arkasında 
yaşanan iktidar mücadelesi gün yüzüne çık-
maya başladı. Son günlerde daha önce onar 

yıl İran’da Yargı Erki Başkanlığı yapmış olan ve 
hâlihazırda Anayasayı Koruyucular Konseyinin 
(AKK) iki din adamı üyesi olan Ayetullah Sadık 
Laricani ve Ayetullah Muhammed Yezdi arasında 
kamuoyu önünde yaşanan tartışma, bu mücade-
lenin artık daha fazla gizlenemeyeceğini gösteri-
yor. Tartışmanın odağında yolsuzluk iddiaları yer 
alıyor olsa da asıl mesele güç paylaşımı.

Devrim Rehberi Hamaney, 30 Aralık 2018’de 
İbrahim Reisi’yi Yargı Erki Başkanlığına atarken 
Laricani’yi de devletin genel politikalarının be-
lirlenmesinde Devrim Rehberi’ne danışmanlık 
yapan Düzenin Yararını Teşhis Konseyi (DYTK) 
başkanlığına ve AKK üyeliğine atadı. Bu atama-
lardan bir gün sonra ise Laricani ve Reisi üye-
si oldukları ve Devrim Rehberi’ni belirleme ve 
denetlemeden sorumlu olan Uzmanlar Meclisi 
Başkanı Birinci Vekilliği için yarıştılar ve Reisi bu 
seçimi kazanarak iki gün içinde sistemin kritik 
konumlarından birine daha yerleşti. Her iki ismin 
de Hamaney sonrası Devrim Rehberliği için adı-
nın geçmesi akıllara “Reisi, Hamaney’in halefi mi 
olacak?” sorusunu getirdi.

Laricani kendisi ile bağlantılı olarak ortaya 
atılan iddialara yanıt olarak yayımladığı mektupta 
belirli güç odaklarının kendisi aleyhine planlı bir 
şekilde harekete geçtiğini ileri sürdü. Mektup-
ta müesses nizama mensup bazı kurumların ve 
bazı önemli devlet adamlarının ailelerinin de içe-
risinde yer aldığı yolsuzluklara değinen Laricani, 
bu konularda kara kutu olduğunu söyleyerek de 
mesaj verdi ve üstü kapalı olarak söz konusu güç 
odaklarını tehdit ederek hem kendisini hem de 
devletin güvenirliğini ve meşruiyetini tartışmaya 
açmış oldu. Büyük oranda sistemin kapalı yapısı-
nın neden olduğu rant ve yolsuzlukların yine sis-

tem içi güçler tarafından örtbas edilmiş olması, 
kamuoyunda devlete duyulan güveni sarsarken 
uzun yıllar yargının başında yer alıp da hiçbir şey 
yapmamış olan Laricani’nin itibarını da ciddi şe-
kilde zedeledi.

Yönetici Kadroda Değişim

Öte yandan Laricani’nin üstü kapalı tehdi-
di, Meclis Başkanı Ali Laricani gibi ülkede kritik 
görevler yürütmekte olan kardeşlerinin siyasi 
kariyerlerini de riske attı. Laricani kardeşlere yö-
nelik yolsuzluk eleştirileri yeni değil. Eski Cum-
hurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da hem Yargı 
Başkanı Sadık Laricani hem de Meclis Başkanı 
Ali Laricani ile gerilimli bir süreç yaşamış ve ikti-
darının sonlarına doğru mecliste çalışma bakanı 
hakkındaki gensorunun görüşüldüğü oturumda 
Laricani kardeşlerden Fazıl’ın karıştığı iddia edi-
len rüşvet dosyasının ses kaydını meclis kürsü-
sünden milletvekillerine dinleterek cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde aday olmayı planlayan Ali 
Laricani’ye büyük bir darbe vurmuştu. Ahmedi-
nejad, cumhurbaşkanlığından sonra da bu yön-
deki hamlelerini yoğunlaştırarak sürdürmüş ve 
Sadık Laricani’nin kızının İngiltere için casusluk 
yaptığını iddia etmişti. Laricani’nin yargı erkine 
ait bir miktar parayı şahsına ait altmış üç hesapta 
tutması da ona yöneltilen eleştiriler arasındaydı.

Gerek Sadık Laricani’nin gerekse de Ali Lari-
cani’nin ılımlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 
yakınlaştıkları ve bu yüzden Laricani kardeşlere 
yönelik bu operasyonun başlatıldığı yönündeki 
iddialar da göz ardı edilmemeli. Zira Hamaney’in 
dış politika yaklaşımıyla, reformist ve ılımlıların 
yaklaşımları arasında önemli farklılıklar bulu-
nuyor. Dahası, bugünün reformistlerinin dünün 
muhafazakârları içinden çıktığı hatırlanırsa bugü-
nün ılımlılarının yarının reformistleri olma potan-
siyelinin oldukça yüksek olduğu da görülecektir. 
Dolayısıyla ABD ile yaşanmakta olan süreçte bir 
yol ayrımına doğru gitmekte olan ülkede, mües-
ses nizam Sovyetler Birliği tecrübesinin İran’da 
yaşanmaması için işleri şansa bırakmak iste-
memektedir. Devrim Rehberi son dönemlerde 
bu doğrultuda önemli adımlar atarak ülkeyi yeni 
dönemde yönetecek siyasi ve askerî kadroları 
birbirleriyle uyumlu olacak şekilde gençleştirme-
ye çalışmaktadır ki bu doğrultuda atama ile yapı-
labilecek değişikliklerin büyük bir bölümünü de 
gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Hamaney böyle-
ce seçimle iş başına gelecek olan meclis üyeleri 
ve cumhurbaşkanının da genç ve “Hizbullahi” 
kimseler olması vurgusunda bulunarak ülke yö-
netiminde bir ahenk oluşturmaya çalışmaktadır.

Hamaney’in gelecek dönem iktidara gelecek 
kişi veya kişilerin kimler olması gerektiğine ilişkin 
verdiği açık mesajlar reformist kanadın bir süre 
daha kenarda kalacağına işaret etmektedir. Yeni 

dönemde genç ve Hizbullahi kimselerden oluşan 
bir iktidar vurgusunun yapılması mevcut ılımlı-re-
formist iktidarın veya bunlardan herhangi birinin 
iktidara gelmesine geçit verilmeyeceğini göster-
mektedir. Devrim Rehberi, İran’ın en önemli ana-
yasal otoritesi olduğu için son gelişmelerin de 
gösterdiği üzere Laricani-Reisi rekabetinde ibre 
her geçen gün Reisi’ye doğru kayıyor.

Laricani Kardeşlerin İran Siyasetindeki Yeri

Devrim sonrası yönetici elit ailelerinden biri 
de Laricani ailesi olmuştur. Laricani kardeşlerin 
babası Ayetullah Mirza Haşim Amuli; Nasır Me-
karim Şirazi, Abdullah Cevad Amuli, Hasan Ha-
sanzade Amuli, Muhakkık Damad ve Muhammed 
Yezdi gibi İran’ın hâlâ hayatta olan önemli din 
adamlarının hocalığını yapmıştı. Bunun yanı sıra 
bu şahıslar arasında ailevi ilişkiler de mevcut. Di-
ğer bir ifadeyle, ülkede din, devlet, siyaset ve aile 
ilişkileri iç içe geçmiş durumda.

Sadık ve Ali Laricani dışındaki diğer üç kar-
deşten ailenin en büyüğü olan Muhammed Cevad 
Dışişleri Bakanlığı bakan vekilliği dâhil olmak üze-
re bir süre diplomasi ile meşgul olduktan sonra 
Tahran’dan milletvekilli seçilmiş ve ardından Yar-
gı Erkinde Uluslararası İşler ve İnsan Hakları Ofi-
si sorumluluğunu üstlenmiştir. Diğer iki kardeş 
daha çok akademik alanda faaliyet yürütmekle 
birlikte Fazıl Laricani’nin Babek Zencani’den bazı 
işlerini halletmek için rüşvet talep ettiğine ilişkin 
ses kayıtlarının ortaya çıkması, kardeşleri Sadık 
ve Ali Laricani’yi oldukça zor bir duruma düşür-
müştü. Bu iddialar üzerine yargıda Fazıl hakkında 
soruşturma açıldı ama şu ana kadar bir sonuca 

Mehmet Koç - Koordinatör, 
İç Politika - Görüş
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bağlanmadı. Bu durumun önümüzdeki süreçte 
Laricani kardeşlere karşı kullanılacağını söyle-
mek de yanlış olmaz.

Yolsuzluklarla Mücadelenin Zamanlaması

Hamaney on sekiz yıl önce sekiz maddeden 
oluşan bir “yolsuzluklarla mücadele talimatı” 
yayımlayarak yasama, yürütme ve yargı erkleri 
başta gelmek üzere devletin ilgili organ ve birim-
lerinden bu konuda kararlı bir şekilde mücadele 
etmelerini istemişti. Ancak yolsuzluklara ilişkin 
iddiaların giderek artmasına rağmen yolsuzluk-
larla mücadele edecek kararlı bir iktidar çıkma-
dığı gibi Yargı Erki de bu konuda üzerine düşeni 
yapmadı. Zira müesses nizamın temel organları 
sayılan kurumlar da yolsuzluğa bulaştığı için bu 
mücadeleyi başlatabilecek bir kurum kalmamış 
ve yolsuzluk çoğu zaman siyasi cenahlar arasın-
da hesaplaşma aracı olarak kullanılmıştır ve bu 
durum devam etmektedir. Ancak yolsuzluklarla 
mücadele girişimi bu defa daha büyük bir siyasi 
projenin aracına dönüşmüş durumdadır.

Hamaney’in Reisi’yi Yargı Erki başkanlığına 
atarken vurguladığı “yolsuzlukla mücadelede ka-

rarlı olunması ve yargıya olan güvenin yeniden 
inşa edilmesi” aynı zamanda Reisi’ye kamuo-
yu nezdinde Devrim Rehberliğine giden yolda 
önemli bir prestij ve meşruiyet sağlayacak etkili 
bir araçtır. Zira bu makama gelecek ismin mües-
ses nizamın yanı sıra geniş bir toplumsal desteğe 
ve meşruiyete de ihtiyacı var. Humeyni sonrası 
bu makama gelen Hamaney, 1980’lerin büyük 
bir bölümünde cumhurbaşkanlığı yapmış, tanı-
nan bir şahsiyetti. Kariyerinin büyük bölümünü 
yargıda geçiren ve bu nedenle kamuoyunda çok 
tanınmayan Reisi, bu dezavantajının giderilmesi 
için önce İran’ın en büyük vakfı olan Meşhed’deki 
İmam Rıza Külliyesi başkanlığına getirilerek ka-
muoyuna arz edilmiş ve ardından da 2017 cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakâr kanadın 
adayı olarak kamusal görünürlüğü artırılmıştır. 
Bu sayede Reisi, seçimleri, rakibi Ruhani’ye kay-
betmiş olsa da artık toplum tarafından tanınan bir 
siyasi figüre dönüşmüş oldu. Ayrıca, Reisi’nin 
yargı başkanı sıfatıyla başlatmış olduğu yolsuz-
lukla mücadele hamlesi de şimdiden kamuoyu 
tarafından takdirle karşılanıyor. Ancak ilerleyen 
süreçlerde büyük yolsuzluk dosyaları karşısında 

geri adım atması durumunda Reisi’nin zirve tır-
manışı zarar görebilir. Zira hem Ahmedinejad’ın 
hem de Larici’nin tehditlerinden, müesses ni-
zamın en önemli ayaklarından biri olan Devrim 
Muhafızları Ordusu (DMO) bünyesindeki ekono-
mik kuruluşların da birtakım yolsuzluklara bu-
laştığı anlaşılıyor. Bu durum, Reisi’nin önündeki 
en büyük zorluklardan biri olacaktır. Zira DMO, 
Reisi’nin Devrim Rehberliğine giden süreçte ve 
sonrasında en önemli müttefiği olacaktır. DMO 
Komutanları Reisi’ye olan eğilimlerini İmam Rıza 
Külliyesi başkanlığına atanmasının ardından onu 
makamında ziyaret ederek göstermişti.

Reisi siyasi çizgisi itibariyle Hamaney’e en 
yakın şahsiyettir ve Hamaney’in devlet erkânında 
yapmış olduğu değişiklikleri tamamlayacak son 
halka olacaktır. Uzmanlar Meclisindeki dengeler 
de dikkate alındığında ibrenin Reisi’den yana 
olduğu açıkça görülüyor. Reisi’nin bu makama 
gelmesi durumunda İran, uzun bir süre daha iç 
politikadan dış politikaya, mevcut çizgideki politi-
kalarını sürdürmeye devam edecektir.

Bu makale ilk olarak 26.8.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-ic-siyasetinde-guc-mucadelesi-kizisiyor/1565233
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Zarif’in son 
ziyaretleri İran’ın 
ABD’nin kendisine 
yönelik oluşturmak 
istediği uluslararası 
ittifakı engellemek 
istediği şeklinde de 
değerlendirilebilir.

İran 
Açısından 
İsrail 
Saldırıları 
ve ABD ile 
Müzakere 
Olasılıkları
ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekil-

mesi ve İran’a yönelik uyguladığı yaptırım-
lardan dolayı başlayan İran-ABD gerilimi, 

son günlerde bölgede ve uluslararası alanda ya-
şanan sıcak gelişmelerin ardından yeni bir aşa-
maya girdi.

25 Ağustos Pazar günü İsrail Ordusunun 
Şam’da, İran ve bölgedeki vekil gücü olan Lüb-
nan Hizbullahı’nın mevzilerine saldırı gerçekleş-
tirdiğini açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Cevad 
Zarif’in Fransız mevkidaşının daveti üzerine G7 
Zirvesi gerçekleştiği sırada Fransa’ya sürpriz 
ziyarette bulunması ve Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un ABD Başkanı Trump ve 
İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında yakın za-
manda bir görüşme gerçekleşebileceği yönünde-
ki açıklamaları uluslararası kamuoyunda çeşitli 
tepki ve değerlendirmelere yol açtı.

Bununla beraber söz konusu gelişmeler İran 
içinde de farklı şekillerde ele alındı. İlk olarak İsrail 
tarafından yapılan saldırılar uluslararası alandaki 
tepkilerin aksine, İran’da siyasi cenah ve medya 
mensupları tarafından pek fazla gündeme taşın-
madı. Devlet yetkililerinden gelen açıklamalar ise 
Devrim Muhafızları Eski Komutanı ve hâlihazırda 
Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri olan 
Muhsin Rızayi’nin “İsrail tarafından İran’ın Suri-
ye’deki üslerine herhangi bir saldırı gerçekleştiril-
mediği ve bu saldırılara cevabın Suriye ve Irak’ın 
savunmasından sorumlu güçler tarafından yakın-
da verileceği” açıklamasıyla sınırlı kaldı.

İran’ın Suriye’deki Devrim Muhafızları kolu, 

Kudüs Kuvvetlerine bağlı güçler ve Suriye’deki 
müttefik gücü olan Lübnan Hizbullahı uzun za-
mandır İsrail saldırılarına hedef olmaktadır. Bu-
nunla beraber son zamanlarda İran’a bağlı olan 
Irak Haşdi Şabi güçleri de Irak topraklarında 
İsrailli SİHA’lar tarafından saldırılara maruz kal-
maktadır. İran’ın bu saldırılara karşılık vermesi 
ülke içinde sadece muhafazakârlar tarafından 
değil tüm siyasi cenahların dile getirdiği bir ta-
lep hâline gelmiştir. Dolayısıyla son saldırılarla 
ilgili İranlı yetkililerinin sert açıklamalar yapmak 
yerine sessiz kalmayı tercih etmesi ve kendi güç-
lerine saldırı yapılmadığına yönelik açıklamalar 
yapması, durumu alttan alarak iki ülkeyi doğru-
dan savaş pozisyonuna getirecek bir gerginlikten 
kaçınmak istedikleri anlamına gelmektedir.

Diğer yandan İranlı yetkililerin saldırılara böl-
gedeki müttefik güçler tarafından karşılık verile-
ceğini açıklaması ve ardından Lübnan Hizbullahı 
Lideri Hasan Nasrallah’ın konuyla ilgili yaptığı 
açıklamalar İran’ın İsrail’le yüzleşmeyi bölgedeki 
vekil güçler düzeyinde tutmak istediğini göster-
mektedir.

Zarif’in Fransa’daki temaslarının İran ve ABD 
yetkilileri arasında bir görüşme ihtimalini günde-
me getirmesi de diğer bir önemli gelişmedir. Ni-
tekim devamında Macron ve Trump’ın bu yönde-
ki açıklamaları ardından Ruhani’nin “Ülkenin millî 
çıkarları için herkesle görüşürüm” açıklaması bu 
ihtimali kuvvetlendirmiştir. Ruhani’nin konuyla il-
gili açıklamaları ve müzakere ihtimalinin artması 
hükûmete yakın siyasiler tarafından desteklenir-
ken, muhafazakâr cenah duruma karşı tepkisini 
dile getirmiştir. Nitekim meclis kanadından 83 
muhafazakâr milletvekili Ruhani’nin bu tutumu-
nun, Devrim Rehberi Hamenei’nin tutumuna ters 
düştüğünü ileri sürerek Cumhurbaşkanı’na nota 
vermiştir. Fakat muhafazakâr cenahtan gelen 
eleştirilerin üst düzey yetkililerden ziyade orta 
düzey ve daha çok tabandan gelmesi, Ruhani’nin 
açıklamalarının beklendiği gibi dış politikada asıl 
karar mercii olan Devrim Rehberi’nin onayını ta-
şıdığını göstermektedir. Ancak her ne kadar İran 

ve ABD yetkilileri arasında bir görüşme ihtimali 
gündeme gelmiş olsa da bunun kolay bir durum 
olmadığı açıktır. Nitekim ülkedeki tüm siyasi ka-
natlar Ruhani’nin de açıklamalarında dile getirdi-
ği gibi mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik 
olmadan ve yaptırımların devam etmesi hâlinde 
yapılacak bir müzakerenin ülke çıkarlarına ters 
olduğu konusunda hemfikirdir.

Bu nedenle Finlandiya, Norveç ve İsveç ziya-
retlerinin ardından Fransa’da Macron’la görüş-
mesinde İran adına olumlu sinyaller veren Zarif’in 
daha sonra Çin’e ve ardından Japonya’ya giderek 
temaslarda bulunması ve Ruhani’nin de durumla 
ilgili açıklamaları, İran’ın ABD ile yaşamakta oldu-
ğu krizde gerilimi düşürmek isteyen taraf olduğu-
nu göstermektedir. Ayrıca bu gelişmeler İran’ın 
ABD’nin kendisine yönelik oluşturmak istediği 
uluslararası ittifakı engellemek istediği şeklinde 
de değerlendirilebilir. İran ve ABD arasında yeni 
bir müzakere sürecinin başlaması ise İran tara-
fından tüm siyasi tarafların da üzerinde mutabık 
olduğu gibi yaptırımlar konusunda ABD’nin geri 
adım atmasına bağlı görünmektedir.

Hamid İbrahimi - Uzman
İç Politika - Haber Analiz
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Hizbullah 
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Saldırısı
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 1İranlı 2 Hizbullah 
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hayatını kaybetti. 
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Saldırıları
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Lübnan/ Beyrut/ 
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HİZBULLAH, LÜBNAN VE ŞAM 
YÖNETİMİNE YÖNELİK SALDIRILAR
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YÖNELİK SALDIRILAR
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www.iramcenter.org/iramcenter



17509.01.2019, Dış Politika

EYLÜL
2019



176 03.09.2019, Dış Politika

İran’ın 
Diplomatik 
Çabası 
ve İsrail-
Hizbullah 
Gerginliği
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 2 

Eylül 2019’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la 
Moskova’da bir araya geldi. Rusya ziyareti ön-

cesi Avrupa ve Asya turuna çıkan Zarif, bu planda 
olmayan Moskova ziyaretini de Asya turnesi sıra-
sında kararlaştırdı. Ziyaret öncesi açıklamalarda 
bulunan Zarif, Lavrov’la gerçekleştireceği görüş-
menin ana konularını nükleer anlaşma, ikili ilişki-
ler, Körfez’deki durum başta olmak üzere Suriye 
sorunu ve İsrail’in saldırıları olarak sıraladı.

G-7 zirvesi öncesindeyse Finlandiya, Norveç, 
İsveç ve Fransa ziyaretlerini gerçekleştiren Zarif 
akabinde Çin, Japonya ve Malezya ziyaretlerinde 
bulunmuştu. G-7 Zirvesi’ne katılan üye ülkeler, bu 
toplantıda İran’la nükleer anlaşma görüşmelerini 
yürütme yetkisini Fransa’ya verdiklerini duyur-
muşlardı.

Zarif’in Avrupa ve Asya turunu yapmasında-
ki başlıca amacı İran’ın nükleer anlaşma çerçe-
vesinde ABD’yle yaşadığı gerginliği azaltmak ve 
ABD’nin Avrupa ve Asya-Pasifik ülkelerinde oluş-
turmaya çalıştığı İran karşıtı koalisyon çabalarını 
dolayısıyla da kendisine yönelik siyasi baskıları 
engellemekti. Nitekim İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, ABD baskılarına tek taraflı mücadelede 
yetersiz kalınacağı düşüncesiyle “İran’ın sorun-
larını azaltmak için diplomasiye fırsat vermeliyiz” 
açıklamasında bulunmuştur. ABD Başkanı Trump 
ise İran’la “gerginliğin sona erdirilmesi ve yeni bir 
nükleer anlaşmanın yapılması için” uygun şartlar 
altında Ruhani’yle görüşmeye hazır olduğunu dile 
getirmiş ve bu süreçte Fransa arabulucu rolünü 
üstlenmiştir. Ancak Trump, G7 Zirvesi’nin gerçek-
leştiği sırada Fransa’ya gelen Zarif’le görüşmek 
istemeyerek bunun için şartların hazır olmadığı 

ve zamanın henüz gelmediği şeklinde açıklamada 
bulunmuştur.

Fransa, Paris’te gerçekleşen G7 Zirvesi’nden 
üç gün önce “ya İran’a yönelik yaptırımlar hafifle-
tilmeli ya da tazminat mekanizmasının çalışması-
na olanak sağlanmalı” önerisinde bulunmuş, buna 
karşı İran’ın ise nükleer anlaşmanın tamamını uy-
gulaması gerektiğini dile getirmiştir. Zarif ise Mac-
ron’un bu önerisine olumlu baktığını açıklamıştır.

2 Eylül’de Fransa Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı’yla nükleer anlaşmayı görüşmek için Fransa’ya 
giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arak-
çi daha önce “İran’ın petrol satımında ABD es-
neklik gösterdi” şeklinde açıklama yapmış, Zarif 
de İran’ın nükleer anlaşmadan çekilme aşamala-
rından vazgeçebileceğini söylemiş ancak nükleer 
anlaşmayı gözden geçirmeyeceğini belirtmiştir.

Nükleer anlaşma konusunda İran’ın, Avru-
pa’nın ve ABD’nin bir çıkış yolu aramasına rağmen 
sürecin tıkanmasına sebep olan temel problem, 
tarafların kendi çıkarlarından taviz vermemesi ve 
geri adım atmamasıdır. Aktörlerin nükleer mesele 
konusunu “sıfır toplamlı oyun” olarak görmesi ve 
bir tarafın kazanmasının diğer tarafın kaybı şeklin-
de algılaması görüşmelerin başlamasını engelle-
mektedir. Görüldüğü gibi bu süreçte İran nükleer 
dosyası Fransa’ya verilmiş, ABD yaptırımlarına 
maruz kalan Rusya ise herhangi bir aktif rol üst-
lenmemiştir.

Zarif’in Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin 
perde arkasındaki asıl amaç, İsrail-Lübnan sınırın-
daki çatışmalardı. 25 Ağustos’ta İsrail, Libya’nın 
güneyindeki İHA’larla Hizbullah’a saldırmış ve 
Hizbullah tarafından İsrail’e ait olduğu iddia edilen 
iki drone düşürülmüştür. Saldırı sonrası Hizbullah 
İsrail’in saldırılarını “savaş ilanı” olarak nitelendi-
rerek 1 Eylül’de İsrail’in kuzeyine tanksavar füze-
lerle saldırıda bulunmuş, İsrail de buna karşılık 
vermiştir. İsrail, Lübnan’daki Hizbullah menzilleri-
ne düzenlediği saldırıyı, İsrail’e saldırı hazırlığında 
bulunan Hizbullah’a yönelik “önleyici vuruş” ola-
rak açıklamıştır.

Hizbullah, İran’ın İsrail sınırındaki uzantısı ol-
duğuna göre Hizbullah ile İsrail arasındaki silahlı 
çatışmanın da aslında İran-İsrail gerginliğinin bir 
sonucu olduğu söylenebilir. İsrail, uzun süreden 
beri İran ve Hizbullah’ın Suriye ve Irak’taki askerî 
tesis ve üstlerini bombalamaktadır. İran bu saldırı-
ları reddetse de veya konuyla ilgili sessiz kalsa da 
Hizbullah’ın İsrail’e karşı yaptığı saldırı, İsrail’in bu 
saldırılarına karşı bir cevap niteliğindeydi.

İsrail’in İran üslerine ve Lübnan’a yönelik sal-
dırısı aynı zamanda ABD ve AB ile İran arasında 
yürütülen diplomatik görüşmeleri engelleme ça-

basıydı. İran’la ciddi bir yumuşamaya gidilme-
sini istemeyen İsrail, Hizbullah üzerinden İran’ı 
düşük yoğunluklu bir silahlı çatışmaya çekerek 
görüşmeleri engellemeye çalışmaktadır. Ancak 
ne parlamento seçimlerine hazırlanan Netanyahu 
hükûmeti ne de diplomatik bir süreç başlatma gi-
rişimlerinde bulunan İran, Lübnan’da yaşanacak 
olası bir büyük çaplı savaştan yana değildir. Buna 
rağmen silahlı çatışma ve savaşın çıkma riski her 
zaman yüksek olduğu için Zarif, Moskova’da Rus-
ya’nın İsrail konusundaki fikrini almak ve olası bir 
çatışmada Rusya’nın tutumunu öğrenmek iste-
miştir.

İsrail ve Hizbullah arasında savaşın patlak ver-
mesi durumunda Tahran, Hizbullah’a Suriye lojis-
tiği üzerinden destek sağlayacaktır. Bu durumda 
Tahran’ın amacı Rusya’yı Suriye konusunda uz-
laşma zemininde tutmak, İsrail konusundaysa ya 
tarafsız kalmaya ya da İran’ın yanında yer almaya 
ikna etmektir. Başka bir deyişle Moskova’nın daha 
önce diplomatik kanallarından belirttiği üzere Rus-
ya’nın, İsrail ile İran arasında bir arabulucu rolü 
üstlenmesini sağlamak ve böylece Rusya üzerin-
den İsrail’le gerçekleşecek olası bir savaşı önle-
mektir.

Sonuç olarak İran, bir taraftan nükleer anlaş-
ma konusunda diplomasiye ağırlık verme kararı 
alarak bu konuda Fransa’yla uyum içinde hareket 
etmekte öte yandan Ortadoğu’da ciddi bir silahlı 
çatışmaya girmekten kaçınmaktadır. Bunun için 
de İran, nükleer anlaşma konusunda pasif kalan 
Rusya’ya yeni bir rol vererek Ortadoğu’da iş birliği 
alanları üzerinden Moskova’yla yakınlaşmanın yol-
larını aramaktadır.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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Hamenei’nin oğlu 
dâhil onun yakın 
çevresine yaptığı 
ithamlarla önemli 
bir siyasi risk 
alan Serefrâz da 
Ahmediejad’la 
aynı kaderi 
paylaşmaya aday 
gözükmektedir.

İran’da 
Tartışmalara 
Yol Açan 
‘Bir İstifa 
Hikâyesi’
8 Aralık 2014 tarihinde Devrim Rehberi kara-

rıyla 5 yıllık görev süresiyle Devlet Radyo 
ve Televizyon Kurumu (IRIB) Başkanlığına 

atanan ve 11 Mayıs 2016’da görevinden istifa 
eden Muhammed Serefrâz’ın, internet üzerinden 
yayımladığı “Bir İstifa Hikâyesi” başlıklı eser, 
İran’da tartışmalara yol açtı. Televizyon programı 
yapımcılarından olan Milad Duhanci’nin Serefrâz 
ile yaptığı röportajın yaklaşık 270 sayfalık yazılı 
metni olan ve Serefrâz’ın IRIB’deki 24 yıllık görev 
dönemiyle ilgili hatıralarını oluşturan bu eserde 
en dikkat çeken husus ise Serefrâz’ın Devrim 
Rehberliği ve istihbarat kurumlarına yönelik öne 
sürdüğü iddialar oldu.

Muhammed Serefrâz Kimdir?

1961’de Gilan eyaletine bağlı Astâne’de doğ-
du. Babası Ebulfazl Serefrâz eski Devrim Rehberi 
Ayetullah Humeyni’nin öğrencilerindendi. Abisi 
Cevad, 28 Haziran 1981 tarihli saldırıda İslam 
Cumhuriyeti Partisi’nin diğer 71 üyesiyle bera-
ber hayatını kaybetti. Kardeşi Ali’yi ise İran-Irak 
Savaşı’nda kaybetti. Kendisi de savaşa katıldığı 
yıllarda yaralandı. 1982’de IRIB Kanal 1’in yayın 
yönetmenliğine atandı. Bir yıl sonra IRIB’den 
ayrılarak Risalet gazetesinin baş editörü oldu. 
1994’te IRIB Uluslararası Yayından Sorumlu 
Yardımcılığına atandı ve IRIB Başkanlığını üste-
lenene kadar yaklaşık yirmi yıl boyunca bu görevi 
sürdürdü. Beyrut Saint Joseph Üniversitesinden 
Siyaset Bilimi alanında doktora unvanını aldı. Si-
yasi olarak Muhafazakâr bir çizgiye sahiptir.

İddiaları

Serefrâz yayımlanan hatıralarında İran’da 
radyo ve televizyon yayıncılığını tekelinde bulun-
duran ve devletin en hassas kurumlarından biri 
olan IRIB ile ilgili gerek teknik açıdan gerekse 
idari yapılanması ve faaliyetleri açısından ayrıntılı 

bilgililer paylaşmıştır. Serefrâz’ın açıklamaların-
daki en dikkat çeken husus ise Rehberlik Ofisi, 
İstihbarat Bakanlığı ve özellikle Devrim Muhafız-
ları Ordusu (DMO) İstihbarat Kurumu tarafından 
IRIB’in çalışmalarına yapıldığı iddia edilen müda-
haleler olmuştur. Serefrâz kendisinin söz konusu 
müdahalelere direnmeye çalıştığını ve kurumda 
var olduğunu öne sürdüğü usulsüzlükler ve yol-
suzluklarla mücadele ettiğinden dolayı baskılara 
maruz kalarak nihayetinde görevi bırakmak zo-
runda kaldığını belirtmiştir. Serefrâz’ın burada 
DMO İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taib, 
Devrim Rehberi Kurumu müsteşarlarından Hüse-
yin Muhammedi ve Devrim Rehberi Hamenei’nin 
oğlu Mücteba Hamenei’yi işaret ederek bu isim-
lerin kendisinin istifa etmesinde en etkili isimler 
olduğunu öne sürmüştür.

Serafrâz’ın Mücteba Hamenei hakkında ileri 
sürdüğü iddialar söz konusu hatıratın en tar-
tışmalı bölümünü oluşturmaktadır. Zira Hame-
nei’nin ikinci oğlu Mücteba’nın onun kararları 
üzerinde en etkili isim olduğu, bunun yanı sıra 
kendisinin babasından sonra devrim rehberi 
olacağı ve bu yönde birtakım hazırlıklar içeri-
sinde olduğu özellikle 2009 olaylarından sonra 
muhalifler tarafından ileri sürülmektedir. Fakat 
Mücteba Hamenei’nin söz konusu etkinliği ile il-
gili hâlen ev hapsinde olan reformist liderlerden 
Mehdi Kerrubi dışında hiçbir üst düzey siyasi bu 
kadar açık ifadelerde bulunmamıştır. Dolayısıyla 
Serefrâz’ın açıklamaları Mücteba Hamenei’nin 
faaliyetleri ile ilgili muhaliflerin iddialarını destek-
lemesi bakımından önemlidir.

Açıklamaları Ne Anlama Geliyor?

Kendisinin bir kumpas kurbanı olduğunu 
düşünen ve aynı zamanda kendi çalışmalarını 

da savunmak isteyen Serefrâz, ileriye yönelik 
birtakım siyasi hesaplar içinde olabilir. Nitekim 
hatıralarının yayımlanmasının ardından Ahmedi-
nejad çevresinden gelen destek, bu ihtimali kuv-
vetlendirmektedir. Serefrâz’ın Ahmedinejad’la 
ittifak içerisinde olduğu henüz kesin olmasa da 
kendisinin Devrim Rehberi’ne bağlı kurum ve 
şahsiyetlere yönelik açık eleştiri ve ithamlarda 
bulunması açısından izlediği yol, Ahmedinejad’la 
aynı çizgide olduğunu göstermektedir. Dolayısıy-
la Hamenei’nin, oğlu dâhil onun yakın çevresine 
yaptığı ithamlarla önemli bir siyasi risk alan Se-
refrâz da Ahmediejad’la aynı kaderi paylaşmaya 
aday gözükmektedir.
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Diplomatik 
Pazarlık: 
İran’ın 
Nükleer 
Anlaşma’dan 
Çekilme 
Süreci
7 Eylül 2019 günü Nükleer Anlaşma’dan çe-

kilme sürecinin üçüncü aşamasını başlatan 
İran, çekilmenin birinci aşamasını 9 Mayıs’ta, 

ikinci aşamasını da 7 Temmuz’da başlatmıştı. İran 
8 Mayıs’ta 300 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş 
uranyumun ve 130 tonun üzerindeki ağırlaştırılmış 
suyun stoklanmasını başlatmış, 7 Temmuz’da ise 
uranyum zenginleştirme oranını %3,67 seviyesi-
nin üzerine çıkartma kararı almıştı. Eylül kararında 
ise nükleer araştırmalara bırakıldığı yerden devam 
edilmesi ve nükleer reaktörlerin santrifüjlerinden 
bazılarının devreye sokulması öngörüldü. Fakat 
Tahran uranyum zenginleştirmenin %20 düzeyi-
ne çıkartılmaması ve nükleer faaliyetlerin UAEK 
denetimine açık tutulması gibi maddelerin uygu-
lanmasına devam edileceğini belirtti. İran Dışişleri 
Bakanı Cevat Zarif’in de belirttiği gibi İran diyalog 
sürecini devam ettirecektir.

İran diyalog ve görüşmelere açık kapı bırak-
sa da anlaşmayla ilgili attığı adımlar Tahran’ın 
yavaş yavaş anlaşmadan çekilmek üzere oldu-
ğunu göstermektedir. İran’ın bu anlaşmayla ilgili 
aldığı her karar, teknik düzeyde kalmaktan çıkıp 
uluslararası güvenlik sorununa dönüşmektedir. 
Aslında İran, öncelikle Avrupa Birliği’ne olmak 
üzere uluslararası topluma bu yöntemle baskı 
yapmaya çalışmaktadır. Son zamanlarda da gö-
rüldüğü üzere İran, anlaşmaya taraf devletlerle 
farklı düzeylerde ilişkiler kurmaktadır. Rusya ve 
Çin’den, aldığı kararlar ve izlediği politikalar ko-
nusunda destek almayı hedeflemektedir. Anlaş-
madan çekilen ABD’yle ise diplomatik kanalları 

tekrar devreye sokmanın çabası içindedir. Nük-
leer Anlaşma’nın sorumluluğunu ise Avrupa’ya 
yüklemekte ve Avrupa’yı muhatap olarak gör-
mektedir. Dolayısıyla da Nükleer Anlaşma “5+1 
ve İran” olmaktan çıkıp “Avrupa+İran” formatı-
na dönüşmüş durumdadır.

Avrupa’nın İran’ın nükleer silahlara sahip 
olması konusundaki güvenlik algısı ve İran’la 
kuracağı enerji ve ticaret alandaki ilişkiler ve 
coğrafi yakınlık bu dönüşümün esas sebebidir. 
İran Avrupa’nın bu hassasiyetini de göz önünde 
bulundurarak “fırsatlar” ile “tehditler” arasında 
bir tercih yapmasını istemektedir. Avrupa’nın 
fırsatlardan yana tercihte bulunması ve İran’ın 
ekonomik beklentilerini karşılaması “tehdidin” 
azalması yani İran’ın nükleer faaliyetlerini sı-
nırlaması anlamına gelmektedir. İran’ın nükleer 
faaliyetlerine tekrar başlama ihtimali Orta Do-
ğu’da nükleer silahlanmaya dolayısıyla da Avru-
pa’ya yönelik güvenlik risklerinin artmasına yol 
açacaktır. İran, Avrupa için güvenlik risklerinin 
artmasını Avrupa’yla pazarlık gücünün de art-
ması olarak görmektedir. Dolayısıyla İran anlaş-
madan aşamalı olarak çekilerek Avrupa’ya baskı 
kurmaya çalışmaktadır.

İran’ın aşamalı olarak anlaşmadan çekilme 
süreciyle nükleer silahlara sahip olma olasılığı-
nın artması aynı zamanda Avrupa olmak üzere 
diğer aktörlerin de İran’ın bölgesel faaliyetleri 
ve balistik füze gibi kritik konuları ikinci plana 
atarak nükleer meseleye odaklanmasına sebep 
olmaktadır.

İran’ın bu yolda ilerlemesi iki şekilde sonuç-
lanabilir. İlk ihtimal, İran’ın da arzuladığı gibi 

Avrupa’ya baskı uygulayarak anlaşmadan çekil-
mesi durumunda İran, anlaşmaya taraf olan di-
ğer aktörleri sorumlu tutacaktır. Böylece Avru-
pa’nın sadece nükleer konusuna odaklanmasını 
sağlayabilecektir. İkinci ihtimal ise İran’ın anlaş-
madan tamamen çekilmesi durumunda Avrupa 
dâhil olmak üzere uluslararası toplumun deste-
ğini kaybederek yalnızlaşması ve uluslararası 
ekonomik ve siyasi baskılara maruz kalmasıdır.

Sonuç olarak İran birinci seçeneğin işlemesi 
için diplomasiye ağırlık vererek elinden geldiği 
kadar anlaşmada kısmen de olsa kalmaya ve di-
yaloğu devam ettirmeye çalışacaktır.

İran, Nükleer 
Anlaşma’dan 
aşamalı olarak 
çekilerek Avrupa’ya 
siyasi baskı kurup 
nükleer konusuna 
odaklanmalarını 
sağlamaya 
çalışmaktadır.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Haber Analiz
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İran’da 
Gündemden 
Düşmeyen 
Çocuk 
Evlilikleri 
Sorunu
2 Eylül 2019 günü Kuhgiluye ve Boyer Ahmed 

eyaletinin Behmeî ilçesinde çekilen görüntüler 
sosyal medyada paylaşılınca büyük bir infial 

uyandırdı. Görüntüler küçük bir kız çocuğunun ni-
kah töreniyle ilgiliydi. 11 yaşındaki kızın gelenek-
sel gelinlik kıyafeti içerisinde görüldüğü videonun 
kısa süre içerisinde yayılması ve büyük bir tepkiye 
neden olması Kuhgiluye ve Boyer Ahmed Eyaleti 
Savcılığını harekete geçirdi ve evliliğe taraf olan 
aileler mahkemeye çağırıldı. Mahkeme tarafından 
yapılan soruşturmada bölgenin yerel adetleri üze-
rine kız çocuğunun muta nikahı da denilen geçici 
bir nikah akdiyle evlendirildiği ortaya çıktı. Taraf-
ların, kız resmî evlilik yaşına gelmediği için bu tür 
bir yola başvurmuş olduğu öğrenildi. Mahkemeyi 
gören hâkim, Aile Koruma Kanununun 50. madde-
sine göre yapılan işin suç kapsamına girmesinden 
hareketle kızın adına reşit belgesi verilinceye kadar 
nikahın geçersiz olduğuna hükmetti ve çocuğun 
gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Adli yetkililer her ne kadar söz konusu hadiseye 
müdahale etmiş olsalar da İran’da yargıya intikal 
etmeden gerçekleşen ve kanuna uygun olmayan 
birçok evliliğin yapıldığı da bir gerçektir. İran’da 
1395/2016-2017 yılında yapılan genel nüfus ve 
hane sayımının tespitine göre 18 yaşın altında 
bulunan toplam 10 milyon 930 bin civarındaki kız 
çocuğunun neredeyse 373 bin kadarı evli durum-
dadır. Bu sayının 14 bini eşinin vefatı nedeniyle dul 
kalmış ve 7 bin kadarı ise boşanmış olarak yaşa-
mını sürdürmektedir. İran Medeni Hal Kayıtları Ku-
rumunun istatistiğine göre 1391-1395/2012-2017 
yılları arasında yılda yaklaşık 40 bin evlilik, 14 yaş 
ve altı kız çocuklarıyla yapılmaktadır. Meclis Bütçe 
ve Planlama Komisyonu üyesi Muhammed Feyzi 
Zengir, ülkedeki evliliklerin %17’sinin 18 yaş altı 
kızlarla yapıldığını dile getirmiştir. Bu oranlar kayıt 

altına alınan evlilikleri yansıtmaktadır. Kimliği ol-
mayan kız çocukları ile yapılan evliliklere dair ise 
devletin elinde somut bir bilgi yer almamaktadır. 
Kayıt altına alınmayan evlilikleri çoğunlukla kimlik 
verilmemiş veya mülteci olarak ülkeye gelmiş ki-
şilerle yapılan evlilikler oluşturmaktadır. Kayıt dışı 
yapılan evlilikler de hesaba katılırsa sorunun boyu-
tunun daha büyük olduğu anlaşılmaktadır.

1990 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 
yaşından küçük tüm bireyler çocuk sayılmaktadır 
ve evlenmeleri yasaklanmıştır. İran bu sözleşmeyi 
imzalayan taraflardan biri olarak 18 yaşından kü-
çüklerin fiili ehliyetinin olmadığını ve velisinin onayı 
olmadan evlilik gibi hukuki bir muamelede buluna-
mayacağını kabul etmiştir. Ancak İran’ın mevcut 
Medeni Kanunu bu durumla çelişkili hâldedir. İran 
Medeni Kanununun 1041. maddesinde kızlar için 
en erken evlilik yaşı 13, erkeklerin ise 15’tir. Bu yaş 
altındaki çocukların evlendirilmeleri için sulh hukuk 
mahkemesinin olumlu görüşü ve çocuğun velisinin 
onayının alınması şarttır. Taraflar bu şartları yerine 
getirmeden başvuruda bulunsalar bile evlendirme 
daireleri işlemi onaylayamaz. Yasayı dikkate alma-
dan yapılan evliliklerin cezası erkek için 6 aydan 2 
yıla kadar hapistir. Ayrıca çocuğun velisi, annesi 
veya yasal bakıcısının evlilik kararının alınmasında 
doğrudan bir dahili bulunuyorsa suça ortak olma 
gerekçesiyle aynı sürede hapis cezasıyla yargılanır. 
Yasal sınırın altında evlilik yaptığı tespit edilen ki-
şilerin nikahı bozulur. Bu kişi eğer bir kız çocuğu 
ise Refah ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına veya sivil 
toplum kuruluşları ve vakıflara bağlı olan barınma 
merkezlerine sevk edilir.

Kadın ve erkekler için yasal kabul edilen ev-
lenme yaşları dikkate alındığında İran’da çocuk 
evliliklerin yapılmasındaki asıl etkenin Medeni 
Kanunun kendisi olduğu görülecektir. Bu durum 
İran’da reformist kanadı harekete geçirmiş ve Me-
deni Kanunun evlilikle ilgili hükümlerinin değiş-
mesine yönelik 1395/2016-2017 yılında mecliste 
bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Tasarıda kızlar için 
evlilik yaşı asgari 16’ya çıkarken, erkekler için 18 
olmuştur. Kızların 13 yaşından önce evlenmeleri 
ise yasaklanmıştır. Ancak bahsi geçen yasa tasarı-
sı, üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına 
rağmen hâlâ Meclis Hukuk ve Yargı Komisyonu ta-
rafından bekletilmekte ve genel kurulun gündemi-
ne alınmamaktadır. Çocuk hakları savunucuları ve 
meclisteki reformist kanat tarafından kurulan Kadın 
Fraksiyonu tasarının vakit kaybedilmeden yasalaş-
masını talep etmektedir. Cumhurbaşkanı Kadın ve 
Aile İşleri Yardımcısı Masume İbtikar da tasarının 
meclisten geçme sürecinin arkasında durduğunu 
ifade etmiştir.

Siyasetin muhafazakâr kanadı ise İran’da ev-
lilik yaşının giderek yükselmesinden dem vurarak 
yasal evlenme yaşının yukarı çekilmesine kar-
şı çıkmaktadır. Tasarı her ne kadar oluşabilecek 

muhalefeti önlemek için 13 ila 16 yaş arasındaki 
çocukların evlilik yolunu belirli şartlara bağlı olarak 
açmış olsa da muhafazakâr kesimin sert tepkisiyle 
karşılaşmaktan kurtulamamıştır. Mecliste tasarıya 
karşı çıkan milletvekilleri toplumun asıl sorununun 
ekonominin kötü gidişatı ve geçim sıkıntısı olduğu-
nu ve çocuk evliliklerinin ülkede abartıldığı kadar 
fazla olmadığını iddia etmektedir. Bu tezin sorunun 
abartıldığına dair olan kısmı hariç, bir yere kadar 
doğru olduğu söylenebilir. Zira İran’da çocuk ev-
liliklerinin bu denli yaygın olması toplumun eko-
nomik yönden yaşadığı sıkıntılar ile bağlantılıdır. 
Çocuk evliliklerinin en çok görüldüğü Horasan-ı 
Rezevi, Huzistan, Sistan ve Beluçistan gibi bölgele-
rin ortak özelliği ekonomik darlığın ve işsizliğin had 
safhada olmasıdır. Bu tür yerlerde henüz erişkin 
çağa gelmemiş çocuklarını evlendiren aileler daha 
çok çocuklarının geçimini sağlayamama endişesiy-
le hareket etmektedir. Ancak çocuk yaşta kendisin-
den yaşça büyük kişilerle evlenen kadınların ileride 
eşlerinin ölümü veya boşanma gibi sebeplerle yine 
çok erken yaşta geçim sıkıntısına düşme ihtimalleri 
yüksektir. Bu durum kadınlar arasında sıkça görü-
len bir diğer sorun olan eğitimsizlik ve işsizlik so-
runuyla birleşince söz konusu ihtimalin yaşanması 
kaçınılmazdır. Bütün bu çerçeve ele alındığında 
İran’da kadının sosyal konumu ve onlar tarafından 
yetiştirilen yeni nesil açısından pek de iyi olmayan 
bir manzara ortaya çıkmaktadır. Durumu özetleyen 
en somut gösterge Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı tarafından yayımlanan İnsani Gelişme 
Endeksleridir. Çocuk evlilikleri İran’ın, İnsani Ge-
lişim Endeksi’nde gerilerde kalmasına neden olan 
faktörlerden biridir. Nitekim İran bu endekste yer 
alan cinsiyet gelişim endeksi sıralamasında 189 
ülkeden 60. sırada yer almaktadır.

Sertaç Sarıçiçek - Araştırmacı
Toplum / Kültür - Görüş
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ABD ile 
Taliban 
Arasında 
Devam Eden 
Müzakerelerin 
Akıbeti

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık bir 
yıldır Taliban ile sürdürülen müzakereleri 
ani bir kararla sonlandırdı. Kararı Twit-

ter hesabı üzerinden duyuran Trump karara 
gerekçe olarak 5 Eylül tarihinde Afganistan’ın 
başkenti Kabil’de Taliban tarafından düzenle-
nen intihar saldırısında bir Amerikan askerinin 
öldürülmesini gösterdi. Söz konusu saldırıyı 
Taliban’ın hâlihazırda yürütülen müzakereler-
de pazarlık gücünü artırmak için düzenlediğini 
belirten Trump, 8 Eylül tarihinde Afganistan 
Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Taliban liderle-
riyle Camp David’de gizlice yapılması planlanan 
görüşmeyi de iptal ettiğini açıkladı.

Trump’ın kararı hem Washington’da hem 
de Kabil’de büyük şaşkınlıkla karşılandı. Zira 
barış görüşmeleri sırasında ateşkes talebini ıs-
rarla reddeden Taliban özellikle son dönemde 
saldırılarını artırmış, başta başkent Kabil olmak 
üzere birçok büyükşehir üst üste Taliban tara-
fından düzenlenen intihar saldırılarına sahne 
olmuştu. Bu nedenle Trump’ın daha önce Afga-
nistan’da görev yapmış olan pek çok Amerikan 
askerî otoritenin aksi yöndeki görüşleri ve ABD 
güçlerini geri çekmeye karşı olan çok sayıda-
ki senatörün baskısına rağmen ısrarla devam 
ettirdiği Taliban ile müzakereleri bir saldırıyı 
gerekçe göstererek durdurması beklenmemek-
teydi.

Yeniden Müzakerelere Dönülecek mi?

Trump’ın Taliban ile görüşmeleri durdurma 
kararından kısa süre sonra CNN’e konuşan ABD 
Dış İşleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’un 
Taliban ile yapılması planlanan barış anlaş-
masıyla hâlâ ilgilendiğini söyledi. Öte yandan 
Trump’ın kararına ilişkin açıklama yapan Tali-

ban yönetimi de bunu “20 sene önce de olduğu 
gibi hâlâ müzakereden yanayız. Müzakere süre-
cinin durdurulmasından zarar gören taraf ABD 
olacaktır” şeklinde ılımlı bir açıklamayla geçiş-
tirdi. Her ne kadar Trump, müzakerelerin dur-
durulmasını ABD askerinin öldürülmesine bağ-
lasa da konuya ilişkin birbirinden farklı iddialar 
medyaya yansımış durumdadır. İddialardan biri 
müzakerelerin, Taliban’ın Camp David’e katıl-
mayı reddettiği için durdurulduğu yönündedir. 
Bu iddiayı dile getirenler, müzakerelerin başla-
dığı Eylül 2018’den beri birçok ABD askerinin 
benzer saldırılarda hayatını kaybettiğini buna 
rağmen müzakerelerin devam ettiğine dikkat 
çekmektedir. Diğer yandan müzakerelerin dur-
durulmasını ABD iç siyasetiyle ilişkilendiren 
görüşler de mevcuttur. Bilindiği üzere Ameri-
kan siyasetinde Trump’ın ABD güçlerini Afga-
nistan’dan çekmesine karşı olan çok sayıda 
etkin figür söz konusudur. Başta Trump’a ya-
kınlığıyla bilinen cumhuriyetçi senatör Lindsey 
Graham ve bir dönem ABD’nin Afganistan’daki 
ordusunun komutanlığını yapan David Petraeus 
olmak üzere kıdemli senatör, eski diplomat ve 
askerlerden oluşan bir grup, bir bildiri yayım-
layarak ABD’nin Taliban’a güvenerek Afganis-
tan’dan çekilmesinin Irak’ta olduğu gibi bir fela-
kete yol açacağı uyarısında bulunmuştu. Hangi 
gerekçeyle olursa olsun, Taliban ile yürütülen 
görüşmelerden şu ana kadar övücü ifadelerle 
bahseden Trump’ın bir paylaşımı ile yaklaşık 
bir yıldır yürütülen müzakere süreci en azından 
11 Eylül saldırılarının yıldönümü arifesinde rafa 
kalkmış durumdadır. Fakat Trump’ın “tahmin 
edilemez” kişiliği ve Kuzey Kore ve İran gibi ül-
kelerle yürütülen müzakerelerde birçok kırılma 
noktası yaşanmasına rağmen hâlâ müzakereye 
açık kapı bırakan açıklamaları göz önünde bu-
lundurulursa Taliban’la yapılan görüşmelerin 
de yeniden gündeme geleceği düşünülebilir.

Afganistan’da Barış Süreci

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından “Son-
suz Özgürlük Operasyonu” ile Afganistan’a gi-
ren ABD, 18 yıl sonra ülkeden çekilmek için son 
bir yıldır Taliban’la müzakere yürütmekteydi. 
Trump’ın Amerikan tarihinin en uzun savaşını 
bitirme yönündeki kararının ardından ABD’nin 
Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, Af-
ganistan savaşına etki edebilecek ülke ve aktör-
ler arasında mekik diplomasisi başlatmıştı. Bu 
bağlamda Halilzad, Eylül 2018’den beri gerek 
bölge ülkeleriyle gerekse Taliban heyeti ile bir 
dizi görüşme gerçekleştirdi. Katar’ın başkenti 
Doha’da yürütülen müzakerelerin dokuzuncu 
toplantısı geçen hafta son erdi. Görüşmenin 
ardından Afganistan medyasına konuşan Halil-
zad, bir “taslak anlaşma” üzerinde mutabakat 
sağlandığını açıkladı. Amerikan heyetine Afga-

nistan asıllı Halilzad başkanlık ederken Taliban 
heyetine ise Taliban’ın Katar’daki Siyasi Ofisi 
Başkanı Abbas Sitanikzey ve Taliban’ın kuru-
cularından Molla Baradar liderlik etmektedir. 
8 yıldır Pakistan’da tutuklu bulunan Molla Ba-
radar Taliban heyetinin etkisini artırmak için 
bizzat Halilzad’ın girişimleriyle Ekim 2018’de 
serbest bırakılmıştı. Zira Molla Baradar Tali-
ban hiyerarşisinde Molla Heybetullah’tan sonra 
ikinci sırada yer almaktadır.

Taslak Anlaşması Neleri İçeriyor?

Halilzad ile Taliban arasında aylardır süre-
gelen görüşmelerden sonra son şeklini alan 
“taslak anlaşma”ya göre ABD anlaşmanın im-
zalanmasından itibaren geçerli olmak üzere 135 
gün içinde Afganistan’daki 5 üssünden 5.400 
askerini çekecektir. Buna karşın Taliban El 
Kaide ile arasına mesafe koyma ve DEAŞ gibi 
Amerikan çıkarları ve müttefiklerine karşı teh-
dit oluşturacak örgütlerle mücadele etme taah-
hüdünde bulundu. Ayrıca Taliban, söz konusu 
“taslak anlaşma” çerçevesinde meşru olmadığı 
gerekçesiyle şu ana kadar doğrudan görüşme-
yi reddettiği mevcut Kabil yönetimiyle masaya 
oturmayı kabul etti. Süreç sorunsuz devam et-
miş olsaydı bu anlaşma çerçevesinde Taliban 
liderleri ile Afganistan hükûmeti yetkilileri 23 
Eylül’de ABD’nin ara buluculuğunda Norveç’in 
başkenti Oslo’da bir araya gelecekti.

Afganistan’da Barış Ne Kadar Yakın?

Görüşmelerin başından beri “son derece 
yolunda giden bir müzakere süreci” imajı çizil-
mesine rağmen hâlâ pek çok karanlık nokta ve 

Rahimullah Farzam - Araştırmacı
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aşılması gereken engel bulunmaktadır. Öncel-
likle Halilzad’ın açıklamalarına bakılırsa taslak 
anlaşmasına konu olan ABD’nin çekilmesi, Ta-
liban’ın ABD karşıtı radikal İslamcı örgütlerle 
mücadele taahhüdü ve “Afganlar arası barış 
müzakereleri” gibi önemli hususların uygu-
lanmasında birçok belirsiz nokta mevcuttur. 
Bunun yanı sıra sürecin olumlu bir şekilde 
noktalanmasının olmazsa olmaz aktörlerin-
den biri olan Kabil, müzakerelerin bir parçası 
değildi. Her ne kadar yukarıda da belirtildiği 
üzere anlaşma Kabil yönetimi ile Taliban ara-
sında müzakerelerin başlatılmasını şart koşsa 
da sürecin bir uzlaşıyla sonuçlanacağı kesin 
değildir. Çünkü yıllardır birbiriyle kanlı bıçaklı 
olan grupların en azından kısa bir süre içinde 
uzlaşmaya varabilmesi uzak bir ihtimal ola-
rak gözükmektedir. Diğer taraftan kendisini 
“Afganistan İslam Emirliği” olarak etiketleyen 
Taliban’ın Afganistan halkının geçmiş 20 yılda 
elde etmiş olduğu demokratik kazanım ve me-
kanizmaları kabul ederek yeni duruma uyum 
sağlamasına şüpheyle bakılmaktadır. Tüm 
bunlara ek olarak 28 Eylül tarihinde yapılma-

sı kararlaştırılan Afganistan cumhurbaşkanlığı 
seçimi de sürecin önündeki en büyük engel-
lerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Anlaşma 
çerçevesinde “Afganlar arası barış müzakere-
lerinin” başlatılması, seçimlerin ertelenmesini 
gerekli kılmaktadır. Bu barış müzakerelerinin 
başlatılamaması, süreci baltalayabilir ve barış 
görüşmelerini rafa kaldırabilir. Zira mevcut 
taslak anlaşmasının uygulanması anlaşma 
çerçevesinde öngörülen “Afganlar arası barış 
müzakerelerinin” başlamasına bağlıdır. Taliban 
seçimin ertelenerek geçici bir hükûmetin ku-
rulmasını talep ederken mevcut Cumhurbaşka-
nı Eşref Gani seçimin belirlenen tarihte gerçek-
leşmesi için ısrarını sürdürmektedir. Trump’ın 
acelesinin farkında olan Amerikalı diplomatlar 
da çeşitli platformlarda yaptıkları açıklamalar-
da önceliklerinin barış süreci olduğunu ifade 
ettiler. Dolayısıyla Gani’nin tutumu şu ana ka-
dar ABD ile Taliban arasında yürütülen sürecin 
sonuçlanması önündeki en büyük engellerden 
biri olarak gözükmektedir. Zira meşru hükû-
metin müdahil olmadığı bir sürecin barış sü-
recine evirilmesi mümkün gözükmemektedir. 

Diğer yandan Trump, Kasım 2020’de yapılacak 
başkanlık seçimi kampanyalarına başlamadan 
önce en büyük seçim vaatlerinden biri olan 
Afganistan’daki ABD güçlerini geri çekme sö-
zünü yerine getirmek istemektedir. Kuzey Kore 
ile müzakereler, Çin ile devam eden ticaret sa-
vaşı, İran ile tıkanan görüşmeler ve “yüzyılın 
anlaşması” gibi girişimlerinden henüz somut 
bir sonuç elde edemeyen Trump için neredey-
se 20. yılına giren Afganistan savaşını bitirmiş 
olmak veya en azından savaşın ABD’li vergi 
mükelleflerine yüklediği ağır ekonomik yükünü 
düşürmek önümüzdeki Amerikan seçimlerinde 
önemli bir koz olacaktır. Kısacası Trump yöne-
timinin sergilediği aceleci tavır Afganistan me-
selesine çözüm bulmaktan ziyade ABD’yi soru-
nun tarafı olmaktan çıkarmak veya en azından 
kısa vadede sorunun ABD’ye yüklediği maliyeti 
düşürmekle ilgilidir. Neredeyse son 40 yılı-
nı savaşla geçiren Afganistan’da barış ancak 
muazzam bir dış destek ve iç çabanın yanında 
sabırla yürütülen bir süreç sonunda mümkün 
olabilecektir.

Rahimullah Farzam - Araştırmacı
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İran’ın Nükleer 
Anlaşmadaki 
Taahhütlerini 
Durdurmasında 
Üçüncü Aşama

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Ke-
malvendi 7 Eylül Cumartesi günü düzenlediği ba-
sın toplantısında İran’ın Nükleer Anlaşma (KOEP) 

kapsamında üstlendiği yükümlülüklerin askıya 
alınmasında üçüncü aşamaya geçtiğini söyledi. Bu 
kapsamda atılan adımları şu şekilde sıraladı:

• IR-4 santrifüjleri devreye alındı.

• IR-6 santrifüjlerinin 10’lu ve 20’li serileri-
ne gaz verilmeye başlandı. 30’lu serilerine 
de bir ay içerisinde gaz verilmeye başlana-
cak.

• IR-2M santrifüjleri ve IR-5 santrifüjleri de 
bir ay içerisinde devreye alınacak.

İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili yürütülen 
ve sonunda KOEP’in imzalanmasıyla sonuçlanan 
müzakereler 8 konu üzerinden yürütülmüştü. 
İran’ın KOEP kapsamında üstlendiği yükümlü-
lükler ağır su reaktörü, ağır su üretimi, kullanılan 
yakıtın geri dönüştürmesi, zenginleştirmenin mik-
tarı ve oranı, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 
Fordu Nükleer Tesisleri, stoklama düzeyi ve Ulus-
lararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) dene-
timi ile ilgiliydi.

İran KOEP’ten adım adım çekilme yönünde 
daha önce 8 Mayıs’ta birinci aşama ve ardından 
7 Temmuz’da ikinci aşamaya geçmişti. Birinci 
aşamada İran, zenginleştirilmiş uranyumun 300 
kilogramlık stoklama sınırlamasına uymayacağını 
ve 130 tonun üzerindeki ağırlaştırılmış suyu stok-
lamaya başladığını açıklamıştı. İran’ın bu yöndeki 
ikinci adımı ise zenginleştirmenin oranı ile ilgili ol-
muştu. İran uranyum zenginleştirilmesini %3,67 
seviyesinin üzerine çıkarttığını ilan etmişti. Üçün-
cü aşamada açıklanan adımlar ise İran’ın KOEP 
kapsamındaki AR&GE faaliyetleriyle ilgilidir. İran 
bu aşamada elinde bulundurduğu farklı versiyon-
lardaki IR santrifüjlerini devreye alacaktır. Bu da 
İran’ın uranyum zenginleştirmedeki kapasitesi ile 
zenginleştirilmiş uranyum stokunu artıracağı an-
lamına gelmektedir.

İran hâlihazırda attığı bu adımlarla Kemalven-
di’nin de açıklamalarında değindiği gibi Fordu 
Nükleer Tesisleri ve UAEK’nin denetimi konuları 
dışında KOEP kapsamında diğer yükümlülüklerini 
askıya almış bulunmaktadır.

Gelinen noktada İran, ABD’nin KOEP’ten çeki-
lerek kendisine uyguladığı yaptırımlar karşısında 
aşamalı olarak bu anlaşmadan çıkma konusunda 
kararlı görünmektedir. Dolayısıyla İran’ın bu giri-
şimleri ABD’nin hamlelerine karşı bir tepki olduğu 
gibi özellikle KOEP’in diğer tarafları olan İngiltere, 
Fransa ve Almanya’yı da zor durumda bırakacak-
tır. Zira söz konusu Avrupalı devletler ABD’ye rağ-
men KOEP’e bağlı kaldıklarını açıklamış olsalar da 
İran açısından bu kapsamda kendi yükümlülükle-
rini yerine getirmemiştir.

Diğer yandan İran bu aşamada UAEK’nin de-
netimi ve Fordu Nükleer Tesisleri ile ilgili taahhüt-
lerine şimdilik bağlı kaldığını açıklamıştır. Bu da 
İran’ın nükleer faaliyetlerini mevcut durumda gizli 
şekilde yürütmeyeceğini ve uranyum zenginleş-
tirmesini %20 oranında gerçekleştirebildiği Fordu 
Tesislerini devreye sokmak istemediğini göster-
mektedir. Fordu Tesisleri İran’ın zenginleştirilmiş 
uranyum üretimi için Tahran’ın güneyinde yerin 90 
metre derinliğinde gizli olarak inşa ettiği tesislerdir. 
İran söz konusu tesislerin kapılarını, ABD ve Fran-
sa istihbarat kurumları tarafından Eylül 2009’da 
ifşa edildikten sonra UAEK’ye açmıştı. Hâlihazırda 
KOEP kapsamında bu tesislerdeki faaliyetlerini dur-
durmuş durumdadır. Batılı taraflarca İran’ın Fordu 
Tesisleri’nde üretebildiği %20 oranında zenginleş-
tirilmiş uranyumun nükleer silah üretimi için de 
kullanılabileceği iddiası dikkate alındığında İran’ın 
üçüncü aşamada aldığı bu kararın anlamı daha iyi 
anlaşılmaktadır. İran şu aşamada ABD başta olmak 
üzere KOEP’in diğer taraflarına, onların İran’ın nük-
leer faaliyetleriyle ilgili gördükleri kritik çizgiyi geç-
mek istemediğini göstermektedir.

Dolayısıyla gelinen noktada İran’ın KOEP’ten 
tamamen çekilmediği ancak attığı kontrollü adım-
larla anlaşmanın diğer taraflarına baskı uygula-
mak istediğini söyleyebiliriz. İran’ın dördüncü 
aşamada atacağı adım ise Fordu Tesisleri konu-
sunda taahhütlerinden vaz geçmek olabilir. Bu-
nunla birlikte İran UAEK’nin denetimi ile ilgi bir-
takım sınırlama kararları alabilir. İran’ın UAEK’nin 
denetimi ile ilgili taahhütlerini tamamen askıya 
alması ve nükleer merkezlerin kapılarını söz konu-
su kurumun denetlemesine kapaması ise İran’ın 
tamamen KOEP’ten çekildiği anlamına gelecektir.

İran şu aşamada 
ABD başta olmak 
üzere KOEP’in diğer 
taraflarına, onların 
İran’ın nükleer 
faaliyetleriyle ilgili 
gördükleri kritik 
çizgiyi geçmek 
istemediğini 
göstermektedir.
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Bolton’ın 
İstifasının 
İran’daki 
Yansımaları
İran’ın nükleer programından kaynaklı İran-

ABD geriliminin arttığı bir zaman diliminde 
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John 

Bolton’ın ani istifası tüm uluslararası mecralarda 
gündeme oturdu. ABD Başkanı Trump’ın Twitter 
hesabından duyurduğu Bolton’ın istifasından 
kısa bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin bir 
basın toplantısında konuyla ilgili soruları “Bol-
ton’ın istifasının asıl sebebinin Trump’ın paylaşı-
mında da belirtildiği gibi Başkan ve yönetimdeki 
diğer yetkililer arasında yaşanan görüş ayrılıkları 
olduğu” şeklinde cevapladı.

Bolton’ın istifası İran içinden farklı tepkilere 
neden oldu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 
“ABD, savaşın ve savaş yanlılarının kendilerine 
bir faydası olmadığını anlamalı, savaş yanlıları 
gitmeli ve maksimum baskı politikasından vaz-
geçilmeli.” açıklamasında bulunurken İran Dışiş-
leri Bakanı Cevad Zarif ilk olarak konuyu ABD’nin 
iç meselesi olarak değerlendirerek bir açıklama 
yapmaktan kaçındı. Ancak sonrasında Twitter 
hesabından yaptığı bir açıklamada Bolton’ın gi-
dişiyle birlikte maksimum baskı ve savaş eğilimli 
politikaların da bırakılması gerektiğini ifade etti. 
Zarif aynı paylaşımda Pompeo ve Mnuchin’in, 
Bolton sonrası basın toplantısında duyurduğu 
İran’a karşı yeni yaptırımları da “Ekonomik Te-
rör” olarak nitelendirdi.

İran basınına bakıldığında ise neredeyse 
hepsinde Bolton’ın istifasıyla ilgili başlıkların yer 
aldığı görülmektedir. Basında yer alan bazı açık-
lamalar bu istifayı Cevad Zarif’in adlandırdığı “B 
Takımının” dağılması ve buna bağlı olarak İran 
diplomasisinin bir kazancı olarak değerlendir-
di. Bazıları ise bu gelişmeyi taktiksel bir hamle 
olarak okudu. Ancak genel itibariyle Bolton’ın 
gidişiyle İran cephesinde olumlu bir atmosferin 
hâkim olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Aşırı muhafazakârlığıyla bilinen Bolton son 
zamanlarda ABD’nin İran’a uygulamış olduğu 
“Maksimum Baskı Politikasıyla” gündeme gel-

mişti. Bolton, George W. Bush döneminde de 
İran karşıtı açıklamalarında açıkça nükleer te-
sislerin bombalanmasını ifade etmiş ve Trump 
tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak 
atandığından beri de İran-ABD başta olmak üze-
re bölgede birtakım çatışmalara varacak kadar 
gerilimli bir süreç yaşanmasına sebep olmuş-
tu. İranlı yetkililerin açıklamalarından anlaşıldığı 
kadarıyla taraflar arasında müzakerelere başlan-
ması veya sadece Trump-Ruhani görüşmesi için 
da olsa Bolton’ın gitmesinin yeterli olmadığı ve 
ABD’nin maksimum baskı politikasını terk etmesi 
ya da yumuşatması beklentisi hâkimdir. Maksi-
mum baskının yumuşatılması için petrol satışı-
nın önündeki engelin kısmen de olsa kaldırılması 
veya AB ile yürütülen INSTEX görüşmelerinin bir 
neticeye bağlanmasında kolaylık sağlanması gibi 
adımlar atılabilir.

Bolton’ın istifası Ruhani ve Zarif’in, ABD’yle 
yeniden müzakere masasına oturmak için Dev-
rim Rehberi’ni ikna etmek açısından olumlu bir 
gelişme olacaktır. Ancak Devrim Rehberi’nin 
karşı tarafın yumuşama adımlarına rağmen mü-
zakerelere yeşil ışık yakacağı şüphelidir. Zira 
Trump yönetimi şu ana kadar taraf olduğu Kuzey 
Kore, Venezuela, Filistin gibi uluslararası krizle-
rin hiçbirinden somut bir sonuç elde edememiş 
ve güvensizlik sorunu ile karşı karşıya kalmış-
tır. Hamenei’nin gerek yakın zamanda gerekse 
ABD’nin anlaşmadan çıkmasından bu yana dile 
getirdiği açıklamalar dikkate alındığında Trump 
yönetiminin başka anlaşmalara da bağlı kalma-
yacağı inancı pekişmiş durumdadır. İran’dan şu 
ana kadar hükûmet kanadı dışında Devrim Reh-

beri başta olmak üzere Devrim Muhafızları gibi 
müesses nizamı temsil eden kurumlardan kimse 
Bolton’ın istifasına ilişkin tepkisini dile getirmedi. 
İran’ın önümüzdeki süreçte net tavrını öğrenmek 
için bu kesimden gelecek açıklamaları beklemek 
gerekmektedir. Diğer yandan BM’nin 74. Genel 
Kurulu Toplantılarının önümüzdeki hafta (17-27 
Eylül) başlayacağı dikkate alınırsa bu gelişme 
müzakerelerin başlanması için önemli bir fırsat 
olacaktır. Nitekim Obama dönemindeki nükleer 
müzakereler de BM Genel Kurulu Toplantılarında 
başlamıştı.

İran’ın Bolton’ın 
istifa sonrası 
süreç için net tavrı 
ancak müesses 
nizamı temsil 
eden kurumlardan 
gelecek 
açıklamalardan 
sonra anlaşılacaktır.

Esmatullah Surosh - Asistan
Şiilik Araştırmaları - Haber Analiz
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Mavi Kız 
ve İran’da 
Toplumsal 
Vicdan
Geçtiğimiz hafta İran’ın başkenti Tahran’da 

29 yaşında bir kızın kendini Şeriati Cadde-
si’ndeki adliye binasının önünde yakarak 

intihar girişiminde bulunması basına yansımıştı. 
İntihar girişiminde bulunan Seher Hüdayari’nin 
hikâyesi çok geçmeden başta sosyal medya ol-
mak üzere birçok yerde infial uyandırdı. Ayrıca 
İran dışındaki muhalif medyanın da konuya geniş 
yer verdiği görüldü.

Ülkenin önde gelen futbol takımlarından İs-
tiklal’in renklerinden esinlenilerek “Mavi Kız” 
lakabıyla ünlenen Hüdayari’nin ablasının açıkla-
malarına göre geçtiğimiz mart ayında, İstiklal ile 
El-Ayn arasındaki futbol müsabakasını izlemek 
üzere erkek kılığına girip Azadi Stadyumu’na gir-
mek isteyen Hüdayari, stadyum girişinde yapılan 
aramalarda yakalanmış ve tutuklanarak Tahran 
yakınlarındaki Veramin şehrine götürülmüştür. 
Hüdayari, ailesi tarafından ödenen 50 milyon 
tümenlik (yaklaşık 4.500 Amerikan doları) kefa-
letin ardından serbest bırakılmış ancak hakkında 
açılan dava devam etmiştir. Basına yansıdığı ka-
darıyla Hüdayari “görev başındaki memura karşı 
koymak ve zorunlu örtünme kurallarına riayet et-
memek” suçlarından yargılanmıştır.

İddialara göre mahkemenin kendisine altı 
aylık hapis cezası vermesine tepki olarak kendi-
ni söz konusu mahkemenin önünde ateşe veren 
Hüdayari’nin vücudunun %90’ı yandı. Yoğun ba-
kımda gözetim altında olan Hüdayari, 9 Eylül Pa-
zartesi günü sabah saatlerinde Tahran Mutahhari 
Hastanesinde vefat etti. Hüdayari’nin feci intiharı 
ve akabinde gelen ölüm haberi İran’da toplum-
sal vicdanı yaraladı. Her ne kadar İran toplumu, 
stadyum önlerinde bekleyen veyahut stadyuma 
izinsiz girmek istediği için tutuklanan genç kız-
lara ve “Heft Tepe” hadisesinde görüldüğü üzere 
kendini yakma girişiminde bulunan işçilere ilişkin 
haberlere alışıksa da yaşanan son hadise büyük 
tepki yarattı.

İntihar vakasını en başından beri yakından ta-
kip eden Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cum-

hurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda Hüdayari’nin ve-
fatı dolasıyla taziyelerini bildirdi. İbtikar, konuya 
ilişkin vefat haberinden önce de Cumhurbaşkanı 
Yardımcılığı nezdinde atılan adımları açıklamıştı. 
Milletvekili ve İran Parlamentosu Kültür Komis-
yonu üyesi Pervane Silahşori de sert açıklama-
larda bulundu. Silahşori “O yalnızca mavi kız de-
ğildi. Seher, İran’ın kızıydı. Erkeklerin, kadınların 
görevlerini belirlediği ve kadınları en basit insani 
haklardan mahrum ettiği, kadınların da hemcins-
lerine karşı erkekler tarafından yapılan bu açık 
zulme ortak olduğu yerde, hepimiz bu topraklar-
da Seherlerin hapsinden ve yanmasından sorum-
luyuz” diyerek tepkisini gösterdi. Konuya ilişkin 
tepkisini dile getirenlerin arasında İran Millî Ta-
kımı Kaptanı Mesud Şucayi, İstiklal Futbol Kulü-
bü Kaptanı Verya Gaffuri gibi spor camiasından 
isimler de vardı. Dahası sosyal medyada, birkaç 
hafta önce başlayan İran Ulusal Ligi maçlarına gi-
dilmemesine ilişkin çağrılar yapılmaktadır.

Bilindiği üzere İran’da kadınların stadyum-
lara girişi yasaktır ve bu yasak en çok tartışılan 
sosyal meselelerden biri hâlini almıştır. Uluslara-
rası Futbol Federasyonu Birliği’nin (FIFA) İran’ı, 
kadınların stadyuma girişini serbest bırakması 
için sıkıştırdığı bu günlerde yaşanan son hadi-
se kuşkusuz İran’ı daha da zora sokacaktır. İran 
Gençlik ve Spor Bakanlığı millî takım maçlarını 
kadınların stadyumda izlemesine ilişkin gerekli 
çalışmaların yapıldığını duyursa da İran Ulusal 
Ligi’ndeki maçlara kadınların giriş yasağı hâlâ 
devam etmektedir. Bunun yanı sıra son günler-
de gittikçe artan Amerikan ambargoları sebebiyle 

hâlihazırda zor günler geçiren İran toplumu, bu 
tür bireysel protestolardan beklenmedik düzeyde 
etkilenerek tepki gösterebilir. Daha açık bir ifa-
deyle kamu vicdanını yaralayan münferit bir hadi-
se, farklı gerekçelerle “devlet tarafından mağdur 
edildiğini veya ötekileştirildiğini” düşünen ke-
simleri ekonomik bunalımın da etkisiyle sokağa 
çekebilir veya toplumsal gösterileri tetikleyebilir. 
Son hadisenin sosyo-psikolojik boyutu ise uz-
manlar tarafından ayrıca incelenmeye değerdir. 
Bu türden hadiselerin toplumsal hafızada iz bı-
raktığı göz önünde bulundurulduğunda yaşanan 
son olayın İran’da kadın hareketlerine gözle gö-
rülür bir etki yapacağı ortadadır.

Mavi Kız olarak 
bilinen Seher 
Hüdayari’nin intiharı 
sosyal medyada 
infiale neden oldu 
ve kadın hakları 
tartışmasını tekrar 
alevlendirdi.

Umut Başar - Kıdemli Uzman
Toplum / Kültür - Haber Analiz



18513.09.2019, Dış Politika

İran 
Genelkurmay 
Başkanı 
Bakıri’nin Çin 
Ziyareti
İran Genelkurmay Başkanı Hüseyin Bakıri, 11 

Eylül’de Çin’e resmî ziyarette bulunarak Çin’in 
askerî ve bürokratik üst düzey yetkilileriyle bir 

araya geldi. Bakıri’nin ziyaret sebebi uluslararası 
ve bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması ve 
ikili ilişkilerin derinleştirilmesi olarak belirtildi. 
Ayrıca sınai ve bilim merkezlerini ziyaret eden 
Bakıri’nin Çin ziyaretinin ana maddeleri arasında 
İran-Çin Ortak Askerî Komisyonunun kurulması 
ve Çin’in Hint Okyanusu’nda planlanan Rusya-İ-
ran askerî tatbikatına katılması konuları da vardı.

İran-Çin savunma alanındaki iş birliği, Çin Sa-
vunma Bakanı Chang Wanquan’un 2016 yılında 
gerçekleştirdiği Tahran ziyareti, iki ülke arasında-
ki ilişkilere ciddi bir ivme kazandırmıştı. Bu ül-
keler arasında askerî savunma alanında iş birliği 
anlaşması imzalanmıştı. Ziyaretiyle ilgili açıklama 
yapan Wanquan, iki ülkenin bölgesel ve küresel 
konularda ortak çıkara sahip olması tarafların 
askerî alanda iş birliğini güçlendirmesine zemin 
hazırladığını belirtmişti.

3 yıl sonra gerçekleşen Bakıri’nin Çin ziyareti 
ise İran’ın iki önemli sorununa çözüm bulmaya 
çalıştığını göstermektedir. Birincisi, yaptırımlar-
dan olumsuz etkilenen İran’ın petrol sektörü ve 
bundan elde ettiği kazancın azalmasıdır. İkincisi 
ise yine yaptırımlardan etkilenen İran savunma 
sanayinin gelişmesinin önünün açılmasıdır.

Her ne kadar İran kendi askerî-sınai komp-
lekslerine yatırım yapıyor olsa da ekonomik 
yaptırımlar kadar askerî alandaki yaptırımlar da 
İran’ın silah teknolojisi edinmesini engellemek-
tedir. Suriye, Yemen ve Irak savaşlarına vekil 
güçler üzerinden katılan İran gibi bir ülkenin söz 
konusu savaşları yürütebilmek için ciddi ekono-
mik ve silah kaynağına ihtiyacı vardır.

Bu noktada İran ile Çin’i bir araya getiren 
konu Trump’ın politikalarıdır. Her iki ülke de 

Trump’ın dış politikada başarısız olmasını iste-
mektedir. Dış politikadaki başarısızlığı Trump’ın 
seçimlerdeki başarısını da olumsuz etkileme gü-
cüne sahiptir. “İran dosyası” yüzünden Trump’ın 
başarısız olması, Çin’in de işine gelmektedir. 
Obama döneminde imzalanan Nükleer Anlaş-
ma’nın yerine daha iyi bir anlaşma getiremeyen 
Trump, büyük tepkilerle karşı karşıya kalarak 
seçim kampanyasını zora sokabilir. Trump bu ih-
timali engellemek için İran’a ekonomik ve askerî 
baskıları artırarak Tahran’ı görüşme masasına 
oturmaya zorlayabilir.

İran, Trump’ın planını bozabilmek ve baskıla-
rına direnebilmek için siyasi, ekonomik ve askerî 
desteğe ihtiyaç duymaktadır. Son dönemlerde 
siyasi söylem dışında Avrupa ve Rusya’dan her-
hangi bir ciddi destek alamayan Tahran, Çin kar-
tını kullanmaya çalışmaktadır. Başta ekonomi ol-
mak üzere silah teknolojisinde de önemli bir güce 
sahip olan Çin’in desteğini alan İran, ABD’ye daha 
kolay direnecektir. İran’ın baskılara dayanması 
Çin’in yararına olacağı için Pekin, Tahran’la iş 
birliğine gidebilir. Fakat bunun karşılığında İran 
bazı tavizler vermek zorunda kalabilir.

Ekonomi açısından İran, iç pazarını ve petrol 
sektörünü Çin’in talepleri doğrultusunda Çin’e 
açabilir. ABD yaptırımlarından olumsuz etkilenen 
ve küçülen Çin, dış ticareti açısından bu durumu 
önemli bir avantaj olarak görebilir. Çin, şirketle-
rinin yaptırımlardan etkilenmemesi için, ABD’de 
iş yapmayan ve yerel para birimleriyle ticaret 
yapabilen taşeron şirketler üzerinden İran’la ti-
caret yapabilir. Fakat var olan yaptırımlar Çin’in 
kararlarını etkilemeye devam edeceği için İran’ın 
bu konuda büyük bir beklentisi olmayacağından 
iki ülke orta bir noktada buluşabilirler.

Aynı zamanda askerî alanda İran-Çin iş birliği, 
Çin’in ABD ile yürüttüğü “ticaret savaşında” bir 

pazarlık aracına da dönüşebilir. Dönem dönem 
Rusya’nın da yaptığı gibi Çin de İran’a verdiği 
desteği kesme karşılığında ABD’den bazı taviz-
ler isteyebilir. Fakat her durumda İran, baskılar 
karşısında desteğe ihtiyaç duyduğu için taktik de 
olsa belli adımlar atmak durumunda kalacaktır. 
Trump’ın politikalarından rahatsız olan Çin ise 
İran’ın ABD’ye karşı direnebilmesi için İran’a 
destek vermeyi seçebilir ya da destek vermemesi 
karşılığında ABD’nin Çin politikasını yumuşat-
masını isteyebilir. Dolayısıyla İran-Çin iş birliği 
Pekin’in kararına bağlı olacaktır. Çin’in öncelikli 
ortaklık kurmak istediği aktörler Batı ülkeleri ol-
duğu için İran’la ciddi stratejik müttefiklik kur-
maktan yana değildir. Dolayısıyla Çin’in İran poli-
tikası daha çok taktik boyutunda olacaktır.

İran, Avrupa ve 
Rusya’ya alternatif 
olarak Çin kartını 
kullanmak isterken, 
Çin de İran’la 
askerî alandaki 
ilişkisini ABD’yle 
pazarlık kartı olarak 
kullanmak istiyor.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Haber Analiz
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Türkiye’de 
Farabi Evi 
Açılışına 
İran’dan 
Tepki
İBB Kültür A. Ş. ve El Farabi Kazak Millî Üniver-

sitesi iş birliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teş-
kilatının (TÜRKSOY) desteğiyle tamamlanan 

Ebu Nasr El-Farabi Evi, 2 Ağustos 2019 Cuma 
günü resmî bir törenle açıldı. Türkiye’de haber 
ajansları tarafından sıradan bir hadise gibi kar-
şılanan bu açılış, İran’da büyük yankı uyandırdı. 
Sosyal medya üzerinden başlayan tepkiler haber 
ajansları ve gazeteler tarafından yapılan özel ha-
berlerle devam etti. İlk tepki şahsi Twitter hesa-
bından paylaşımda bulunan Mihr-i Pârse Dergisi 
Yazı İşleri Müdürü Mercân Hacirahimi’den geldi. 
Hacirahimi İstanbul’da Farabi Evi açılış töreni ve 
tabelasını paylaşarak “Mevlâna, İbn Sina ve Sa-
fevi dönemi nakkaşlarından Muhammed Siyah-
kalem’in Türkiye tarafından sahiplenmesinden 
sonra şimdi de sıra İranlı filozof Farabi’ye geldi. 
Dün İstanbul’da Kazakistan Millî Üniversitesi ve 
Kazakistan Büyükelçiliği tarafından Farabi müze-
si açıldı” eleştirisinde bulundu. Akabinde İran’ın 
önde gelen haber ajanslarından İSNA konuyu ele 
alan bir haber yaptı. “Türkiye Farabi’yi de Müsa-
dere Etti” başlığının kullanıldığı haberde İranlı 
yetkililerin ülkenin millî ve manevi değerlerinin 
komşu ülkeler tarafından tek tek müsadere edil-
mesine karşı hiçbir tepki göstermediği söylemi 
yer aldı. Uzman görüşlerine de yer verilen ha-
berde müzecilik uzmanı Alirıza Debirnejad “Ya-
kın zamanda ülkelerden birinin Şehname adına 
bir müze kurarak veya festival düzenleyerek onu 
da müsadere etmesine şahit olabiliriz” dedi. İran 
Kızılayı tarafından yayımlanan Şehrvend gazetesi 
“Farabi de mi İranlı değil?” başlığını kullandığı 
haberde, diğer haber ajansları ve sosyal medya 
kullanıcılarının söylemlerine benzer ifadelere yer 
vererek Farabi’nin Türkiye ve Kazakistan’a değil 
İrani-İslami kültür dünyasına ait olduğunu ifade 
etti. Tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. Bazı par-
tiler bir araya gelerek Kültürel Miras Bakanlığına 
açık mektup yazıp Farabi’nin “Türk-İslam Filozo-

fu” olarak anılmasının engellenmesi için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimde bulun-
maya çağırdı. Açık mektupta Farabi Evi’nin böl-
gedeki diğer ülkelerle iş birliği yapılarak açılması 
gerektiği vurgulandı. Devamında ise daha önce 
haber ajansları ve gazetelerde yer alan bölge ül-
kelerin İran’ın kültürel mirasını sahiplendiklerine 
dair iddialar tekrar edildi.

Benzer bir hadise daha önce de yaşanmıştı. 
İranlı bazı siyasi ve kültürel elitler, bundan yak-
laşık iki yıl önce de İbn Sina’nın Ankara’da bir 
hastane önünde bulunan büstünde “Türk Hekim 
ve Filozofu” ibaresinden rahatsız olmuş, günlerce 
yazılı ve sosyal medyada bu durum konuşulmuş-
tu. İbn Sina’nın İranlı olduğu ve Türkiye ile hiçbir 
irtibatı olmadığı hâlde “Türk Hekim” ibaresinin 
nasıl kullanılabildiği şeklindeki yorumlar sos-
yal medyada geniş yer almıştı. Bununla birlikte 
İran’ın Ankara Büyükelçiliğine olaya müdahale 
etmesi çağrısında bulunulmuştu. Aynı şekilde 
Büyük Selçuklu Devleti’nin kudretli veziri Niza-
mülmülk’ün doğumunun bininci yılı kapsamında 
Türkiye’de düzenlenen sempozyum ve kongreler 
için de aynı tepki gösterilmişti.

Birtakım İranlı siyasiler ve aydınlar, İslam 
coğrafyasının ortak kültür değerlerini kendilerin-
ce bir tanımla “Büyük Kültürel İran” içinde de-
ğerlendirip Doğu Türkistan’dan Balkanlara kadar 
uzanan coğrafyanın İran kültür coğrafyası oldu-

ğu ve bu coğrafyada özellikle Farsça üretilmiş 
her eserin İran’a ait olduğu iddiasını sürekli dile 
getirmektedir.

İran kendi kültür 
coğrafyasına 
ait olduğunu 
düşündüğü 
şahsiyetler adına 
komşu ülkelerde 
yapılan etkinlikleri 
bu şahsiyetlerin 
müsadere 
edilmesi şeklinde 
algılamaktadır.

 Turgay Şafak - Koordinatör
Toplum / Kültür - Haber Analiz



18717.09.2019, Dış Politika

İran’ın 
Kontrollü 
Gerginlik 
Politikası
ABD Başkanı Donald Trump, şahin görüş-

leriyle bilinen ve İran rejimini yıkma heve-
sini hiç gizlememiş olan Ulusal Güvenlik 

Danışmanı John Bolton’u geçen hafta kovdu. 
Ama bu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin 
Trump istese bile kolayca yatışabileceği anlamı-
na gelmiyor. Zira Trump’ın İran üzerindeki baskı 
araçları sınırlı. Öte yandan İran da petrol ihra-
catı üzerindeki engellemeler kaldırılıncaya ka-
dar, kontrollü gerginlik ve nükleer faaliyetlerini 
aşamalı olarak artırma politikasını sürdüreceğe 
benziyor.

İranlı muhaliflerin ABD müesses nizamı için-
de en fazla sevdiği isimlerden biri olan Bolton, 
Trump’ın üçüncü ulusal güvenlik danışmanıydı. 
Ancak patronu Trump da, 2016 yılında başkanlık 
için seçim kampanyası devam ederken İran’ın 
nükleer faaliyetlerini denetim altına almaya ça-
lışan uluslararası anlaşmadan çıkma vaadinde 
bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi’ndeki beş daimi üyenin (ABD, Çin, Rusya, 
Fransa, İngiltere) yanı sıra Almanya’nın da ol-
duğu ‘P5+1 ülkeleriyle ile İran arasında pazar-
lıkları dokuz yıl süren ve 2015’de imzalanan, 
İran’ın nükleer faaliyetlerine sınırlanma getiril-
mesi karşılığı, üstündeki ekonomik ambargoları 
kaldırmayı amaçlayan bu anlaşma, İsrail’in ağır 
tepkisine neden olmuştu.

Trump, seçim kampanyası sırasındaki vaa-
dine uygun olarak kamuoyunda ‘İran ile nükleer 
anlaşma’ olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı (JCPOA/KOEP) anlaşmasından Mayıs 
2018’de tek taraflı olarak çekildi. Bu da İran – 
ABD ilişkilerini yeni bir gerginlik aşamasına gir-
mesine neden oldu.

Yaptırımların İran’a Mali Bedeli 
Haftada Bir Milyar Dolar

Aslında çok sayıda ülkenin imzaladığı anlaş-
ma, temelde ABD ve İran arasında gerçekleştiği 
için ABD’nin anlaşmadan çekilmesinden sonra 
KOEP’nin kaderinin ne olacağı merak ediliyordu. 

Her ne kadar İran yönetimi ABD’ye karşı aceleci 
bir misillemede bulunmayıp anlaşmadan hemen 
çekilmediyse de aradan geçen bir yılı aşkın sü-
rede anlaşma tamamen komaya girdi, denilebi-
lir.

ABD, 2018’in mayıs ayında anlaşmadan çe-
kildikten sonra kasım ayında Tahran yönetimine 
yönelik yeni yaptırımları devreye sokmuştu. Bu 
yaptırımlar arasında 2 Mayıs 2019 tarihinden 
itibaren hiçbir ülkenin İran’dan petrol ithal et-
memesi de vardı. ABD, İran’dan petrol ihraç 
eden ülkelerin de ABD’nin yaptırımlarıyla karşı 
karşıya kalacağını söylemişti.

ABD yaptırımlarına söylem bazında karşı 
çıksalar bile, başta Avrupa ülkeleri olmak üze-
re İran’ın önemli ticari ortakları bu yaptırımlara 
uydu. Böylece Mayıs 2019’dan itibaren İran’ın 
petrol ihracatı tarihin en düşük seviyesine geri-
ledi. Yaptırımlar öncesi günlük 2,5 milyon varil 
olan petrol ihracatı 200 bin varilin altına düştü. 
Yaptırımların İran’a mali bedelinin haftalık bir 
milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor.

ABD’nin tek taraflı KOEP anlaşmasından 
çıkmasına karşılık, İran’ın anlaşmada kalması, 
temelde KOEP’te imzası bulunan diğer ülkelerle 
ticaretini sürdürebileceği düşüncesine dayanı-
yordu. Ayrıca anlaşmadan çıkması durumunda 
BMGK kararları dâhil tüm nükleer yaptırımların 
kendiliğinden devreye girecek olması da İran’ın 
endişelerini artırıyordu. Bu maksatla aradan ge-
çen bir yıl boyunca Avrupa ülkeleri ile alternatif 
bir ödeme sistemi üzerinde çalışmalar yürüttü. 
INSTEX adlı bu özel mekanizmaya rağmen İran 
istediği ekonomik rahatlamayı sağlayabilmiş 
değil. Bunda en önemli etken, Amerika’nın tep-
kisinden çekinen Avrupalı ülkelerin INSTEX’in 
petrol gelirlerini kapsamasına karşı çıkmaları ve 
petrol satışı olmaması durumunda söz konusu 
mekanizmayı çalıştıracak bir finansal kaynak 
bulunmamasıdır.

Trump’ın Gerçek Hedefi Ne?

ABD’nin KOEP’ten tek yanlı olarak çıkma-
sı, İranlı yetkililerin “ekonomik terörizm” ola-
rak adlandırdıkları son derece ağır ekonomik 
yaptırımları devreye sokması, Dışişleri Baka-
nı Mike Pompeo’nun “normalleşme şartları” 
olarak adlandırdığı 12 şartın1 İran’ın tüm gü-
venlik mekanizmalarını ve altyapılarını hedef 
alması, Washington’un İran’ın derin devletini 
teşkil eden Devrim Muhafızları Ordusu’nu ya-
bancı terör örgütü ilan ederek Devrim Lideri 
Ali Hameney ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 
gibi karar alıcı ve müzakereci isimleri yaptırım 
listesine koyması, Trump’ın gerçek niyetleri 
konusunda İran’da ciddi kuşkular yarattı ve 

başta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ol-
mak üzere çok sayıda İranlı yetkili ABD’nin asıl 
amacının İran’da bir rejim değişikliği olduğunu 
ileri sürdüler.

Bununla birlikte özellikle Trump’ın ön şart-
sız olarak görüşmeye hazır olduğunu açıkla-
ması, yine muhtelif münasebetlerle İran’da bir 
rejim değişikliği peşinde olmadığını belirtmesi, 
Japonya ve Fransa gibi arabuluculara bu ko-
nuda güvenceler vermesi, İran’daki endişeleri 
önemli ölçüde azalttı.

Bu noktadan itibaren İran Dışişleri Bakanı 
Zarif gibi müzakere yanlısı isimler Trump’ın 
kendisinden ziyade “B Takımı” olarak adlan-
dırdıkları Bolton, İsrail Başbakanı Benjamin 
Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi 
Muhammed Bin Selman ve Abu Dabi Emirli-
ği’nin Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed 
gibi isimleri hedef almaya başladılar. Son ola-
rak Hasan Ruhani “ülkemin faydasına olacaksa 
herhangi bir kişiyle görüşmekten kaçınmam” 
diyerek Trump ile görüşebileceğinin işaretini 
de verdi. Her ne kadar sonrasında ülke içinden 
gelen tepkiler nedeniyle geri adım atsa da hü-
kümet kanadının ve ılımlı liderlerin Trump ile 
görüşmeye olumlu baktıkları biliniyor.

Tahran’ın ABD’ye 
karşı yürüttüğü 
kontrollü gerginlik 
taktiği, ABD Başkanı 
Trump’ın İran 
konusunda şahin 
Ulusal Güvenlik 
Danışmanı John 
Bolton’un görevden 
alınmasının da 
gösterdiği gibi 
şimdilik işe yarıyor.

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş



188 17.09.2019, Dış Politika

Sıcak Yaz

İran ve ABD arasındaki gerilim özellikle 2019 
Mayıs ayından itibaren, aralarında Türkiye’nin 
de olduğu sekiz ülkeye altı aylığına tanınan 
İran’dan petrol alma muafiyetinin sonlandırıl-
masından itibaren hızla arttı.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Ruhani, 
İran’ın artık KOEP’i tam olarak uygulamayaca-
ğını belirterek iki aylık dönemlerle ek nükleer 
faaliyetlerini ve kaydedeceklerini ve ilerlemeleri 
duyuracaklarını söyledi. Ancak anlaşmadan ay-
rılmayan diğer ülkelerin (İngiltere, Fransa, Al-
manya, Çin, Rusya) yükümlülüklerine uymaları 
durumunda İran’ın da bu adımları geri alacağını 
açıkladı.

Bununla birlikte gerilimi artıran temel ne-
den, bu açıklamalardan ziyade sahadaki pratik 
adımlar oldu. İranlı liderlerin bir süredir dile 
getirdikleri “biz petrol satamazsak kimse sata-
maz” tehditlerini anımsatacak şekilde Birleşik 
Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) petrol tankerlerine 
yapılan sabotaj saldırıları bir anda gerilimi üst 
seviyeye taşıdı. Aynı günlerde Suudi Arabistan 
içindeki önemli petrol tesisleri de İran destekli 
Yemenli Husiler’in silahlı insansız hava araçla-
rına ve füze saldırılarına maruz kaldı. Ancak en 
önemli adım, İran’ın Suriye’ye giderken Cebel-i 
Tarık’ta İngiltere tarafından durdurulan tankeri-
ne misilleme olarak Basra Körfezi’nde bir İngiliz 
tankerine el koyması ve sınırlarını ihlal ettiği ge-
rekçesiyle gelişmiş bir ABD casus insansız hava 
aracını (İHA) düşürmesi sonucu meydana geldi. 
İran’ın Suud ya da BAE gibi bölgesel aktörlerin 
yerine doğrudan iki ülkeyi hedef alması, gergin-
liği aşırı derecede yükseltiyse de Trump’ın mi-
sillemede bulunmama kararı geniş kapsamlı bir 
çatışmayı önlemiş oldu.

İran’ın Gerilimi Arttırma 
Politikasının Sonuçları

Özellikle casus İHA saldırısı İran’ın gerekti-
ğinde askeri çatışmadan kaçınmadığını gösterdi 
ve iki pratik sonuca yol açtı. İlk olarak ABD’nin 
yanıt vermedeki isteksizliğini gören BAE, İran 
tavrında yumuşamaya gitti. İkinci olarak ken-
disini bir anda istemediği bir savaşın ortasında 
bulacağını fark eden Trump etrafındaki şahin 
isimleri daha az dinlemeye başladı ve son ola-
rak İran karşıtı tavırlarıyla bilinen Milli Güvenlik 
Danışmanı John Bolton’u görevden aldı.

Bolton’un görevden alınmasının İran’ın açık-
ladığı nükleer araştırma geliştirme faaliyetle-
rinden birkaç gün sonra gerçekleşmesi, İran’ın 
gerilimi artırma politikasının şu an için işe yara-
dığını gösteriyor.

Zira birçok analiste göre, Trump 2020 Kasım 
seçimlerinden önce hiçbir şekilde sıcak çatışma 
istemiyor hatta mümkün olduğu takdirde ön-
ceki kampanyasında söz verdiği gibi bölgedeki 
askerlerini geri çekmeyi düşünüyor. Dolayısıyla 
Trump’ın bu adımlarıyla İran nükleer krizini bir 
süreliğine de olsa soğutmayı hedeflediği anla-
şılıyor.

Gerilim Azalır Mı?

Bununla birlikte İran’ın iki kanatlı stratejisi 
yani kontrollü gerginlik tırmandırma ve nükleer 
faaliyetlerini aşamalı olarak genişletme adımla-
rı, önümüzdeki bir yıl içinde Trump istese bile 
gerginliğin kolayca yatışmayacağını gösteriyor.

İran bu adımlarından vazgeçmek için açıkça 
petrol satışı konusunda kendisine izin verilmesini 
istiyor. Zira her ne kadar yaptırımların başlangı-
cında üçüncü ülkelerin yaptırımlara uymayacağı 
düşünülse de Trump’ın aktif baskısından dolayı 
Çin ve Hindistan dâhil İran’ın önemli müşterileri 
İran pazarından çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, 
“istediğimiz kadar petrol satarız, kimse bizi en-
gelleyemez” diyen İranlı liderlerin planlarını boz-
du. Karaborsa satış çabaları da son tanker ola-
yında görüldüğü gibi oldukça düşük seviyelerde 
kaldı. Nitekim ABD müttefiki çeşitli ülkeler farklı 
gerekçelerle petrol dolu ve açık denizlerde müş-
teri arayan İran tankerlerini durdurarak aylarca 
hareket etme izni vermiyorlar. İran ekonomisinin 
bel kemiğini oluşturan petrol satışında yaşanan 
bu sıkıntılar otomotiv gibi kritik sektörleri daha 
şimdiden felç etmiş durumda.

İran’ın aracılarla günlük 700 bin varil satış 
izni verilmesi durumunda anlaşmaya dönebi-

leceği ve ABD ile müzakerelere başlayacağını 
bildirmesi tam da bu durumdan kaynaklanıyor.

İnisiyatif İran’da

Trump’ın çok istediği bir ikili görüşme olma-
dan bu konuda esneklik göstermesi zayıf ihtimal 
olsa da tamamen imkânsız değil. Zira belirtildiği 
üzere seçimlere giderken bir kaza çatışmasın-
dan çekinen Trump’ın gerilimi düşürmek için 
başka bir çaresi görünmüyor.

Öte yandan İran söz konusu adımlarıyla 
Trump’ın sürekli olarak vurguladığı “acelem 
yok, İranlılar ne zaman isterse o zaman masa-
ya otururuz” ifadesini de boşa düşürmüş du-
rumdalar. Zira İran askeri gerginliği artırma ve 
ABD’yi provoke etme politikalarından vazgeçse 
bile iki ayda bir açıklayacağı nükleer adımlar 
KOEP’i tamamen anlamsız ve işlevsiz hâle ge-
tirecektir.

Bunun anlamı, İran’ın önümüzdeki bir yıl 
içinde nükleer silahla arasındaki mesafenin son 
derece kısalması olacaktır. Zaten dış politika ko-
nusunda herhangi bir başarıya imza atamayan 
Trump bu durumu ABD seçmenine açıklamakta 
zorlanacak ve rakiplerinin yürüyen bir anlaşma-
dan çekilerek İran’ın nükleer faaliyetlerini dene-
timsiz olarak genişletmesine izin verdiği yönün-
deki suçlamalarıyla karşılaşacaktır.

Obama’nın bile İran ile süregelen nükleer 
müzakereler boyunca yaptığı “tüm seçenekler 
masada” açıklamaları düşünüldüğünde askeri 
opsiyonu gündem dışı tutan Trump’ın İran üze-
rindeki baskı araçları oldukça sınırlı olacaktır.

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş

Bu makale ilk olarak 16.9.2019 tarihinde Fikir Turu web sayfasında yayımlanmıştır.
https://fikirturu.com/2019/09/16/iranin-kontrollu-gerginlik-politikasi/
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İran’da 
Protestolar 
ve Orantısız 
Cezalar
İran’da son birkaç ay içerisinde çeşitli sebep-

lerle yapılan tutuklamaların artarak devam et-
mesi ve itham edilen suçlamalara karşılık ve-

rilen cezaların ağır ve orantısız olması, gündemi 
epey meşgul etmektedir. Gittikçe kötüleşen bu 
duruma toplumun farklı kesimlerinden tepkiler 
gelmektedir.

İran Meclisi’ndeki reformist Ümit Fraksiyo-
nu üyesi bazı milletvekilleri 2 Eylül Pazartesi 
günü Yargı Başkanı İbrahim Reisi’ye mektup 
yazarak tutuklu aktivistler ve gazeteciler hakkın-
da verilen kararların değiştirilmesini talep etti. 
Ali Mutahhari, İlyas Hazreti, Mahmud Sadıki, 
Mustafa Kevakibiyan ve Muhammed Rıza Tabeş 
gibi önemli reformist isimlerin imza attığı söz 
konusu mektupta milletvekilleri, rejimi korumak 
adına yapılan ancak hiçbir getirisi olmayan sert 
müdahalelerin kaldırılması gerektiğini beyan 
etti. Devamında 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Mec-
lis binası önünde işçilerin düzenlediği protesto 
gösterisine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan 
kadın hakları savunucuları Neda Naci ve Atıfe 
Rengriz ile gazeteci Merziye Emiri’ye verilen 
ağır cezaların hatırlatıldığı mektupta, cezaların 
toplumu ikna etmediği belirtilerek “Eğer bu kişi-
lerin suçları protesto gösterisine katılmak ise bu 
anayasaya aykırı değildir. Bununla birlikte ha-
ber yapmaktan dolayı suçlanıyorlarsa bu zaten 
onların görevidir” ifadeleri kullanıldı. Bununla 
birlikte yine aynı mektupta geçtiğimiz aylarda 
“mukaddesata hakaret” ve “rejim aleyhine pro-
paganda yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınan 
sinema ve tiyatro fotoğrafçısı Nûşin Caferi için 
de aynı şeyin geçerli olduğu ileri sürüldü.

Bunun dışında Huzistan eyaletinin Şuş şeh-
rindeki Heft Tepe Şeker Firması İşçileri Sen-
dikası üyelerinden İsmail Bahşi’nin 14 yıl ve 
Muhammed Hanifer’in ise 6 yıl hapis cezasına 
çarptırılması ve aktivist Sepide Kalyan’ın da 18 
yıl hapis cezasına mahkûm edilmesi kamuo-
yunda tepkilere neden oldu. Verilen cezalar bu 
isimlerle de sınırlı kalmadı. 19 Temmuz 2016 
tarihinde Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletlerinde 

Devrim Muhafızları Ordusu güçleriyle su nakil 
projesine karşı çıkan protestocuların çatışma-
sıyla ilgili dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. 
Çoğunluğu Buldaci şehri çiftçilerinden oluşan 
78 kişiye “kamu düzenini bozmak” ve “devlet 
memuruna itaatsizlik” gibi suçlamalardan dör-
der ay hapis ve otuzar kırbaç cezası verildi.

Güvenlik kaygıları nedeniyle verilen bu ceza-
lar halkta infiale neden olmaktadır. Bunun son 
örneği ise geçtiğimiz haftalarda başkent Tah-
ran’da 6-24 ay arası hapis cezası istemiyle yar-
gılanmasına tepki olarak mahkemenin önünde 
kendisini yakarak intihar girişiminde bulunan 29 
yaşındaki Seher Hüdayari’nin 10 Eylül Salı günü 
hayatını kaybetmesi oldu. İstiklal Kulübü’nün 
forma rengi nedeniyle “Mavi Kız” olarak anılan 
Hüdayari, mart ayında takımının Asya Şampi-
yonlar Ligi’nde Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
El Ayn’la oynayacağı maçı seyretmek için Tah-
ran’daki Azadi Stadyumu’na erkek kılığında gir-
meye çalıştığı sırada gözaltına alınmıştı. Hüda-
yari’nin ölümü bardağı taşıran son damla oldu 
ve siyasetçilerden aktivistlere, sporculardan 
sanatçılara kadar birçok kesimden tepki açıkla-
maları geldi.

ABD yaptırımlarının sertleşmesiyle birlikte 
gün geçtikçe ekonomik darboğaza sürüklenen 
İran halkı, bir süredir devletin bazı uygulamala-
rına açıkça tepki göstermeye başlamıştır. Mües-
ses nizam, güvenlik kaygıları nedeniyle içeriden 
yükselen en ufak bir itirazı bile sert bir şekilde 
bastırarak halka gözdağı vermeye çalışmakta-

dır. Kamu vicdanını rahatsız eden söz konusu 
keyfi tutuklamalara ve uygulamalara verilen 
tepkiler büyümektedir. Bu duruma daha fazla 
kayıtsız kalmak istemeyen bazı parlamenterler 
de verilen orantısız cezalara tepki göstererek 
durumun düzeltilmesini istemektedir. Devletin 
uygulamakta olduğu sindirme politikalarının 
ters tepmesi ve toplumsal bir infiale sebebiyet 
verme riski giderek artmaktadır.

Müesses nizam, 
güvenlik kaygıları 
nedeniyle içeriden 
yükselen her 
türlü itirazı 
sert bir şekilde 
bastırarak halka 
gözdağı vermeye 
çalışmaktadır.

Süleyman Gündede - Asistan
İç Politika - Haber Analiz
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Avrupa’nın 
Çözüm 
Arayışları 
ve Aramco 
Saldırısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 

ağustos ayındaki İran ve ABD arasında yaptı-
ğı arabuluculuk faaliyetleri öne çıkan konular 

arasındaydı. Macron, Avrupa’nın uzun süredir 
İran-Amerikan çatışmasında gösterdiği pasif tar-
zı telafi etmek için Fransa’nın Biarritz şehrinde 
24 Ağustos’ta düzenlenen G7 Zirvesi’ne İran Dı-
şişleri Bakanı Cevad Zarif’i de sürpriz bir şekilde 
davet etti. Böylece İranlı heyetle düzenlediği özel 
görüşmeler İran ve ABD’nin buluşma olasılığını 
gündeme getirmiş oldu. Fakat bu süreçte İran 
ve ABD, müzakere masasına oturmanın erken 
olduğunu ifade edip, olası bir müzakereye giden 
yolda taviz veren taraf olmaktan kaçındı. Ancak 
bu durum iki ülkenin de uzun bir süre sessiz ka-
lacağı anlamına gelmemektedir. Bu da ABD ve 
İran’ın karşılıklı olarak vekâlet savaşı yürüttüğü 
Yemen, Irak ve Suriye’de ansızın yapılacak askerî 
operasyonların ve saldırıların ihtimalini yükselt-
mektedir. Nitekim resmî verilere göre cumartesi 
sabahı saat 03:31’de ve 03:42’de Suudi Arabis-
tan’a ait Aramco’nun Hurayis ve Abkaik petrol 
tesislerinde üst üste birçok patlama meydana 
geldi. Suudi Arabistan’ın günlük petrol üretimini 
yarıya indiren bu saldırıyı Yemen’deki iç savaşta 
Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçle-
rine karşı savaşan Husiler üstlendi. Her ne kadar 
ABD ve Arabistan bu saldırıların güneyden değil 
İran ve Irak tarafından geldiğini uydu görüntü-
leri ve uzmanlardan oluşan bir ekiple ispatlama 
yoluna gitse de geçtiğimiz aylarda Suudi Arabis-
tan’ın petrol boru hatlarına ve havaalanına birçok 
kez saldırı düzenleyen Husiler, bunun devamının 
daha sert bir şekilde geleceği açıklamasında bu-
lundu.

Saldırı hangi taraftan gelirse gelsin birçok 
ülkeden gelen açıklamalar failin İran ve kulla-
nılan silahların da İran yapımı olduğu üzerin-
de durmaktadır. Tüm bu gelişmeler ABD’nin 
2015’te imzalanan Nükleer Anlaşma’dan tek 

taraflı olarak çekilmesinden sonra ABD yaptı-
rımlarından dolayı sarsılan İran ekonomisi için 
uzun zamandır çözüm arayışları içerisinde olan 
Avrupa’nın işini zorlaştırmaktadır. Macron sal-
dırıyı en güçlü şekilde kınarken, Élysée’den 18 
Eylül sabahı yapılan açıklamaya göre de Suudi 
Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan bu saldı-
rının incelenmesi için uzmanların gönderileceği 
belirtildi. Ayrıca Macron, Suudi Arabistan Veli-
aht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı 
telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabis-
tan’la dayanışma içerisinde olduğu garantisini 
verdi.

Almanya’nın tutumu ise Fransa’dan farksız 
değildir. Saldırı alışılagelen diplomatik bir dille 
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından kınanır-
ken, mevcut durumun bölgeyi daha da tehlike-
li bir hâle getirdiği üzerinde duruldu. Almanya 
da ABD ve Fransa gibi incelemelerin sonucunu 
beklerken BM ve NATO’dan da aynı şekilde kına-
malar geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilci-
si Federica Mogherini bölgenin güvenliği açısın-
dan saldırıyı gerçek bir tehdit olarak gördüğünü 
açıkladı.

Saldırıya karşı Avrupa’nın ABD’den bağımsız 
olarak hareket etmesi ve tavır alması kendi çı-
karları açısından pek olumlu görünmemektedir. 
Nitekim Avrupa, İran ve ABD çatışmasında en 
baştan beri cılız bir siyaset izleyip yaptırımlar-
la zor duruma düşen İran ekonomisinin ayakta 
durması için bugüne kadar yapıcı adımlar ata-
mamıştır. Bu saldırı ve ileriki günlerde gerçek-
leşebilecek olası saldırılar Avrupa’nın Macron 
aracılığıyla ABD ve İran’ı müzakere masasına 
oturtma girişimlerinin önünü kesebilir. İran des-
tekli Husiler tarafından bu tip saldırıların yoğun-

laşacağı uyarısı da göz önüne alındığında ABD 
başkanlık seçimine odaklı İran-ABD çatışma-
sında Avrupa’nın artık üzerine düşen çok fazla 
bir şey olmadığı düşünülebilir. Nitekim Trump, 
Avrupa olmaksızın da İran’a müzakere kapısını 
aralayabilir. Bu durumda Avrupa gerçekleşen 
saldırıların sonuçları açısından tüm dünyayı 
etkileyen global bir meselenin etkisiz elemanı 
olarak kalmaya devam edecektir. Birçok Avru-
pa ülkesinin de yakındığı gibi AB kendi iç me-
selelerine odaklandığından Orta Doğu’da artık 
organize bir şekilde hareket edememekte ve bu 
durumda oyun kurucu rolünü de yitirmektedir.

AB kendi iç 
meselelerine 
odaklandığından 
Orta Doğu’da 
artık organize bir 
şekilde hareket 
edememekte ve 
bu durumda oyun 
kurucu rolünü de 
yitirmektedir.

Deniz Caner - Araştırmacı
Dış Politika - Haber Analiz
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Üçlü 
Zirvenin İran 
Basınındaki 
Yansımaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus-

ya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Astana Sü-

reci’ni desteklemek amacıyla liderler düzeyindeki 
ilk üçlü zirveyi 22 Kasım 2017’de Soçi’de gerçek-
leştirmişti. Bu görüşmeden iki yıl sonra 16 Eylül 
Pazartesi tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen gö-
rüşme ise üçlü zirvenin beşinci ayağı oldu. İran 
basınında da geniş yer bulan zirve öncesinde ve 
sonrasında genel olarak ılımlı bir hava hâkimdi.

Hükûmete yakın ılımlı ISNA Haber Ajansı’n-
da zirve öncesi Orta Doğu Uzmanı Asgar Zari’i 
“Astana Zirvesi Önündeki Zorluklar” başlıklı ya-
zısında İdlib’te toplanan “teröristlerin” Türkiye 
ve ABD tarafından desteklendiğini ileri sürdü. 
Yazının devamında ise Zari’i, “Türkiye şimdiye 
kadar İran, Rusya ve Türkiye arasında Astana 
Süreci kapsamında gerginliği azaltma bölgeleri 
konusunda imzalanan bazı anlaşmaları çeşitli 
bahanelerle İdlib’in bazı bölgelerine askerlerini 
konuşlandırmak suretiyle ihlal etti. Türkiye’nin 
ABD ile bu bölgedeki ortak çabaları Suriye’de 
istikrar ve güvenliği zayıflatıyor ve Suriye’nin 
toprak bütünlüğünü ihlal ediyor” yorumunda 
bulundu.

Genel olarak bağımsız bir çizgide hareket 
eden İttilaat gazetesinde zirve öncesinde çıkan 
“Ankara’da Üçlü Zirve” başlıklı yazıda Rus-
ya’nın Suriye’de savaşın bittiğine ve Suriye’nin 
geleceğinin konuşulması gerektiğine inandığı 
belirtildi. Ebu’l Kasım Kasımzade imzalı yazıda 
Türkiye’nin ise savaşın son aşamaya geldiğine 
inandığı ancak İdlib konusunda ve Türkiye-Su-
riye sınırındaki tehditler, terör unsurları ve Suri-
yeli mülteciler hakkında yeni önerilerinin olaca-
ğına işaret edildi. Kasımzade yazısında, “Suriye 
meselesinde Türkiye’nin kendine has sorunları 
var. Erdoğan’a göre Suriye ile ortak sınırlarının 
uzunluğu Türkiye için güvenlik tehdidi oluştur-
maktadır. Türkiye’nin sınırlarına yığılan birkaç 
milyon Suriyeli mülteci ve bu mültecilerin ge-
leceğinin belirlenmesi Türkiye için en hassas 
konudur. Elbette bunun yanı sıra Türkiye ve 

Suriye’deki terör unsurları meselesi Türkiye’nin 
ulusal güvenlik geleceğini belirlemesi açısından 
çok önemlidir. Erdoğan yanlış hesap yapmak is-
temiyor” ifadelerini kullandı.

Ilımlılara yakın olan İran gazetesi ise zirveyi 
“Üç Müttefikin Ekonomik-Savunma Adımları” 
manşetiyle girdi. Yazıda Ruhani’nin açıklamala-
rının yanı sıra, Erdoğan ve Ruhani’nin ikili gö-
rüşmesine de yer verildi. Ayrıca Erdoğan’ın iki 
ülkenin zor günlerde birbirinin yanında durduk-
larını ifade etmesine dikkat çekildi.

Aynı gazetede Dış Politika Uzmanı Behram 
Emir Ahmediyan “Ankara Zirvesi İş Birliğini 
Güçlendirme Fırsatı” başlığıyla yayımlanan ya-
zısında Ankara’da yapılan ikili ve üçlü görüş-
melerin İran, Rusya ve Türkiye arasındaki bazı 
ihtilafları çözmesi, ortaklıkları takviye etmesi ve 
ilişkileri geliştirmesi açısından iyi bir fırsat oldu-
ğu değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın reformist yayın organlarından İti-
mad gazetesinde Ahmed Fatıminejad’ın “An-
kara’da Üçlü Zirve ve Suriye Savaşının Yöne-
timi” başlığıyla çıkan yazıda, üç ülkenin bazı 
ihtilaflara rağmen birçok konuda anlaşmaya 
vardıkları belirtildi. Fatıminejad, “İran, Rusya 
ve Türkiye arasında gerçekleşen üçlü zirveler 
Suriye’deki çatışmaların tırmanmasını önle-
mede ve hatta yer yer gerginliğin azalmasında 
önemli bir rol oynamıştır. Bu, Suriye sava-
şının yönetiminde bu ülkelerin rolünü gös-
termektedir. En önemlisi Tahran, Moskova 
ve Ankara’nın kararlılığı ve bu ülkelerin üçlü 
müzakerelerinin devam etmesi, onların Suri-
ye’deki gerilimi azaltmalarına yardımcı olabi-
lir” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak Ankara’daki üçlü zirve hak-
kında İranlı bazı yazarlar Türkiye’nin İdlib ko-
nusunda Astana Süreci kapsamında birtakım 
anlaşmaları ihlal ettiğini ileri sürdü. Bunun yanı 
sıra muhafazakâr, reformist ve ılımlı yayın or-
ganlarının ortak noktası olarak Ruhani’nin “İd-
lib’teki teröristlerle mücadele edilmeli ve Suriye 
hükûmetine yardımcı olmalıyız. Fırat’ın doğusu 
ABD’nin hâkimiyetinde ve burada da teröristler 
bulunmaktadır” ifadelerini ön plana çıkardığı 
gözlemlenmektedir. İran’ın da Fırat’ın doğu-
su konusunda Türkiye’nin kaygılarını kısmen 
paylaştığı görülmektedir. Genel olarak değer-
lendirildiğinde ise İran basınında İran, Rusya 
ve Türkiye arasında gerçekleşen üçlü zirvelerin 
Suriye’ye çözüm ve istikrar getireceğine vurgu 
yapıldı.

İran basını İran, 
Rusya ve Türkiye 
arasında Ankara’da 
gerçekleşen üçlü 
zirvelerin Suriye’ye 
çözüm ve istikrar 
getireceğine vurgu 
yaptı.

Süleyman Gündede - Asistan
İç Politika - Haber Analiz
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Ankara 
Zirvesi: 
Diplomasinin 
Güvenliğe 
Etkisi

16 Eylül 2019 tarihinde Türkiye, Rusya ve 
İran devlet başkanları düzeyinde ger-
çekleşen zirve, bu aktörlerin güvenlik 

politikalarında ve birbiriyle olan özellikle güven 
ilişkilerinde önemli bir gelişme niteliği taşımıştır.

Öncelikli olarak yaz ayları boyunca devam 
eden ve ağustos ayının ortalarında şiddetlenen 
İdlib’deki çatışmaların sınırlandırılması ve ger-
ginliğin azaltılması açısından önemli bir geliş-
meydi. Bu zirve bir nevi 27 Ağustos’ta Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın Moskova ziyareti ve Putin’le 
yapılan görüşmenin bir devamıydı. Moskova 
ziyareti İdlib’de yaşanan çatışmaların sona erdi-
rilmesi amaçlanırken, Ankara zirvesiyle Suriye 
barış sürecini daha ileri bir seviyeye taşımak he-
deflenmişti. Tabii bu da taraflar arasındaki güven 
ilişkisini tekrar tesis edilmesini içermekteydi.

Türkiye’nin Büyük Önemi

İdlib başta olmak üzere taraflar arasında or-
taya çıkan gerginlik, özellikle Şam Yönetimi ile 
Rusya’nın İdlib’e yönelik operasyonları aynı za-
manda Türkiye ile Rusya’nın da Suriye sahasında 
karşı karşıya gelme riskini de taşımaktaydı. Bu 
durumun Rusya açısından da olumsuz sonuçları 
olacağı Kremlin tarafından da iyi bilinmekteydi. 
Erdoğan’ın Moskova ziyareti Suriye sahasında 
sorunlar yaşayan Rusya için olumlu bir adımdı. 
Putin’in Ankara’ya gelmesi buna bir cevap niteli-
ğindeydi. Bilindiği gibi Rusya’nın Suriye iç sava-
şında Şam Yönetimi, İran ve Hizbullah’ın dışında 
ciddi müttefiki yoktur. İsrail’le belli bir “saldır-
mazlık” anlaşması üzerinden ilişki sürdürmek-
tedir. Esed rejimi üzerindeki rekabet ve İsrail’le 
sürdürdüğü ilişkiler yüzünden Moskova İran’la 
sorunlar yaşamaktadır. Dolayısıyla da Suriye’de 
Türkiye’yle işbirliği Rusya için büyük öneme sa-
hiptir.

Bu nedenle de İdlib konusu ortak açıklama 
metninde büyük yer verilmiş, 17 Eylül 2018 yı-
lında imzalanan memorandumda öngörülen yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesine vurgu yapıl-
mıştır. Söz konusu memorandum aynı zamanda 
Türkiye’nin İdlib üzerindeki kontrolünü tanıyan 
hukuki belge niteliğinde olduğu gibi, Türkiye ile 
Rusya-Şam Yönetimi’nin olası silahlı çatışmadan 
kaçınmak için tampon bölgenin kurulmasını ön-
görmekteydi. Buna karşı Türkiye İdlib’de muhalif 
güçlerin dışındaki silahlı grupların silahlarını bı-
rakmalarını sağlayacağını üstlenmişti.

Çıkar ve Hassasiyetlerde Mutabakat

Ankara zirvesi aynı zamanda üç ülkenin Suri-
ye’deki güç dengesinin korunması ve siyasi ge-
leceği konusunda çıkarlarının dile getirilmesi ve 
aktörler tarafından kabul edilmesi açısından da 
önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Zirve-
de kabul edilen ortak açıklama Türkiye, Rusya ve 
İran’ın Suriye’deki çıkar ve hassasiyetlerini kabul 
edilmesi anlamını da taşımaktadır. Söz konusu 
ortak açıklamalar Suriye’de barışın bir an önce 
geleceği anlamını taşımamasının yanında, taraf-
ların bu yönde adım atmak istediklerini ve ortak 
hareket etme konusunda güçlü iradeye sahip 
olduklarını göstermeleri açısından önemlidir. Su-
riye iç savaş sürecinin diplomatik ayağının olma-
ması tarafların karşı karşıya gelme riskini artıra-
caktır. Ancak diplomatik görüşmeler ve karşılıklı 
olarak fikir alışverişi tarihte daha büyük savaşla-
rın önüne geçilmesinde önemli etken olmuştur.

Ankara zirvesinin önemli maddelerinden bir 
diğeri, Golan tepelerinin ABD tarafından tek ta-
raflı İsrail’in toprağı olarak ilan etmesinin ve İsra-
il’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kınanmasıydı. 
Golan tepelerinin ABD tarafından İsrail’in toprağı 
olarak resmen kabul etmesi, İsrail’in Filistin’in di-
ğer bölgelerini de ilhak etmesi isteğini artırmıştır. 
Bu gelişme Filistin barış görüşmeleri için var olan 
sorunları daha da artıracağı gibi bölgede yeni ça-
tışmaların ortaya çıkmasına ve bu çatışmaların 
uluslararası güvenlik sorununa dönüşmesine yol 
açabilecek niteliktedir. Dolayısıyla da Suriye’de 
aktif rol oynayan ülkelerin bu yönde ortak hare-
ket etmeleri İsrail’in politikalarında bir sınırlama 
işlevi görme olanağına sahiptir.

Bu maddenin ikinci önemli vurgusu İsrail sal-
dırılarına yönelik olması İran açısından önem ta-
şımaktadır. Son birkaç seneden beri Suriye’deki 
İran askeri üsleri ve tesisleri İsrail’in hava saldı-
rılarına maruz kalmaktadır. Tahran yönetimi Su-
riye’de askeri varlığının olmadığını dile getirerek 
saldırılara sessiz kalmayı tercih etse de kayıpla-
rın artması İran’ın prestijine darbe vurmaktadır. 
Ayrıca Rusya tarafından da İsrail’in saldırılarının 
kınanması ve daha önce İsrail’in güvenliği Rus-
ya için önemli olduğunu açıklayan Rusya’nın 

Tel-Aviv Büyükelçiliği’nin zirve sonrası İsrail’in 
saldırılarından rahatsız olduğunu dile getirme-
si Rusya’nın İsrail ve İran’la ilişkilerini gözden 
geçirme niyetinde olduğunun göstergesi olarak 
görebiliriz. Ancak Rusya’nın bu ilişkisi stratejik 
olmaktan ziyade daha çok taktik nitelikte olup, 
seçim sonrası İsrail’in Rusya’yla ilişkilerine ve 
İran’ın Suriye’de Rusya’yla olan ilişkilerine bağlı 
olarak gelişecektir. Buna rağmen ABD ve İsrail 
tarafından siyasi, ekonomik ve psikolojik baskı 
altında olan İran’ın hem zirvede yer alması hem 
de İsrail’in kınanması Tahran’a moral vermiştir.

Suriye’nin Geleceği İçin Önemli Adım

Taraflar arasında Suriye Anayasa Komitesi’ne 
dâhil olacak olan isimler konusunda hemfikir ol-
maları, Suriye barış sürecinde önemli bir gelişme 
niteliğindedir. Bu konunun tamamen netleşmesi 
için daha uzun bir zamana ihtiyaç olacaktır. Ancak 
önemli derecede uzlaşıya varılması Suriye’nin si-
yasi geleceği açısından umut verici bir durum-
dur. Her bir aktör belli çıkarlar doğrultusunda or-
tak hareket etmesi Suriye’nin geleceği açısından 
büyük önem taşıyacaktır. Suriye sahasındaki her 

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş

Ankara zirvesi üç 
ülkenin Suriye’deki 
güç dengesinin 
korunması ve 
siyasi geleceği 
konusunda 
çıkarlarının dile 
getirilmesi ve 
aktörler tarafından 
kabul edilmesi 
açısından da 
önemli bir 
gelişme olarak 
görülmektedir.
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bir aktör Suriye’de etkili olmayı hedefliyor. Rusya 
Şam Yönetimiyle imzaladığı anlaşma çerçeve-
sinde Lazkiye ve Hmeymin’deki askeri üslerinin 
varlığını korumayı ve şekillenecek iktidar üzerin-
de etkiye sahip olmayı hedeflemektedir. İran’da 
benzeri bir beklenti içinde olup, rejimin kalıcılığı, 
rejim üzerinde etkisinin devam etmesi ve ülke-
deki askeri tesis ve üslerin kalıcılını istemekte-
dir. Türkiye ise, güney sınırlarının güvenliğinin 
sağlanması, muhalif güçlerin Suriye’de siyasi 
iktidarda söz sahibi olmaları ve mültecilerin Suri-
ye’ye geri dönmeleri gibi hedefleri sahiptir. 

Tarafların bu beklentilerinin hayata geçire-

bilmeleri için birincisi, kendi aralarında bir uz-
laşıdan öte bir anlaşmaya varmaları, ikincisi BM 
çerçevesinde çıkarlarının diğer büyük aktörler 
tarafından kabul edilmesine bağlıdır. Özellikle de 
Suriye’de önemli bir alanı kontrol eden ABD’nin 
İran’ın Suriye’deki varlığı ve Hizbullah’la ilişkile-
rini İsrail’in güvenliği ve bölgesel güvenlik açı-
sından kabul edilemez olarak görmektedir. Bu da 
İran’ın Suriye’deki durumunu uzun vadede zora 
sokmaktadır.

Sonuç olarak her üç aktörün Suriye konusun-
da bazı konularda farklı çıkarlara ve beklentilere 
sahip olmaları Suriye barış sürecinin yavaş işle-

mesine neden olmaktadır. Ancak Ankara zirve-
sinde olduğu gibi, söz konusu garantör ülkelerin 
diplomasiye ağırlık vererek bir araya gelmeleri ve 
sorunların görüşme yoluyla çözmeleri, Suriye ba-
rış sürecini hızlandıracağı gibi, kendi aralarındaki 
çatışma riskini de azaltacaktır. Bu görüşmeler ve 
sağlanacağı uzlaşı sayesinde söz konusu aktör-
ler kendi aralarında diğer alanlarda da işbirliğini 
geliştirme fırsatı yakalayacakları gibi, bölgenin 
güvenliği için de olumlu adım atmış olacaklardır.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş

Bu makale ilk olarak Yeni Şafak’ta 20.9.2019 tarihinde yayımlanmıştır.
https://www.yenisafak.com/hayat/ankara-zirvesi-diplomasinin-guvenlige-etkisi-3507039
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Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) 
ABD tarafından terör örgütleri listesine 

alınmasından sonra yapılan değişiklikler

21 Nisan 2019
Tümgeneral 

Hüseyin Selami
DMO Komutanlığına

18 Mayıs 2019
Tuğgeneral

Hasan Muhakkık
DMO İstihbarat

Başkanlığı Yardımcılığına

2 Temmuz 2019
Tuğgeneral

Gulam Rıza Süleymani
Besic Teşkilatı
Başkanlığına

2 Temmuz 2019
Tuğgeneral

Muhammed Rıza Aştiyani
Genelkurmay Başkan 

Yardımcılığına atanmıştır.

16 Mayıs 2019
Tuğamiral 

Ali Fedevi 
DMO Genel Komutan 

Yardımcılığına

18 Mayıs 2019
Hüseyin Taib’i
DMO İstihbarat 

Başkanlığına 

16 Mayıs 2019
 Tuğgeneral 

Muhammed Rıza Nakdi
DMO Koordinasyondan
Sorumlu Yardımcılığına

www.iramcenter.org/iramcenter

HAMENEİ’NİN 2019’DA İRAN SİLAHLI KUVVETLERİNDE 
YAPTIĞI KRİTİK ATAMALAR
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Nüfus Artış Hızı 

Nüfus Yaşlanma Hızı

Ülke Nüfusu

82.814.128 

İRAN'DA NÜFUS DAĞILIMI VE İSTATİSTİKLER

1.24

3.62

3.4

23

27.4

10.8

24
%

87.6
%

74
%

Genç Nüfus Oranı

Okuryazar Nüfus
Ailedeki Ortalama

Birey Sayısı

Kadınlarda Ortalama
Evlenme Yaşı

Erkeklerde Ortalama
Evlenme Yaşı

İşsizlik Oranı

Şehirleşme Oranı

Kaynak : İran İstatistik Kurumu
Not : Veriler Hicri/Şemsi 1395 (2016-2017) yılına aittir. 
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İRAN’IN NÜKLEER ANLAȘMA’DAN ÇEKİLME SÜRECİ

1. Aşama 
8 Mayıs 2019’dan itibaren 

3. Aşama
6 Eylül 2019’dan İtibaren 

2. Aşama 
7 Temmuz 2019’dan itibaren 

300 kilogramdan fazla 
zenginleștirilmiș 
uranyum stoklanmaya 
bașlandı. 
130 tonun üzerindeki 
ağırlaștırılmıș su 
stoklanmaya bașlandı.

AR&GE faaliyetlerine 
geri dönüldü. 

IR-4 santrifüjleri 
devreye girdi.
IR-6 santrifüjlerinin 
10’lu ve 20’li 
serilerine gaz 
verilmeye bașlandı. 
30’lu serilerine de bir 
ay içerisinde gaz 
verilmeye 
bașlanacak. 
IR-2M santrifüjleri ve 
IR-5 santrifüjleri de 
bir ay içerisinde 
devreye girecek

Uranyum zenginleștirme 
oranı %3,67 seviyesinden 

%4’ün üzerine çıkarıldı.

Böylelikle İran, AR&GE 
kapsamındaki
taahhütlerinin tamamını
askıya almış olacaktır.

İnfografik

İnfografik
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ABRUSYAİRAN ABD İNGİLTERE FRANSA İSRAİL

İRAN’IN KOEP’TEN ÇEKİLME ADIMLARINA ULUSLARARASI TEPKİLER

İran Atom Enerji
Kurumu Başkanı

Avrupa Birliği 
sözünü tutmadı.

ABD Dışişleri
Bakanı 

Mike Pompeo

İran’ın KOEP’teki 
sorumluluklarını
azaltması kabul

edilemez.

Avrupa Birliği
Dış Politika

Yüksek Temsilciliği

İran KOEP’i 
ortadan

kaldırabilecek 
her adımdan
kaçınmalıdır.

İngiltere 
Başbakanı
Johnson

İran’ın nükleer 
silahlara sahip
olmasına izin
verilmemeli. 

Fransa Dışişleri 
Bakanı

Jean-Yves Le Drian

İran gerginliği
artıracak KOEP’i 
ihlal eden ciddi 

adımlardan
kaçınmalıdır.

İsrail Dışişleri
 Bakanı 

İsrael Katz

Fransa, Almanya ve 
İngiltere, İran’a 

karşı yaptırımlarda
ABD’ye katılmalılar.

Rusya Dışişleri 
Bakanı 

Sergey Lavrov

KOEP’e alternatif
anlaşma yoktur. 

İran’ın yasal 
ekonomik çıkarlarını

göz önünde
bulundurarak

KOEP korunmalıdır. 

www.iramcenter.org/iramcenter
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İran 2018 – 2019 Temmuz Gıda Enflasyonu
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Kaynak: ISNA

8 milyon 196.000’i ilköðretimde 
olmak üzere toplam 14 milyon 
600.000 öðrenci

Ýlköðretim 
öðrencilerinin 
%62’si sýnýf 
mevcudunun 
24’ten fazla 
olduðu 
dersliklerde 
öðrenim görmekte

Çoðunluðu 
Huzistan 
eyaletinde 
olmak üzere 
10.000 yeni 
derslik

Eğim-öğretim personeli: 
870.000 kişi 
Öðretmen %64, 
Okul idarecisi  %20, 
Ücretli öðretmen %11
ve Destek hizmetleri 
personeli %5

OKUL

Öðrenci sayýsýnda 
500.000 kiþilik artýþ

49 ülke ve 77 þehirde 110 okul

570.000 
derslik ve 
110.000 okul

Yaklaþýk 500.000 
yabancý öðrenci 

142 milyon cilt 
ders kitabý basýmý

www.iramcenter.org/iramcenter

(Eylül -2019)
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Sertaç Sarıçiçek - Araştırmacı
Toplum / Kültür - Görüş

İran’da 
Kutsal 
Savunma 
Sineması ve 
Sorunları
İran’da her yıl 22-29 Eylül /31 Şehriver-7 

Mihr tarihleri arasında olduğu gibi bugün-
lerde de Defa’-ı Mukaddes/Kutsal Savunma 

olarak adlandırılan İran-Irak Savaşı’nın yıldö-
nümü çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Irak 
Ordusunun İran’ın Basra Körfezi kıyısındaki 
Huzistan eyaleti topraklarına saldırısıyla başla-
yan ve 1980-88 arası, sekiz yıl kadar süren bu 
savaş, İran halkının topyekûn hâlde vatanlarını 
Irak güçlerine karşı savundukları bir mücadele 
olmuştur.

İran-Irak Savaşı’nın kültür ve sanat üze-
rindeki etkilerine bakıldığında savaşın büyük 
bir sinema sektörünü beraberinde getirdiği 
görülür. Kutsal Savunma Sineması denen bu 
sektör, cephede savaşın gidişatını anlatan ve 
cephe gerisindeki İran halkına moral vermek 
maksadıyla çekilen video kayıtlarıyla doğmuş, 
80 ve 90’lı yıllarda peş peşe yayınlanan hama-
set dolu ve kahramanlık hikâyeleriyle bezeli 
filmlerle kısa sürede bir çığ gibi büyümüştür. 
İran halkının savaş döneminde cephede ve 
cephe gerisindeki sivil yaşamda çektiği sıkın-
tıları dile getiren ve İran İslam Cumhuriyeti’nin 
kurucu ideolojik unsurlarının yoğun biçimde 
kullanıldığı bu filmler, toplumun savaş yılları 
ve savaş sonrası dönemde en çok izlediği film-
ler arasında yerini almıştır. Savaş yıllarında 
doğan Kutsal Savunma Sinemasının İran sine-
ma tarihinde yaklaşık 40 yıllık bir maziye sahip 
olduğu söylenebilir.

Şah Dönemi sinemasını, Batı kültürünün 
İran toplumu üzerinde hegemonya kurmasını 
sağlayan bir araç olarak gören İslam Devrimi, 
sinemaya yeni bir kimlik kazandırmaya çalış-
mıştır. İslam Devrimi ile tesis edilmeye çalı-
şılan yeni sinema anlayışında her sanatçının, 

eseriyle toplumu İslami bilgi ve devrimci de-
ğerleri kullanarak eğitmesi (bir anlamıyla irşat 
etmesi) görevi bulunmaktadır. Bu yeni sanat 
anlayışı Kutsal Savunma Sinemasının temelini 
oluşturmuştur. İran-Irak Savaşı’nın anlatıldığı 
Kutsal Savunma Sinemasında topluma vatanı 
sevmek, devrime ve devrim rehberine bağlılık, 
devrimi diğer yönetimler altında ezilen Müs-
lümanlara ulaştırmak, Şii-İslam’ın değerlerine 
sadakat ve İran’ı bir millet şeklinde tasavvur 
etmek gibi dinî ve millî motifler işlenmiştir.

İran’da Kutsal Savunma Haftası kutlanırken 
Kutsal Savunma Sinemasının toplumu eğitici 
yönü siyasi çevreler tarafından yeniden hatır-
lanmakta ve başta Devrim Rehberi Ali Hame-
nei olmak üzere Kutsal Savunma Sinemasının 
ciddi bir yumuşak güç ve kamuoyu algısı ya-
ratmada güçlü bir enstrüman olarak kullanıl-
ması gerekliliği her defasında yeniden günde-
me getirilmektedir. Hamenei’nin, 2006 yılında 
sinema sanatçılarını ve yönetmenleri ağırladığı 
bir toplantıda sinemanın toplumu eğiten ve ye-
niden inşa eden yönüne atıfta bulan şu sözleri 
konuya örnek oluşturması bakımından önem-
lidir:

“Sizler bir nesli geleceğe karşı umutlu, istekli, 
kendine, İslam’ın değerlerine ve millî değerlere ina-
nan bir nesle dönüştürebilirsiniz ve yine aynı şekil-
de sizler bir nesli utangaç, pişman, geçmişin, İslam 
Devrimi’nin ve kutsal savunmanın iftihar edilecek 
değerlerini sorgulayan bir nesle de dönüştürebilir-
siniz.”

Devrim Rehberi Eylül 2018’de Kutsal Sa-
vunma Haftasıyla ilgili başka bir programda 
sinema için “diplomatik silah” tabirini kullan-
mıştır. Ayrıca İran-Irak Savaşı’nda çarpışan 
askerlerin yaşamlarının anlatıldığı yeni film-
lerin vizyona girmesi ve bu filmlerin yurt dı-
şına ihraç edilmesi arzusunu dile getirmiştir. 
Hamenei, son olarak Ağustos 2019’da yaptığı 
konuşmada Kutsal Savunma Sinemasının gü-
nümüzde önemini yitirmeye başladığını, bu 

sektörün canlandırılması gerektiğini ve bunun 
için yeni bir kültürel plan hazırlanmasının şart 
olduğundan bahsetmiş, Kültür ve İslami İrşad 
Bakanlığı, İslami Propaganda Kurumu, Eğitim 
ve Öğretim Bakanlığı, Bilim Teknoloji ve Yük-
sek Öğretim Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon 
Kurumunun ortak sorumluluk üstlenerek plana 
dâhil olmalarını istemiştir.

Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki; Kut-
sal Savunma Sinemasının 80 ve 90’lardaki eski 
ihtişamlı günlerine kavuşmasına engel olan 
birçok sorun bulunmaktadır. Öncelikle Kutsal 
Savunma Sineması her zaman devletin des-
teğiyle ayakta duran bir sektör olmuştur. Zira 
savaş filmleri büyük bütçeler isteyen pahalı 

Rejimin son 
yıllarda giderek 
artan bir şekilde 
sorgulanması, 
siyasi otoritenin 
başta Devrim 
Rehberi’nin 
Kutsal Savunma 
Sinemasını 
yeniden 
canlandırılmasını 
istemesine neden 
olmuştur.

Yıllar 1985-1991 1991-2001 2001-2011 2011-2019

Kutsal Savunma Filmleri 35 110 86 36

Gösterime Giren Tüm Filmler 293 697 741 944

Kutsal Savunma Filmlerinin 
Sinema Endrüstrisindeki Payı %12 %16 %12 %4

Kutsal Savunma Filmlerinin Sayısı ve İran Sinemasındaki Payı
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yapımlardır ve İran’da özel sinema bu masraf-
ları tek başına karşılayacak durumda değildir. 
Ayrıca filmlerde kullanılan 80’li yıllara ait savaş 
teçhizat ve malzemeleri yalnızca askerî ma-
kamlardan temin edilebilmektedir.

Savaşın yaşandığı 80’li yıllarda ve henüz 
güncelliğini koruduğu 90’larda Kutsal Savun-
ma Sineması propaganda amacıyla devlet-
ten gerekli mali desteği almış ve bu konuda 
çekilen filmler bu yıllarda büyük oranda artış 
göstermişti. Ancak bu filmler 2000’lerin ba-
şında hükûmetin politik öncelikleri arasından 
kalkmış ve devlet tarafından verilen ödenekler 

giderek azalmıştır. Bu durum ise 2000’li yıllar-
dan sonra İran-Irak Savaşı’nı konu alan filmle-
rin sayısında düşüş yaşanmasına ve İran sine-
masındaki payının azalmasına neden olmuştur.

Sektörü yeniden canlandırmak için 2014 
yılında bazı adımlar atılmaya başlanmış, Sa-
nat ve Kutsal Savunma Sineması İşleri Kuru-
mu adıyla müstakil bir yapı oluşturulmuştur. 
Tek bir kurum altında faaliyetlerini yürütmesi 
kararlaştırılan Kutsal Savunma Sinemasının 
kendine ait bir bütçeye sahip olması ve film 
yapımlarına daha çok mali ve teknik destek 
sağlanması amaçlanmıştır. Kurumun kendi-
si de ayrıca savaş hakkında belgesel türünde 
eserler hazırlamaktadır.

Kutsal Savunma Sinemasının son yıllarda 
karşı karşıya kaldığı en büyük problem, aslın-
da İran’da tüm sektörleri olduğu gibi sinema 
sektörünü de durgunluğa iten ABD ambargola-
rıdır. Ağustos 2018’de başlayan ve Kasım ayın-
dan itibaren şiddetini artıran ABD ambargoları 
her ne kadar sinema sektörünü kapsamasa 
da İran sineması da bu yaptırımlardan payını 
almaktadır. Ambargolar nedeniyle hazine ge-
lirleri azalan devlet, kültürel projelere para ak-

tarmaktan çekinmektedir. Bunun yanında am-
bargo ile İran’da ciddi bir döviz kuru artışı ve 
enflasyon yaşanmakta bu da film prodüksiyon 
maliyetlerini artırmaktadır. Film şirketleri ve 
yönetmenler de artan masraflardan dolayı yeni 
prodüksiyonlardan kaçınmaktadır. Son yıllar-
da sinema sektöründe gösterime giren film 
sayılarına bakıldığında 2017’de 169 olan film 
sayısının %31’lik azalışla 2018’de 116 filme 
düştüğü görülmektedir.

Hükûmetlerin kutsal savunma filmlerine 
verdiği desteğin azalmasında seyircinin bekle-
nen ilgiyi göstermemesi de etkili olmuştur.

Seyircinin bu tür filmlere artık rağbet et-
memesinin üç nedeni olabilir. Bunlardan ilki 
kutsal savunma filmlerindeki bayağılık ve ka-
litenin düşüklüğüdür. İstisnalar elbette mev-
cuttur ancak genel anlamda bu tür filmlerde 
yer alan kahramanlar aşırı yüceltilmekte, ge-
nellikle askerî konular işlenmekte ve hamaset 
dışında diğer insani değerler yeteri kadar iş-
lenmemektedir. İkinci neden ise ekonomik-
tir. Ambargolar nedeniyle geliri ve alım gücü 
zayıflayan halk, nispeten kolay vazgeçilen bir 
unsur olan kültürel faaliyetlerden elini çekerek 
sinemadan uzaklaşmaya ve bunun yerine kor-
san satıcılara yönelmeye başlamıştır. Üçüncü 

etkenin siyasi olduğu söylenebilir. İran’da bazı 
kesimler son yıllarda ekonominin kötü gidişatı 
nedeniyle hükûmete ve hatta rejime karşı tep-
ki göstermektedir. Bu tepkinin somut biçimini 
son yıllarda rejimi hedef alan sloganların atıl-
dığı sokak gösterilerinde görmek mümkündür. 
Halkın bu tepkisinden dolayı rejimin övüldüğü 
ve propagandasının yapıldığı bu tür filmlere 
gitmemeyi tercih etmesi doğaldır.

Rejimin son yıllarda giderek artan bir şekil-
de sorgulanması, siyasi otoritenin başta Dev-
rim Rehberi’nin Kutsal Savunma Sinemasını 
yeniden canlandırılmasını istemesine neden 
olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti, rejimin ku-
rucu değerlerini topluma özellikle genç nesil-
lere bu tür filmler aracılığı ile yeniden kazan-
dırmak çabası içerisindedir. ABD tarafından 
İran’a askerî müdahale ihtimalinin gündemi 
sıkça işgal ettiği bugünlerde vatan savunması 
ve direniş erdemlerinin yüceltildiği Kutsal Sa-
vunma Sineması’nın ihya edilmeye çalışılması 
bir tesadüf değildir.

Sertaç Sarıçiçek - Araştırmacı
Toplum / Kültür - Görüş

Yıllar Film Sayısı Seyirci Sayısı

1985-1991 35 53.968.409

1991-2001 110 64.786.092

2001-2011 86 15.392.827

2011-2019 36 5.944.836

Kutsal Savunma Filmlerine Giden Seyirci 
Sayısı (Yıllara Göre)
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İranlı 
Osmanlı 
Tarihçisi 
Vahab Veli 
Vefat Etti

Osmanlı araştırmalarının henüz kurum-
sal bir hüviyete bürünmediği İran’da, bu 
sahada yapılan çalışmalar birkaç araş-

tırmacı ve akademisyenin kişisel gayretleri ile 
ilerlemektedir. Bu akademisyenlerden biri olan 
ve alanında öncü kabul edilen Vahab Veli geç-
tiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Daha çok 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Osmanlı Tarihi adlı 
önemli eserinin Farsça tercümesi ile tanınan 
Vahab Veli, yaptığı tercümelerin yanı sıra bu 
sahada hem birçok kitap ve makale telif etmiş 
hem de Osmanlı araştırmaları sahasında hâlen 
çalışmakta olan pek çok öğrenciyi yetiştirmiştir.

14 Mart 1939 tarihinde Batı Azerbaycan 
vilayetinin Mahabad kentinde (eski adı ile Sa-
vuç-Bulak) dünyaya gelen Vahab Veli ilköğre-
tim ve lise öğrenimini Tebriz’de tamamladıktan 
sonra ailesinin ısrarıyla baba mesleği olan tica-
retle uğraşmıştır. 1957 yılında lise öğrenimini 
tamamlamasından sonraki beş yıl ticaretle uğ-
raşan Vahab Veli, içindeki eğitim ve araştırma 
isteğini yenemeyerek 1962 yılında üniversite sı-
navına girmiş ve Tebriz Üniversitesi Tarih bölü-
münü kazanmıştır. 1965 yılında lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra Tahran’da o zamanki adı 
ile Daniş-serâ-yı Âli’de (bugünkü adı Harezmî 
Üniversitesi) yüksek lisans eğitimine devam 
etmiştir. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Dil 
Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünde dok-
tora eğitimine başlayan Vahab Veli, Ankara’da 
bulunduğu süre içinde İran Kültür Merkezinde 
Farsça ve İran tarihi dersleri vermiştir. 1970 yı-
lında Rıza Şah Dönemi’nde İran konulu dokto-
rasını tamamlayan Veli, İran’a döndükten sonra 
Meşhed’de Firdevsi Üniversitesi Tarih bölümün-
de öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. 
İki buçuk yıl sonra zorunlu olarak Meşhed’den 
ayrılarak Tahran’a gelen Veli, Yüksek Öğretim 

Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 
1981 yılında idari görevlerinden ayrılarak Beşerî 
Bilimler ve Kültürel Araştırmalar Enstitüsünde 
(Pejuheşgah-ı Ulum-i İnsani ve Mutalaat-ı Fer-
hengi) araştırmacı olarak çalışmaya başlamış-
tır. Bu enstitüde araştırmacı olarak bulunduğu 
dönemde Tahran’daki çeşitli üniversitelerde 
özellikle Osmanlı Tarihi alanında dersler ver-
meye devam etmiştir. Üstad Vahab Veli kendi 
isteğiyle 2001 yılında emekliye ayrılmış, maddi 
problemleri ve sağlık sorunları nedeniyle mem-
leketi Mahabad’a yerleşmiştir. 26 Eylül 2019 
tarihinde Tebriz’de vefat eden Vahab Veli, ertesi 
gün memleketinde toprağa verilmiştir.

Türkçe ve İngilizceden muhtelif eserler ter-
cüme etmiş olan Vahab Veli’nin en önemli çalış-
ması, İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın önemli eser-
lerinden biri olan Osmanlı Tarihi’ni dört ciltte 
Farsçaya tercümesidir. Daha önce de Farsçaya 
çevrilen bu eseri, Veli daha dikkatli ve özenli bir 
şekilde tercüme etmiş ve bu vesileyle alanındaki 
büyük bir eksiği gidermiştir. Bilimsel hayatı bo-
yunca yazdığı ve tercüme ettiği makale ve kitap-
lara bakıldığında Türk ve Osmanlı tarihi için ne 
denli değerli çalışmalar yaptığı ortaya çıkmak-
tadır. İran üniversitelerinde ister Devrim öncesi 
ister Devrim sonrası yetkililer tarafından gere-
ken teveccüh ve ilgiye mazhar olamayan Türk 
ve Osmanlı araştırmaları sahası, çoğu zaman 
yüksek eğitimlerini Türkiye’de tamamladıktan 
sonra İran’a dönen hocalar vesilesiyle ayakta 
kalabilmiştir. Tevfik Sübhani ve Muhammed 
Taki İmami gibi araştırmacıların yanı sıra Vahab 
Veli de söz konusu alanın etkin isimlerinden biri 
olmuştur. Yazdığı ve çevirdiği kitap ve makale-
lerin bazıları şunlardır:

Telif Kitaplar:

Nigahi be Revend-i Nüfuz ve Gosteriş-i 
Zeban ve Edeb-i Farisi der Turkiye [Fars Dili 
ve Edebiyatının Türkiye’ye Girişi ve Yayılışı] 
(Tahran 1995), Edyan-ı Cihan-ı Bastan [Antik 
Dünyanın Dinleri] (Tahran 1993), Mecmua-yı 
Makalat-ı Evvelin seminar-i Tarihi-yi Hücûm-i 
Moğol be İran ve Peyamedhâ-yi An [I. Moğol-
ların İran’a Saldırısı ve Sonuçları Sempozyumu 
Bildirileri] (Tahran 2000), Nigahi be İranşinasi 
ve iranşinasan-ı Kişverha-yi Müşterekü’l Menafi 
ve Kafkaz [Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kaf-
kasya’da İran Araştırmaları ve İran Araştırmacı-
ları] (Tahran 1993).

Bazı Makaleler:

Merv der Devre-i Selcukiyan [Selçuklular 
Döneminde Merv] (Tahran 1992), Revend-i Is-
lahat der İmparaturi-yi Osmani [Osmanlı Devle-
ti’nde Islahat Süreci] (Tahran 2001), Yeseviyye: 

Tarikati ez Asya-yi Merkezi [Orta Asya’da Bir 
Tarikat: Yesevilik] (Tahran 1997)

Tercüme Kitaplar:

Karakoyunluha [Karakoyunlular], Faruk Sü-
mer (Tahran 1990), Tarih-i Peyamberan-ı Du-
ruğin der Sadr-ı İslam [İslam’dan Dönenler ve 
Yalancı Peygamberler], Bahriye Üçok (Tahran 
1985), Tarih-i Osmani [Osmanlı Tarihi (4 Cilt)], 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı (Tahran 2001), Tarih-i 
Ğozhâ (Turkmenhâ) [Oğuzlar], Faruk Sümer 
(Tahran 2011), Kafkaz ve Siyaset-i İmparatu-
ri-yi Osmani [Kafkasya ve Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun Kafkasya Siyaseti] Cemal Gökçe (Tahran 
1994).

Makaleler:

Kızılbaş, Abdülbaki Gölpınarlı (Tahran 
1987), Tesir-i Endişeha-yi İbn Haldun ber 
Tarih-nigar-iyi Osmani [Türkiye’de İbn Hal-
dunizm,] Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (Tahran 
1989), Nigahi be Teşkilat-ı Devletha-yı Karako-
yunlu ve Akkoyunlu [Karakoyunlu ve Akkoyun-
luların Devlet Teşkilatı], İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
(Tahran 1993), Ceryanha-yi Fikri der Emir-ni-
şinha-yi Anatoli ve Devletha-yi Karakoyunlu ve 
Akkoyunlu [Anadolu Beylikleriyle, Karakoyunlu 
ve Akkoyunlu Devlerinde Fikrî Hareket], İsma-
il Hakkı Uzunçarşılı (Tahran 1990), Cihanşah-ı 
Karakoyunlu [Cihanşah], Mükrimin Halil Yinanç 
(Tahran 1996), Efsane-yi Manas Yadigâr-i ez 
Ferheng-i Kırkızha [Manas Destanı], Abdülkadir 
İnan (Tahran 1995).

Osmanlı tarihi 
ile ilgili yaptığı 
araştırma ve 
çevirilerle 
tanınan, İran’daki 
Osmanlı tarihi 
araştırmalarının 
öncüsü kabul edilen 
Vahab Veli hayatını 
kaybetti.

Turgay Şafak - Koordinatör
Toplum / Kültür - Haber Analiz
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Türkçeden 
Farsçaya 
Yapılan 
Tercümeler 
Üzerine Bir 
Değerlendirme

Türkler ve Farslar arasındaki kültürel temas-
ların İslamiyet’in her iki toplum tarafından 
kabulünden öncesine dayandığı bilinmekte-

dir. Öyle ki tarihî kronikler ışığında incelenmesi 
güç olan Destanlar Çağı İran-Turan ilişkileri bir 
tarafa bırakıldığında, Türklerle İrani kavimler arad-
sındaki esaslı temasların Mâverâünnehir’in 6 ila 
8. yüzyıllar arasında tedricen Köktürklerin siyasi 
egemenliğine girmesiyle başladığı ileri sürüle-
bilir. Söz konusu zaman aralığında günümüzde 
Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan sınırları içe-
risinde kalan bölgede, Türkler ve İrani kavimler 
arasındaki askerî, siyasi, idari ve ticari faaliyetler 
doğal olarak dil ve kültür etkileşimini beraberinde 
getirmiştir. İlk olarak muhtelif Soğdça belgelerde 
kendini gösteren kültür temasları, Sasanilerden 
(224-651) itibaren daha somut ve çok yönlü bir 
hâl almıştır. Nitekim İran’da Sasaniler Dönemi 
İran-Turan ilişkilerini ele alan müstakil araştır-
malar mevcuttur.1 İslam öncesi başlayan kültürel 
temas, İslamiyet sonrasında da devam ettiğinden 
Türkler ve İranlılar arasındaki kültürel ilişkilerde 
coğrafya değişse de bir devamlılık söz konusu 
olduğu söylenebilir.

Genel kabule göre Türklerin 11. yüzyılda 
tedrici olarak Horasan üzerinden İran’a gelişi 
ve çok geçmeden İran genelinde yönetimi ele 
alması Türkler-Farslar arasındaki kültürel ilişki-
lerde bir bütünleşme ve iç içe geçme sürecine 
kapı aralamıştır. İran’da Selçuklulardan (-1040
1157) Kaçarlara (1925-1794) değin süren Klasik 
Dönem’de yaklaşık 10 asır boyunca Türk-Fars 
kültürel ilişkileri derinleşmiş ve köklemiştir. 
Dahası İran üzerinden Anadolu’ya geçen Oğuz 
boyları, İran’da tekâmül eden kültürel birikimden 

1  Bk. Rıza, İnayetullah (1365) İran ve Torkan der Ruzigar-i Sasaniyan, Şirket-i İntişarat-ı İlmi u Ferhengi, Tahran.
2  Bekbabayi, B. ve E. Emirzadeh (2016). “Caygahı Tercümeyi Edebiyatı Torkiye bad ez İnkılabı İslamı”, TYB Akademi, İran ve Türkiye Özel Sayısı, 

yıl 6, sayı 18, sayfa 96-116.
3  Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün İran’daki muadili olan kurum.

her daim istifade etmiştir. Nitekim Osmanlı Dev-
leti’nin (1299-1923) sınırları dâhilinde kalan Bal-
kanlar’da Farsçanın izlerine rastlanması Türklerin 
Türk-Fars kültürel birikimini Anadolu’nun ötesine 
taşıdığına işaret etmektedir.

Türkiye-İran kültürel ilişkileri genel bir ba-
kışla İslam Öncesi Dönem, Klasik Dönem (İslam 
sonrası), Modernleşme Dönemi ve günümüzı-
de İran-Türkiye ilişkileri şeklinde olmak üzere 
dört ana başlıkta ele almak mümkündür. Klasik 
Dönem’de Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve 
Osmanlılarda Fars kültürünün tesiri belirginse 
de Modernleşme Dönemi’yle birlikte kültürel 
ilişkilerde ibre Türkiye’den yana dönmeye baş-
lamıştır. Zira Osmanlıların İran’a nispeten erken 
yakaladığı modernleşme İran için örnek teşkil 
etmiştir. İstanbul’da toplanan İranlı kültürel elit-
ler dernekler kurmuş, gazete-dergiler çıkarmış 
ve tercümeler yapmıştır. Bu bağlamda Osmanlı 
modernleşmesinin İran modernleşmesine etkisi 
her ne kadar az çalışılmış olsa da oldukça net-
tir. Nitekim İstanbul, İran için Avrupa’ya uzanan 
bir köprü konumundadır. Hürriyet, eşitlik, adalet, 
meşrutiyet gibi fikirler İstanbul’dan Tebriz’e aka-
binde Tahran’a ulaşmıştır. Türkiye’deki modernş-
leşme tecrübesi İran’a ilk etapta siyasi mesele-
lerde aktarılırken çok geçmeden eğitim ve sanat 
sahasında da Türkiye’nin tesiri İran’da görülme-
ye başlanmıştır.

Türkiye, edebiyat sahasında da Avrupa ile 
İran arasında köprü vazifesi görmüştür. Nite-
kim Şeyh İbrahim Zencani’nin Victor Hugo’nun 
Sefiller isimli meşhur romanını Osmanlı Türkçe-
sinden Farsçaya tercüme etmesi bu bağlamda 
dikkate değerdir. Bunun yanı sıra Nasıriddün 
Şah’ın (s. 1848-1895) talimatıyla 1883 yılında 
kurulan Darü’t-Tercümeyi Hassa-yi Humayuni’de 
birçok Osmanlı Türkçesi müterciminin yer aldığı 
ve genellikle kamu idaresi, ordu teşkilatlanma-
sı, saray teşrifatı, sınır muahedeleri, siyasi tarih 
ve coğrafya gibi alanlarda yazılmış bilgilendirici 
eserlerin tercüme edildiği dikkati çekmektedir. 
Anlaşılan o ki bir yandan kültürel elitler Türki-
ye’deki fikrî ve edebî gelişmeleri takip ederken 
diğer yandan devlet adamları devlet ve ordu teş-
kilatının ıslahında Türkiye’ye bakmaktadır.

Pehleviler Dönemi’nde (1925-1979) Türkçe-
den Farsçaya kapsamlı bir tercüme hareketinden 
söz etmek mümkün değilse de dönemin önemli 
kültür adamlarının Türkiye’yi yakından izlediği 
anlaşılmaktadır. Atatürk tarafından Türkiye’de 
gerçekleştirilen reformların Rıza Şah’a ilham 
kaynağı olduğuna ve Rıza Şah’ın 1934’teki Türki-
ye ziyaretinin İran’daki reformları hızlandırdığına 

dair iddialar önemlidir. Ayrıca İranolojinin düne-
yaca meşhur isimlerinden Dr. İhsan Yarşatır’ın 
1954’te faaliyete başlayan Kitap ve Tercüme 
Yayım Kurumunu (Bongah-ı Tercüme ve Neşr-i 
Kitab) kurarken aynı yıllarda Türkiye’de Hasan 
Ali Yücel’in öncülüğünde yürütülen ve Batı ede-
biyatından yaklaşık 600 eserin belirli bir program 
çerçevesinde Türkçeye tercüme edildiğine röpore-
tajlarında atıfta bulunması manidardır.

İran İslam Cumhuriyeti Dönemi’nde (-1979…) 
ise Türkçeden Farsçaya kapsamlı bir tercüme 
hareketi olduğu görülmektedir. Nitekim Bekbabai 
ve Amirzadeh tarafından yapılan bir araştırmada 
1979-2016 yılları arasında Türkçeden Farsçaya 
559 eser tercüme edilmiştir.2 Araştırmacıların 
verilerinin İran Millî Kütüphane Kataloğu, Hane-i 
Kitap Kataloğu3 ve Gisoom Elektronik Kitap Ka-
taloğu’ndan derlemiş olması araştırmanın güve-
nirliğini arttırmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti 
kurulduktan hemen sonra vuku bulan sekiz yıllık 
İran-Irak Savaşı (1988-1980) boyunca ülkedeki 
kültürel durgunluk evresi hesaba katıldığında 
zikredilen rakam küçümsenemeyecek ölçüdedir. 

Osmanlı 
Meşrutiyeti’nden 
(1876) beri 
Türkiye’deki siyasi, 
kültürel ve sosyal 
gelişmeleri takip 
eden İranlı aydınlar 
günümüzde de 
Türk Edebiyatını 
ve dolayısıyla 
Türkiye’deki 
kültürel hayatı 
yakından takip 
etmektedir.
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2000’li yıllardan sonra İran’da Türkiye’nin bariz 
bir şekilde ilgi görmeye başladığı söylenebilir. 
Zira 2000’li yıllardan itibaren her on yılda 200’ün 
üzerinde Türkçe eser Farsçaya tercüme edilmiş-
tir. İlginç olan ise Türkçeden Farsçaya yapılan 
tercümelerin büyük çoğunluğunu (445) roman, 
hikâye, şiir ve hatırat gibi edebî eserlerin oluş-
turmasıdır. Görünen o ki İranlı okur da Türk okur 
gibi hikâye ve roman gibi edebî türlere ilgi duy-
maktadır.

Tercümeler incelendiğinde eser seçiminde 
edebî ölçütlerden ziyade popüler kültür etkili 
olduğu görülmektedir. İran kamuoyu tarafın.-
dan az çok tanınan Elif Şafak, Zülfi Livaneli, 
Orhan Pamuk gibi isimlerin kitaplarının satış 
oranı yüksek olacağından adı geçen yazarların 
eserlerinin birden fazla tercümesi vardır. Görül-
düğü kadarıyla Elif Şafak’ın Aşk romanının dör-
dü Türkçeden ikisi İngilizceden olmak üzere altı 
farklı tercümesi piyasada bulunmaktadır. Eserleri 
hâlihazırda en çok tercüme edilen ve satılan Türk 
yazar ise tespit edilebildiği kadarıyla Orhan Pa-
muk’tur.

Dikkat çeken bir diğer husus ise Ahmet Ham-
di Tanpınar, Halide Edip Adıvar, Mehmet Akif, 
Reşat Nuri gibi modern Türk edebiyatının önde 
gelen yazarlarından pek az tercüme bulunması-
dır. Yekta Kopan, Serdar Özkan, Kahraman Ta-
zeoğlu, Ayşe Kulin, Mustafa Kutlu, İhsan Oktay 
Anar gibi isimlerin eserlerinin tercüme edilmesi 
mütercimlerin eser seçiminde son dönem Türk 
edebiyatına yoğunlaştığını göstermektedir.

İran’da kültür-sanat camiasında sol 
düşüncenin hâkim olduğu bilinmektedir. Bu 
durum ister istemez tercüme faaliyetlerine de 
yansımaktadır. Öyle ki Yaşar Kemal, Nazım Hik-
met ve Aziz Nesin’in neredeyse bütün kitapları 
Farsçaya tercüme edilmiştir. Aziz Nesin’e ilişkin 
zikretmeye değer bir husus bazı Farsça kitapla-
rının başlıklarının Türkçe eserleri arasında yer 
almamasıdır. Bu durumun iki gerekçesi olabilir. 
Farsça basımda kitap ismi değiştirilmiştir veya 
mütercim kendi yazdığı bir kitabı Aziz Nesin’den 
tercüme diye piyasaya sürmüştür. Zira bu hu-
susta bazı mütercimler, Aziz Nesin tercümesi 
diye piyasaya çıkan kitapların bir kısmının bizzat 
mütercim tarafından yazıldığını ve Aziz Nesin is-
miyle basıldığını ileri sürülmektedir. Aziz Nesin’in 
kitaplarından Enflasyon Her Gün Artıyor dört 
baskı, Niçin Benimle Evlendin? altı baskı, Kurt 
Olan Koyun beş baskı, Ölmüş Eşek dört baskı, 
Takım Elbise, Madalya Alan Eşek ve Parti Kurmak 
Parti Vurmak ise üç baskı yapmıştır. Ayrıca Fa-
kir Baykurt, Sabahattin Ali, Özdemir Asaf ve Fazıl 
Hüsnü Dağlarca eserleri Farsçaya tercüme edilen 

4  Ali Nihat Tarlan tarafından kaleme alınan Mehmet Akif isimli eser Farsçaya tercüme edilmiş ve mütercim kitaba ek olarak Safahat’tan şiir tercü-
meleri eklemiştir. Ali Nihad Tarlan, Mehmed Akif Ersoy: Zindegi-name ve Bergüzide-i Asareş, çev, Kazım Recevi, Tahran: Müessese-i Ferhengi-yi 
Mıntıkai, 1398 [1969]

sol eğilimli şair ve yazarlardan bazılarıdır. Buna 
mukabil muhafazakâr ve mukaddesatçı Türk 
yazarların pek azının eserleri Farsçaya tercüme 
edilmiştir. Örneğin Ömer Seyfettin’in iki (öykü-
lerden seçmeler), Necip Fazıl’ın ise bir (Çile) kita -
bı Farsçaya tercüme edilmiştir. Türkiye’nin millî 
şairi Mehmet Akif Ersoy’un eserlerinin ise henüz 
Farsçaya tercüme edilmediği anlaşılmaktadır.41

Edebiyat dışında tarih kitapları arasında İs-
mail Hakkı Uzunçarşılı, Ahmet Yaşar Ocak, Meh-
met Fuat Köprülü gibi araştırmacıların eserleri 
göze çarpmaktadır. Türkçeden Farsçaya tercüme 
edilen dinî kitaplar arasında Harun Yahya ismiyle 
kitaplar yayımlamış olan Adnan Oktar’ın 14 ki-
tabının Farsçaya tercüme edilmiş olması dikkat 
çeken bir husustur. Bediüzzaman Said-i Nursi de 
eserleri Farsçaya tercüme edilen Türk müellifler 
arasındadır.

Siyasete ilişkin tercüme edilen eserler arasın-
da terörist başı Abdullah Öcalan’ın kitaplarından 
beşinin Farsçaya tercüme edilip basılmış olması 
şaşırtıcıdır. Söz konusu kitapların İran Kürtleri 
tarafından tercüme edildiği anlaşılmaktadır. Öca-
lan’ın yazdığı Kürt Aşkı, Sümer Rahip Devletinden 
Demokratik Uygarlığa, Kürdistan Yurtseverliği ve 
Ulusal Kurtuluş Cephesi söz konusu kitaplardan 

bazılarıdır. Buna mukabil Ermenilerin Türkiye’de 
yaptığı mezalim ve PKK meselesine ilişkin Türki-
ye’nin tezlerini işleyen inceleme-araştırma eser-
lerinin tercümesi yok denecek kadar azdır.

Son 40 yılda Farsçadan tercüme edilerek Tür-
kiye’de basılan eserlerin sayısı İran’daki Türkçe 
tercümelerle mukayese edilemeyecek kadar az-
dır. Üstelik modern Fars Edebiyatından yapılan 
tercümelerin sayısı ise oldukça kısıtlıdır. Dola-
yısıyla Türkiye’yle mukayese edildiğinde İran’da 
bir koordinasyon ve plan içerisinde olmasa da 
Türkçeden Farsçaya ciddi bir tercüme hareketi 
mevcuttur. Bu hareket, Osmanlı Meşrutiyeti’nden 
(1876) beri Türkiye’deki siyasi, kültürel ve sosyal 
gelişmeleri takip eden İranlı aydınların günümüz-
de de Türk Edebiyatını ve dolayısıyla Türkiye’deki 
kültürel hayatı yakından takip ettiğini göstermek-
tedir. Daha açık bir ifadeyle klasik dönemde İran 
edebî ve kültürel olarak Türkiye’yi etkilemektey-
ken modernleşme döneminden itibaren Türkiye 
İran’ı etkisi altına almıştır. Bu durum günümüzde 
de sinemadan televizyonculuğu, edebiyattan mü-
ziğe hâlâ devam etmektedir. Bu savı ispatlayan 
pek çok veri mevcuttur. Nitekim tercüme hare-
keti ise oldukça farklı alanlarda kendini gösteren 
İran’daki Türkiye etkisinin sadece bir boyutudur.

Umut Başar - Kıdemli Uzman
Toplum / Kültür - Görüş
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Barış Pınarı 
Operasyonu’na 
İran’dan İlk 
Tepkiler

6 Ekim Pazar akşamı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald 
Trump arasında gerçekleşen telefon gö-

rüşmesinden sonra Trump, ABD askerlerinin 
güvenli bölge oluşturulması planlanan bölge-
den çekileceğini açıkladı. ABD’nin bölgeden 
çekilmesiyle Türkiye’nin bölgeye yönelik uzun 
zamandan beri gerçekleştirmeyi planladığı 
operasyonun önü de açılmış oldu. Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği bu operasyonun temel hedefleri 
arasında Suriye sınırı boyunca oluşturulmak is-
tenen terör koridorunun ortadan kaldırması ve 
üç buçuk milyon mültecinin bir kısmının burada 
oluşturulacak yerleşim birimlerinde iskânı öne 
çıkmaktadır. Türkiye’nin “Barış Pınarı Operas-
yonu” adını verdiği harekâtın hazırlıkları tamam-
landıktan sonra 9 Ekim Çarşamba günü Erdo-
ğan’ın emriyle operasyon başladı. Operasyona 
yönelik Trump’ın ABD askerlerinin bölgeden 
çekildiğini açıkladığı andan itibaren uluslararası 
camiadan olduğu gibi İran’dan da tepkiler geldi.

İran’dan gelen ilk tepkiler arasında Dışişle-
ri Bakanı Cevad Zarif’in 7 Ekim Pazartesi günü 
Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıkla-
ma yer almaktadır. Zarif açıklamasında ABD’yi 
bölgede işgalci güç olarak tanımlayıp doğal ola-
rak bölgeden çıkması gerektiğini ifade etti. İran 
diplomasisinin ABD’yi bu şekilde hedef alması 
yeni bir durum değildir. Dolayısıyla Zarif’in bu 
açıklamasını İran’ın bölgede ABD’ye yönelik iz-
lemiş olduğu genel politikalarının devamı olarak 
değerlendirmek gerekmektedir. Zarif, aynı gü-
nün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’yla yaptığı telefon görüşmesinde de 
askerî operasyona karşı olduğunu belirterek, 
Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve ulusal ege-
menliğine saygı duyulmasının ve terörle mü-
cadele ile bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağ-
lanmasının gereğini vurguladı. Zarif, 20 Ekim 
1998’de Türkiye ile Suriye arasında imzalanan 
Adana Anlaşması’nın Türkiye’nin terörle ilgili 
endişelerini gidermek için yeterli olduğunu sa-
vundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 9 
Ekim Çarşamba günü Bakanlar Kurulunda yaptı-
ğı bir açıklamada Türkiye’nin Suriye sınır hattın-
dan duyduğu güvenlik endişesini haklı bulduğu-
nu ancak endişelerinin giderilmesi için izlenen 
yolun bölge koşullarında uygun olmadığını ifade 
etmiştir. Ruhani’nin açıklamasında da ABD’nin 
bölgeden çekilmesine yönelik olumlu ifadeler 
yer almaktadır. Ruhani konuyla ilgili “Bugün 
esas konu, Suriye’nin kuzeyi ve Fırat’ın doğusu 
değildir. Bölgenin ilk sorunu İdlib konusudur 
zira tüm teröristler bu bölgede toplanmıştır. 
Umarım bölge ülkeleri bu hususta yardımcı olur 
ve Türkiye devleti de bölgede yeni bir sorunla 
karşılaşmamamız için bu hususa daha çok dik-
kat eder” ifadelerine yer verdi. Eski Dışişleri Ba-
kanı Yardımcısı ve İslami Şura Meclis Başkanı 
Uluslararası Özel İşler Yardımcısı Hüseyin Emir 
Abdullahiyan da operasyonun başladığı 9 Eylül 
Çarşamba akşam saatlerinde Twitter hesabın-
dan yaptığı açıklamada operasyonun bölgedeki 
gerilimi daha da arttıracağını ifade ederek ope-
rasyon sonucunda yeni göçlerin olacağını dile 
getirdi. Abdullahiyan açıklamasında operas-
yonun mevcut durumu daha da karmaşık hâle 
getireceğini, iki tarafın müzakere ederek sorunu 
çözmesini uygun gördüğünü ifade etti. Yukarı-
daki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere İran 
dış politikasında uzlaşmacı, iç politikasında re-
formist olarak bilinen hükûmet, bu söylemlerle 
İran’ın, Barış Pınarı Operasyonu’na karşı oldu-
ğunu diplomatik bir dille ifade etmiş oldu.

Ancak bilindiği üzere İran’ın önemli mese-
lelerinde son söz oldukça geniş yetkilere sahip 
Devrim Rehberi’ne aittir. İran’ın Devrim Rehberi 
çizgisinde ilerleyen muhafazakâr kesimden şim-
diye kadar bir açıklama gelmedi. Ancak ülkenin 
medyasında konuyla ilgili öne çıkan yazılara 
bakıldığında farklı siyasi grupların konuyla ilgi-
li bakış açılarını görmek mümkündür. Örneğin 
Devrim Rehberi Hamenei’ye yakınlığıyla bilinen 
Keyhan gazetesi planlanan operasyonu Yeni 
Osmanlıcılığın bir parçası olarak Erdoğan’ın fır-
satçı politikası şeklinde değerlendirdi. Aynı şe-
kilde Hamenei’nin uluslararası meselelerde baş 
danışmanı olan Ali Ekber Vilayeti’ye ait olduğu 
iddia edilen Ferihtegan gazetesi operasyonla 
ilgili haberi “Sultanizm Terörizmin Hizmetinde” 
manşetiyle okuyucularına duyurdu. Söz konusu 
başlık Türkiye’den sert tepkiler alınca İran Anka-
ra büyükelçisi başta olmak üzere resmî yetkililer 
konuyla ilgili açıklamada bulundu ve söz konusu 
yazı gazetenin web sitesinden kaldırıldı. İran’ın 
Ankara Büyükelçisi konuyla ilgili Twitter hesa-
bından “Farhikhtegan gazetesi, millî çıkarlara 
aykırı girişimlerde bulunmak ve mesleki ilkele-
ri göz ardı etmekten dolayı, ilgili makamlardan 
uyarı aldı. Türkiye Devleti ve halkı ile en iyi iliş-

kilere sahip olmak ve Türkiye devlet adamlarına 
saygı hususuna riayet etmek İranlı tüm yetkili 
makamların üzerinde ittifak ettiği bir konudur” 
açıklamasında bulundu. Devrim Rehberi çizgi-
sinde ilerleyen muhafazakâr kesim operasyonla 
ilgili doğrudan bir açıklamada bulunmadıysa da 
Devrim Rehberi’ne yakınlığıyla bilinen gazetele-
rin tutumlarına bakıldığında İran’daki muhafa-
zakâr kesimin de operasyona karşı olduğu ba-
riz bir şekilde ortadadır. İran’daki muhafazakâr 
kesimin diğer uluslararası meselelerde olduğu 
gibi Barış Pınarı Operasyonu’na da oldukça sert 
bir tavır sergilediğini söylemek yanlış olmaya-
caktır.

İran’ın Tasnim ve Javanonline gibi önde 
gelen haber ajanslarına bakıldığında ise ope-
rasyonun Türkiye açısından olumlu bir sonuca 
varmayacağını açıklayan yazılar yer almaktadır. 
Tasnim Haber Ajansı, ABD’nin Suriye’nin kuze-
yinden çekilmesinin Kürtler için zehirli darbe, 
Erdoğan içinse paketli bomba niteliğinde ol-
duğunu, operasyonun geleceğinin Suudilerin 
Yemen’deki durumu gibi olacağını yorumlayan 
uzun bir yazıya yer verdi. Javanonline ise ko-
nuyu “Türkiye, barış pınarı girdabının bir adım 
uzağındadır” başlığı altında yorumladı.

Sonuç itibariyle İran’daki tepkilere bakıldı-
ğında İran’ın bu durumdan memnun olmadığı 
anlaşılmaktadır. İran’dan gelen bu tepkilerin 
nedenini Suriye sınırları içerisinde sahip olduğu 
nüfuz alanları ve Türkiye’nin Suriye’de daha da 
etkin hâle gelmesinden duyduğu endişelere bağ-
lamak mümkündür. Türk yetkilileri tarafından 
sunulan sınır hattı boyunca 30 km derinlikteki 
bir güvenlik bölgesinin oluşturulması Suriye’yi 
“Direniş Ekseni” kapsamında stratejik derinliği-
nin merkezi olarak tanımlayan İran’ı doğal ola-
rak rahatsız etmektedir. Zira İran, benimsemiş 
olduğu “direniş ekseni stratejisi” alanında başka 
bir gücün dengeleri değiştirecek ölçüde güçlü 
olmasını istememektedir.

İran, Türkiye 
Suriye ilişkilerinin 
Adana Antlaşması 
çerçevesinde sabit 
kalması gerektiğini 
savunmaktadır.

Esmatullah Surosh - Asistan
Şiilik Araştırmaları - Görüş
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Lordigan’da 
Yaşanan 
Sağlık Krizi 
ve Güvenlik 
Sorunu

İran’ın Çehar Mahal ve Bahtiyari eyaletinin 
Lordigan ilçesinin Çenar Mahmudi köyünde 
sağlık görevlileri tarafından yaklaşık iki ay 

önce bir diyabet kontrolü yapılmış, köy ahalisi 
bu kontrol sırasında aynı enjektörün birkaç kişi 
üzerinde kullanıldığı iddiasını ortaya atmıştı. 
Sonrasında ahali kendilerine hastalık bulaşmış 
olabileceği şüphesiyle İsfahan ve Şiraz’daki kli-
niklere başvurmuş ancak tüm sonuçlar temiz 
çıkmıştı. Fakat köyde daha sonra Sağlık Bakan-
lığı tarafından yapılan tıbbi tetkiklerde kadın, 
erkek ve çocuklardan oluşan 22 kişiye AIDS 
teşhisi kondu. Bu sonuçlar köy halkının zih-
nindeki ihmal olduğuna dair şüpheleri yeniden 
canlandırdı ve şüphenin tüm Lordigan ilçesine 
yayılmasına neden oldu. Bu durumun Lordigan 
halkında yarattığı korku, 2 Ekim 2019 Çarşam-
ba günü Lordigan ilçesinde protesto gösterile-
rinin fitilini ateşledi. Lordigan halkı İlçe Sağlık 
Müdürlüğüne taşla saldırarak camlarını kırdı ve 
kaymakamlık binası önünde toplanarak “ihmal-
den sorumlu sağlık çalışanının cezalandırılma-
sı” talebinde bulundu. Halkın çağrısına kulak 
veren Eyalet Savcılığı, olay hakkındaki dosya-
nın hazırlandığını ve ihmalin sanığı konumun-
daki paramedik çalışanının gözaltında olduğu-
nu açıkladı. Halk bu açıklamayla teskin olurken 
HIV virüsüyle bulaşan AIDS hastalığının sağlık 
ihmalleri yüzünden bölgede yayılıp yayılma-
dığına dair uzmanların ve resmî makamların 
açıklama yapması için bir süre bekledi. Ancak 
bu sırada Sağlık Bakanı Said Nemeki tarafından 
dile getirilen tahrik edici sözler halkın sabrının 
taşmasına neden oldu.

Nemeki, 5 Ekim 2019 Cumartesi günü ada-
let bakanına mektup yazarak Lordigan Sav-
cılığının hazırladığı dosyayı eleştirdi. Nemeki 
köydeki HIV salgınının, halkın iddia ettiği gibi 
virüslü enjektör nedeniyle olmadığını bölgede 

şırıngayla uyuşturucu kullanımının ve gayri-
meşru ilişkilerin yaygın olmasının HIV virüsü-
nün yayılmasında esas etken olduğunu belirtti. 
Bakanlığın yaptığı tetkikler üzerinden bu açıkla-
mayı yapan Nemeki, bölge halkı üzerinde kötü 
bir imaj oluşmaması için bu sonuçların kamu-
oyuyla paylaşılmadığını dile getirerek Lordigan 
savcısının bir an önce dosyayı neticelendirmesi 
ve bakanlığa mensup sağlık çalışanlarının kı-
rılan haysiyetlerinin düzeltilmesi talebini dile 
getirdi. Nemeki’nin bölge halkını töhmet altın-
da bırakan sözleri üzerine Lordigan Milletvekili 
Muhammed Halidi Serdeşti, Meclis Genel Ku-
rulunda bakanı sert bir dille eleştirerek, sözle-
rini “sorumsuzca ve halkı galeyana getirecek 
açıklamalar” olarak nitelendirdi. Lordigan halkı 
ise bakanın sözlerine tepki olarak “İftira, iftira!” 
sloganlarıyla sokağa döküldü. 5 Ekim günü 
yapılan protestolarda İlçe Tıbbi Tedavi Merke-
zi ateşe verildi. Lordigan Kaymakamlık binası 
ve Cuma İmamının Ofisi de saldırılardan payı-
nı aldı. Ayrıca İsfahan ve İlam şehirlerinde de 
Lordiganlılara destek için protestolar başladı ve 
İsfahan’daki gösterilerde “Bahtiyariler ölüyor, 
zillet kabul etmiyor!” nidaları eşliğinde Neme-
ki’yi istifaya çağıran sloganlar atıldı.

Çok geçmeden İran dışında bulunan re-
jim karşıtı siyasi çevreler de sosyal medyada 
olaylara destek veren paylaşımlarda bulundu. 
Bunlardan en dikkat çekeni son İran şahının 
oğlu Rıza Pehlevi’nin mesajları oldu. Rıza Peh-
levi “böylesine küçük bir sorunu çözmekten 
aciz hükûmete ve İslam Cumhuriyeti’ne karşı 
tepkilerin daha güçlü biçimde dile getirilmesi 
gerektiğini” belirtti ve “yalnızca Lor-Bahtiyari 
halkının değil bütün İranlıların Lordigan hal-
kına destek vermesi” çağrısında bulundu. Bu 
çağrının hemen ardından Çehar Mahal ve Bah-
tiyari Valisi İkbal Abbasi, olayları devrim karşıtı 
gösteriler olarak nitelendirdi ve ihmalin kurbanı 
olarak zikredilen Çenar Mahmudi sakinlerinin 
gösterilere katılmadığını, göstericilerden bazı-
larının dışarından getirtilen silahlı rejim karşıtı 
gruplar olduğunu iddia etti. Devrim Muhafızları 
Ordusu Çehar Mahal ve Bahtiyari Kamer Beni 
Haşim Komutanı Ali Muhammed Ekberi ise 
gösterilerin ABD ve İsrail destekli olduğunu ve 
ülke içindeki saltanat yanlıları tarafından kışkır-
tılarak büyütüldüğünü açıkladı. Tüm bu açıkla-
malar meselenin, sağlık boyutunu aşarak gü-
venlik sorunu hâline dönüşmesine neden oldu. 
Sosyal medyada polis ve göstericiler arasında 
çıkan çatışma anlarına dair birçok görsel ve 
ateşli silah sesleri de duyulan video paylaşıldı. 
Ancak henüz yaralı veya can kaybına dair resmî 
bir bilgi paylaşılmadı.

Sağlık alanında HIV virüsünün ve AIDS has-
talığının tedavisi özen gerektiren bir uzmanlık 

alanıdır. Hastanelerde AIDS hastalarının teda-
visinde görev alan personel ve kullanılan tıb-
bi malzeme diğer bölümlerden mutlaka tecrit 
edilmelidir. Lordigan gibi küçük yerleşim yer-
lerindeki kliniklerde ve tedavi merkezlerinde 
bahsedilen hijyen koşullarına ne kadar riayet 
edildiği şüphelidir. Zira aynı enjektörün birkaç 
hasta üzerinde kullanılması gibi basit bir ihmal, 
hastanelerdeki hijyen koşulları ve enfeksiyon 
riski konusunda haklı olarak ciddi şüpheler 
uyandırmaktadır.

Lordigan’da yaşanan bu gelişmeler ayrıca 
İran’da sağlık hizmetini ilgilendiren küçük bir 
meselenin kısa bir süre içinde nasıl bir güvenlik 
soruna dönüştüğünü ve toplumun siyasi kırıl-
ganlığını gözler önüne sermektedir. Olaylar şu 
an için durulmuş olsa da ileride hükûmetin AI-
DS’in bölgede yayılma sebepleri hakkında yeni 
ve kapsamlı bir inceleme yapmaması ve sus-
kunluğunu koruması bölgede yeni bir kıvılcımın 
patlamasına sebep olacaktır. Bu nedenle krizin 
önümüzdeki günlerde iyi yönetilmesi ve ortada 
bir ihmal varsa sorumluların savcılık tarafından 
ivedilikle cezalandırılması gerekmektedir.

Lordigan’da 
yaşanan bu 
gelişmeler İran’da 
sağlık hizmetini 
ilgilendiren küçük 
bir meselenin kısa 
bir süre içinde nasıl 
bir güvenlik soruna 
dönüştüğünü ve 
toplumun siyasi 
kırılganlığını gözler 
önüne sermektedir.
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İran’ın Yeni 
Savunma 
Vizyonunda 
Başrol Devrim 
Muhafızları’nın

İran’ın savunma stratejisini belirleyen tepe-
deki iki isim geçtiğimiz günlerde Tahran’ın sınır 
ötesi etkinliğine dikkat çekerek stratejik derinli-
ğin genişletilmesi gerektiği vurgusunda bulun-
dular, bu da İran’ın artık Aramco saldırısından 
sonra daha güçlü bir perdeden konuşmaya baş-
layacağını gösteriyor.

Tahran’ın Orta Doğu politikasının ana mima-
rı olarak görülen Kudüs Gücü Komutanı Tüm-
general Kasım Süleymani, ilk kez İran devlet 
televizyonunda yayınlanan röportajında, Devrim 
Muhafızlarının 2006 Lübnan savaşına doğrudan 
müdahil olduğunu ve kendisinin Hasan Nasral-
lah ve İmad Muğniye’yle birlikte Hizbullah’ın 
operasyon odasından “direnişi” yönettiğini 
açıkladı. Süleymani röportajında, “2006 yılında 
ABD’nin bölgedeki muazzam askeri yığınağına 
rağmen İsrail’e karşı o zaman zafer elde ettik, 
şimdi ise ABD askeri bölgede değilken İsrail ça-
resiz kalır,” şeklinde konuştu. İran’ın güvenlik 
stratejisini belirleyen siyasi-askeri elitin İsrail’i 
ortadan kaldıracağına olan inancını sık sık dile 
getirmesi ve bunu Hendek Savaşı gibi erken 
İslam tarihine atıfta bulunarak dini bir söyleme 
oturtması, Devrim Muhafızları’nın (DMO) geniş 
ölçekli bir askeri çatışmadan kaçınmayacağı ve 
daha geniş alana nüfuz etmek isteyeceği şeklin-
de yorumlanabilir.

Süleymani’nin röportajından iki gün sonra 
İran Lideri Ali Hamaney, Devrim Muhafızları 
komuta kademesine hitaben yaptığı konuşma-
da, ülkenin hem iç hem de dış stratejilerinden 
artık Devrim Muhafızlarının sorumlu olduğunu 
ifade etti. Bundan önce Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani’nin Avrupa’yla müzakere girişiminden 
memnuniyet duymadığını belirten Hamaney, 
DMO komutanlarına verdiği yetkiyle Cumhur-
başkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Za-
rif’in diplomatik manevra alanını daha da da-
raltmış oldu. Bu anlamda DMO’nun, Tahran’ın 
Arap dünyasında izlediği yayılmacılık stratejisini 

ve “küresel emperyalizme karşı direniş” mü-
cadelesini tamamen kendi tekeline almış oldu. 
Gelinen noktada, DMO tarafından ülke sınırları 
ötesine yönelik agresif bir stratejinin uygulan-
ması, Dışişleri Bakanlığı’nın defacto olarak orta-
dan kalkması anlamına gelecektir. Hamaney’in 
bu konuşmasının ardından Dışişleri Bakanlığı 
bürokrasisi artık sadece rejimin güneydoğu 
Asya ülkeleri gibi ikincil öneme sahip devletler-
le ilişkisini ve rejimin kamu diplomasisi ile imaj 
çalışmasını yürütecektir. İdeolojik bir çerçevede 
hareket eden DMO’nun yetki alanının böylelikle 
artık hükümetin içerideki ve dışarıdaki rolünün 
ötesine uzanacağını tahmin etmek zor değildir.

Sergilenen tüm muhalefete rağmen Devrim 
Muhafızlarının Dışişleri Bakanlığını Arap ülkele-
rinde devre dışı bırakma girişimleri bilinen bir 
husus. İslam Cumhuriyeti’nin şimdiye kadarki 
en önemli figürlerinden olan Haşimi Rafsancani 
eski bir röportajında Kudüs Gücü’nün Dışişleri 
Bakanlığının etkinliğini kısıtlamasını doğru bul-
madığını ifade etmişti. Rafsancani, Dışişlerinin 
en kritik bölgelerde anayasal görevini yürüt-
mekten alıkonulduğunun ve Irak, Suriye, Lüb-
nan, Afganistan ve Yemen gibi ülkelere Kudüs 
Gücü’nün onayı olmadan elçi atanamadığının 
altını çizmişti.

Kudüs Gücü’nün dış politika alanındaki et-
kinliği, Tümgeneral Kasım Süleymani’nin kendi 
inisiyatifiyle Irak, Suriye ve Lübnan’a yaptığı 
ziyaretlerden anlaşılıyor. DMO’nun Suriye’deki 
güçlerinin eski komutanı Tuğgeneral Muham-
med Cafer Esedi, Süleymani’nin Rus hava kuv-
vetlerinin Suriye’ye sevki için diplomatik çaba 
sarf ettiğini ifade etmişti. Tuğgeneral Esedi, 
“Süleymani’nin Putin’le iki saat yirmi dakika 
süren görüşmesinde Rus liderini ikna ettiğini” 
söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel 
Temsilcisi Brian Hook da Mayıs ayında “İran’ın 
gerçek dışişleri bakanı Kasım Süleymani’dir” 
demişti. Devrim Muhafızlarının defacto olarak 
Dışişlerinin görevlerini yürütmesi, Dışişleri 
Bakanı Zarif’in Şubat 2019’da Beşşar Esed’in 
Tahran ziyaretiyle ilgili haberdar edilmemesi ve 
bu gerekçeyle istifasını sunmasının ardından 
gündeme gelmişti. Zarif istifasını sunarken, “Dı-
şişleri Bakanlığı’nın ülkenin dış politikasının tek 
sorumlusu olduğu bilinmelidir. Hükümetin için-
deki ya da dışındaki her kurum ayrı bir dış politi-
ka yürütemez. Bu durumda Dışişleri Bakanlığına 
ihtiyaç yoktur,” ifadelerini kullanmıştı. O dö-
nemde Kasım Süleymani, “Zarif, dış politikanın 
asli sorumlusudur” diyerek konuyu kapatmaya 
çalışsa da bu otorite çekişmesi uzun süre tartış-
ma konusu olmuştu. Fakat son gelişmelerin ar-
dından bu faaliyetlere artık ülke lideri Hamaney 
tarafından açıkça meşruiyet tanındığına göre, 
bundan sonra askerlerin Dışişleri Bakanlığını 
devre dışı bırakmasının önü açılmıştır.

Hamaney’in açıklamalarının Ruhani’nin BM 
mesaisiyle eş zamanlı yapılması başkomutanlık 
yetkisine sahip Ali Hamaney’le cumhurbaşkanı 
arasında farklı yaklaşımların izlendiğini göster-
diği gibi önemli iki anlam daha içeriyor. Bunlar 
Hamaney’in iç politikada Devrim Muhafızlarının 
etkinliğini meşrulaştırması ve İran’ın Orta Do-
ğu’da “caydırıcılık temelli savunma” söyleminin 
yerine yeniden “devrim ihracı” söylemini gün-
deme getirerek daha agresif bir stratejiden açık-
ça bahsetmesidir. İran Lideri, ülkenin iç ve dış 
güvenlik stratejisinin ana hatlarını belirleyen bu 
önemli konuşmasında ayrıca, “ülke sınırlarıyla 
yetinilmemesi” gerektiğini ve “sınır ötesi tehdit-
lere duyarsız kalmanın” yanlış olduğunu ifade 
ederek Devrim Muhafızlarının İran sınırlarını 
aşan bu geniş vizyonun sorumluluğu dâhilinde 
olduğunu ve ülkeye “stratejik derinlik” sağladı-
ğının altını çizdi. Hamaney’in ülkenin stratejik 
derinliğini genişletmenin “bazen en gerekli farz-
lardan daha elzemdir” şeklindeki çıkışı, Vela-
yet-i Fakih rejiminin stratejik çıkarlarının itikadî 
meselelere nazaran daha ağır bastığını gösteri-
yor. Bu yaklaşım aynı zamanda Suudi Arabistan 
ve İsrail gibi hasım devletlere karşı daha agresif 
bir tutumun ilanı olarak da değerlendirilebilir.

Bu son gelişmeler İslam Cumhuriyeti’nin 
uzun süredir bölgesel güvenlik mimarisiyle il-

İran’ın savunma 
stratejisini 
belirleyen 
tepedeki iki isim 
geçtiğimiz günlerde 
Tahran’ın sınır 
ötesi etkinliğine 
dikkat çekerek 
stratejik derinliğin 
genişletilmesi 
gerektiği 
vurgusunda 
bulundular.
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gili revizyonist yaklaşımının Aramco saldırısı 
sonrasında daha da keskinleştiğini gösteriyor. 
Devrimin 40. yaşını doldurmasının ardından 
durgunluk ve gerileme değil “büyük cihat doğ-
rultusunda ikinci etaba girildiğini” vurgulayan 
Tahran, bu aşamada “direniş eksenini güçlen-
direceği ve direniş bayrağını Batı Asya bölgesi-
nin tamamında yükselteceği” umudunu taşıyor. 
Tahran bölgedeki “direniş” güçlerinden biri olan 
Hizbullah aracılığıyla, İran sınırlarından 1,700 
km uzaklıktaki İsrail’in kendi egemenlik alanına 
yapılacak doğrudan bir saldırı ihtimalini kısıtlı-
yor. Stratejik derinliğini Irak, Suriye, Afganistan 
ve hatta Latin Amerika ülkelerindeki faaliyetle-
riyle genişleten Tahran, bu gücü İslam Devri-
mi’nin yayılmacı politikası sayesinde kazandığı-
na inanıyor.

Hamaney’in son açıklamalarını ve Devrim 
Muhafızlarına yüklediği yeni misyonunu, Aram-
co saldırısı öncesinde yaptığı çıkışlarıyla karşı-
laştırırsak, İran’ın “oyun değiştirici” bir hamle 

yaptığının farkında olduğunu gösteriyor. Hama-
ney’in Haziran 2019’daki “bugün Batı Asya’da 
hiçbir sorun İran’ın katılımı olmadan çözülemez” 
şeklindeki ifadesi ve Dışişleri Bakanı Zarif’in 
bölge ülkelerine hitaben sık sık yaptığı diyalog 
çağrıları, İran’ın çok taraflı bir çözüm arayışı 
içerisinde olduğunu ve ülkenin daha fazla izole 
edilmemesi gerektiğini vurgulamaktaydı. Fakat 
Aramco saldırısı sonrasında İran artık “oyun 
kurucu” bir aktör olarak karşı cepheyi tepkisel 
davranışa sürüklediğini ve bu yüzden çok taraflı 
bir diyalog çağrısına gerek kalmadığını düşü-
nüyor. ABD’de Trump’ın azil süreci tartışmaları 
ve 2020 Başkanlık Seçimlerinin yaklaşması, İs-
rail’de yenilenen seçimlere rağmen hükümetin 
kurulamaması ve bu durumda Tel Aviv’in geniş 
çaplı bir savaşa girmeyi göze alamayacağı ger-
çeği ve son olarak Suudi Arabistan’ın bölgede 
diplomatik çözüm arayışlarına yöneldiğini de 
dikkate alırsak Tahran’ın neden kendini oyun 
kurucu pozisyonunda algıladığını anlayabiliriz. 

Değişen bu dengelere göre artık kendi tarafının 
ağır bastığı algısıyla hareket eden Tahran, kendi 
şartlarına göre yeni bir güvenlik mimarisini böl-
geye dayatmayı amaçlıyor.

Son olarak unutmamak gerekir ki, Hamaney 
ve Devrim Muhafızlarının dış dünyaya yönelik 
bu agresif tutumu, ülkenin iç politikasında da 
bazı “siyasi mühendisliklerin” önünü açacak-
tır. Dışarıda aktif bir mücadelenin sürmesi ve 
gayri resmi bir olağanüstü halin ilan edilmesi 
ülke içinde siyaset alanını neredeyse tamamen 
tıkayacak ve militarist güçlerin manevra alanını 
genişletecektir. Bu güçler, Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ve Hamaney sonrası döneme geçiş 
sürecinde belirleyici bir rol üstleneceklerdir. 
Ekonomiden kültüre, spordan dış operasyonlara 
kadar uzanan bir faaliyet alanını kontrol altında 
tutan Devrim Muhafızları, dışarıda stratejik de-
rinliği genişletmeye yönelirken içeride neredey-
se bir askeri yönetime doğru ilerleyecektir.

Bu makale ilk olarak 9.10.2019 tarihinde Anadolu Ajansında (AA) yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iranin-yeni-savunma-vizyonunda-basrol-devrim-muhafizlarinin/1606995

Hadi Khodabandeh Loui - Araştırmacı
Şiilik Araştırmaları - Görüş
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Barış Pınarı 
Harekâtı 
ve ABD’nin 
Kuzey Suriye 
Politikası
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Ba-

rış Pınarı Harekâtı ABD’nin Suriye Kürtlerine 
yönelik dış politikasını ve bu politikanın ge-

leceğini bir kez daha gündeme getirdi. Bu açıdan 
“ABD’nin Suriye’deki hedefleri nelerdir? Kürtlerin 
bu hedeflere ulaşmadaki rolü nedir? Harekât son-
rası Washington yönetimi mevcut politikalarından 
ve hedeflerinden vazgeçecek midir?” sorularının 
cevapları Türkiye’nin bölgede atacağı yeni adımlar 
açısından önemlidir.

ABD’nin Suriye’deki hedefleri ilk olarak 
ABD’nin NATO üyesi olan müttefiki Türkiye’nin Su-
riye’deki tutumunun dengelenmesi, ikincisi Rusya 
ve İran’ın dengelenmesi ve üçüncüsü çihatçı terör 
tehdidinin dengelenmesi olarak sıralanabilir. Bu 
üç faktör, ABD’nin Orta Doğu’daki genel hedefleri 
ile de uyumludur. ABD’nin bu üç dengeleme he-
definde de Kürtlerin uygulayıcı ya da kaldıraç ola-
rak Washington yönetimi açısından önemli roller 
üstlendiği söylenebilir. Dolayısıyla Trump yöneti-
mi, Orta Doğu için orta ve uzun vadeli bir strateji 
belirleyene kadar ABD’nin Kürtlere yönelik kısa ve 
orta vadede farklı bir politika içerisine girmeyece-
ği beklenebilir. Trump’ın Suriye’den asker çekme 
arzusunun her seferinde durdurulması da bunun 
göstergesi olarak okunabilir. Ayrıca Türkiye’nin 
harekâtı sonrası ABD’den gelen tepkiler de bu 
yöndedir. ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi 
Nikki Haley “Mutlaka müttefiklerimizin arkasında 
olmalıyız” derken Senatör Marco Rubio, Trump’ın 
ABD askerini Türkiye’nin harekât alanından çek-
mesi kararını “ahlaki iğrençlik” olarak nitelendir-
miştir. Pek çok benzer açıklama mevcuttur.

Suriye iç savaşına müdahil olmak istemeyen 
Başkan Obama, DEAŞ ve diğer çihatçı gruplarla sa-
vaşmaya istekli olan Suriye Kürtlerine 2014 yılının 
sonlarında başlayarak destek vermeye başlamıştır. 
ABD’nin Suriye Kürtleriyle iş birliğinin başlangıcı 
DEAŞ’ın Musul’u ele geçirdikten sonra Irak’ta ve 
Suriye’de hızla ilerlemesine denk gelmektedir. Irak 

kuvvetlerinin dağılması ve Esed güçlerinin Halep ve 
Şam çevresindeki cephelere yoğunlaşarak DEAŞ’ın 
muhalif bölgelerde yayılmasına göz yumması, ABD 
ile Suriyeli Kürtler arasında iş birliği zeminini do-
ğurmuştur. Böylece Washington, NATO müttefiki 
Türkiye’nin itirazlarını tamamen göz ardı ederek, 
PYD’nin PKK ile bağlantısına rağmen bu grubu 
desteklemeye başlamıştır. Washington yönetimi bu 
ilişkiyi her zaman taktiksel bir iş birliği olarak nite-
lese de gelinen noktada ilişkinin seyri bunu çoktan 
aşmıştır. Türkiye ise ABD’den PYD/SDG ile DEAŞ 
ile mücadele çerçevesinde geliştirdiği ve taktiksel 
olarak nitelendirdiği bu ilişkiye bir son vermesini 
istemektedir. Zira, artık DEAŞ bölgede etkinliğini 
kaybetmiş, iş birliği gereği ortadan kalkmıştır.

Kuzey Suriye, ABD ordusunun 2014 yılında 
YPG/SDG’yi silahlandırmaya başlamasından bu 
yana Ankara ve Washington arasında bir gerginlik 
noktası olurken, Suriye iç savaşının patlak ver-
mesinden sonra özerklik kazanan PYD/SDG hem 
Esed rejimine hem de Türkiye’ye karşı ABD’nin ko-
rumasını istemektedir. Esed rejimi kuzeybatı Suri-
ye’nin kontrolünü yeniden kazanmak istediği gibi 
Türkiye de Suriye’de PKK’nın uzantısı olarak gör-
düğü bir yapıyı ortadan kaldırmaya niyetlidir. PYD/
SDG diğer yerel meydan okuyucularla başa çıkabi-
liyor olsa da bu yapının Türk ordusu ile mücadele 
edebilmesi mümkün değildir. PYD/SDG, Washin-
gton’ın politika değişimine gidebileceği ihtimaline 
karşı diğer aktörlerle de ilişkilerini geliştirmeye 
çalışmaktadır. Fakat bu ABD ile olan anlaşmasını 
ortadan kaldıracak düzeyde değildir. ABD’nin II. 
Dünya Savaşı’ndan bu yana Kürtler ve diğer devlet 
dışı aktörlerle ilişkileri Washington’ın kısa vadeli 
çıkarları etrafında şekillenmektedir. ABD için dev-
letlerle uzun vadeli ilişkiler ve ittifaklar daha önemli 
bir tercihtir. Washington için Kürtlerle iş birliği ve 
ittifaklar daha sığ 
ve geçici olmuştur. 
Özünde, Kürtler ih-
tiyaç duyulduğun-
da dost ve müttefik 
olarak kabul edilir 
ancak gerektiğinde 
vazgeçilebilirler. 
ABD-Kürt ilişkileri 
tarihi bunun örnek-
leriyle doludur.

Türkiye’nin 
operasyonla var-
mak istediği hedef-
ler açıktır. Cumhur-
başkanı Erdoğan 
BM’de yaptığı ko-
nuşmada ilk olarak 
30 km (18 mil) 
derinliğe ve 480 
km uzunluğa sahip 
bir koridor kurmayı 

umduğunu, 2 milyon kadar Suriyelinin yerleşmesi-
ni sağlayarak bu güvenli bölgenin derinliğini Rakka 
ve Deyrizor hattına çekmek istediğini açıklamıştır. 
Sonuç olarak Türkiye “Arap Kemeri” (Arab Belt) 
olarak ifade edilebilecek bir güvenli bölge kurarak 
Türkiye ile PYD/SDG arasına Araplardan oluşacak 
bir sınır hattı çekmek istemektedir. Trump yöneti-
mi de PYD/SDG ile ilişkilerinden de vazgeçmeye-
rek bu kemere razı görünmektedir. Bundan sonra 
ABD’nin kendi içindeki tartışmalar ABD-Türkiye 
ve ABD-PYD ilişkilerinin seyrini belirleyecektir. 
Türkiye ise en azından kısa ve orta vadede böyle 
bir kemerle güvenlik kaygılarına yönelik bir çözüm 
bulmuş görünmektedir.

İsmail Sarı - Koordinatör
Dış Politika - Görüş

Trump yönetimi, 
Orta Doğu için orta 
ve uzun vadeli bir 
strateji belirleyene 
kadar ABD’nin 
Kürtlere yönelik 
kısa ve orta vadede 
farklı bir politika 
içerisine girmeyeceği 
beklenebilir.
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Barış Pınarı 
Harekâtı ve 
Rusya’nın 
Yaklaşımı
Türkiye’nin 9 Ekim’de Fırat’ın doğusuna yö-

nelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı öncesi 
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Valdai Ulus-

lararası Tartışma Kulübü Toplantısı’nda Türk-A-
merikan görüşmelerini yakından takip ettiğini 
ve ABD’nin Türkiye’nin Suriye’nin kuzey-doğu-
sundaki haklı taleplerini dikkate almadığını ifade 
etmişti. Harekâtın ertesi günü ise Lavrov, Rus-
ya’nın Türkiye ile Şam arasında bir diyalog başla-
tılmasına ön ayak olmak istediğini dile getirmişti. 
Harekât öncesi gerçekleşen Erdoğan-Putin tele-
fon görüşmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü 
Dmitri Peskov ise Putin’in Erdoğan’dan Suriye 
krizinin çözümüne yönelik ortak girişimlere zarar 
vermemesi adına operasyonu iyice düşünmesini 
istediğini belirtmişti. Türkiye’nin Barış Pınarı Ha-
rekâtı’na yönelik Ria Novosti, TASS, İnterfax gibi 
resmî ya da devlete yakın haber ajansları Türki-
ye’yi kınayan haberleri paylaşsa da üst düzey Rus 
yetkilileriyse harekâtla ilgili yorum yapmamayı 
tercih etmektedir.

Rusya’nın Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik 
yaklaşımını belirleyen birkaç parametre olduğu-

nu ifade edebiliriz. İlk olarak Fırat’ın doğusunda-
ki siyasi-askerî durumun Türkiye için bir ulusal 
güvenlik meselesi olması ve bunun Moskova 
tarafından ciddiye alınmasıdır. Çünkü Türkiye’nin 
söz konusu harekâtı ABD’ye rağmen gerçek-
leştireceği Rusya tarafından ön görülmekteydi. 
Türk-Amerikan görüşmelerinin uzun sürmesi ve 
buna bağlı olarak harekâtın gecikmesi ise Tür-
kiye’nin siyasi çözüm arayışlarının göstergesi 
olarak değerlendirilebilir. İkinci olarak Suriye gibi 
kriz bölgesinde Türkiye’yle iş birliğinin korun-
ması Rusya’nın önceliğidir. Rusya’nın harekâtla 
ilgili Ankara aleyhine yapacağı herhangi bir resmî 
açıklama veya siyasi-askerî faaliyet, Astana ve 
Soçi Anlaşmalarında öngörülen Türk-Rus iş bir-
liğini riske atabilir. Üçüncü olarak Fırat’ın doğu-
su, Rusya’nın Suriye’deki çıkar alanının dışında 
olduğu gibi ABD kontrolünde bir bölgedir. Do-
layısıyla Suriye’de resmî olarak kara kuvvetleri 
bulunmayan ve az sayıda askeri bu topraklarda 
konuşlandıran Rusya için psikolojik ve siyasi bir 
bariyer niteliğindedir. Rusya-Şam-İran koalis-
yonunun Fırat’ın doğusuna yönelik herhangi bir 
askerî faaliyet gerçekleştirmesi durumunda ABD 
tarafından da sert bir şekilde karşılık görecek ol-
ması Moskova’yı caydıran bir diğer etkendir.

Son olarak Rusya, Türkiye’nin Barış Pına-
rı Harekâtı’nı fırsata çevirmek istemektedir. Bu 
harekâtın ABD-PYD ilişkilerini olumsuz etkile-
yeceğini düşünen Rusya, ABD’den uzaklaşarak 
kendisiyle yakınlaşacağını varsaydığı PYD’yi Şam 
yönetimiyle uzlaştırmayı hedeflemektedir. Ancak 
mevcut şartlarda Rusya, Türkiye’ye karşı kendi-
sinden siyasi destek isteyen PYD’nin tarafında 
durmaktan da kaçınmaktadır. Moskova, PYD’ye 
herhangi bir ciddi destek verilmesi durumunda 
Türkiye’yle olan iş birliğine zarar vereceğini bildi-
ğinden tarafsız kalmayı kendisi için daha faydalı 

görmektedir. Ayrıca Rusya, bu harekâta tarafsız 
kalması karşılığında Türkiye’den Şam yönetimi 
ile diyalog kurmasını da istemektedir. Böylelikle 
hem Ankara-Şam hem de Şam-PYD diyalogunu 
sağlayan arabulucu rolünü üstlenerek Suriye ba-
rış sürecinde önemli aktör olduğunu göstermeyi 
hedeflemekte ve söz konusu aktörler üzerinden 
pazarlık yaparak çıkar sağlayacağını düşünmek-
tedir. Rusya bu yaklaşımıyla aynı zamanda Şam 
yönetimine bu harekâta neden tarafsız kaldığının 
cevabını da vermekte ve Şam’la olan ilişkisinin 
zarar görmesini engellemeye çalışmaktadır. So-
nuç olarak Rusya’nın Barış Pınarı Harekâtı’na 
yönelik yaklaşımı, Türkiye’yle iş birliğine zarar 
vermeme ilkesine dayanmaktadır. Fakat ilerleyen 
zamanlarda Rusya’nın Fırat’ın doğusuna yönelik 
politikası bu harekâtın başarılı olup olmaması ve 
süreç içinde yaşanacak değişimler tarafından be-
lirlenecektir.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Haber Analiz

Rusya’nın Barış 
Pınarı Harekâtı’na 
yönelik yaklaşımı, 
Türkiye’yle iş 
birliğine zarar 
vermeme ilkesine 
dayanmaktadır.
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Ayetullah 
Sistani’nin 
Halefi 
Hakkındaki 
Tartışmalar

Medyaya verdiği röportajları, merciilik 
makamının dolaylı mesajları olarak ni-
telendirilen Ayetullah Sistani’nin Bey-

rut’taki temsilcisi ve ofisinin etkin isimlerinden 
biri olan Hâmid Haffaf, 12 Eylül 2019 tarihinde 
yaptığı kısa bir söyleşide çeşitli konulara deği-
nerek zaman zaman merciilik makamına yönel-
tilen eleştirileri yanıtladı. Söz konusu söyleşide 
Haffaf, merciilik makamındaki yöntemler ve 
karar mekanizması, merciiliğin finansal kay-
nakları, siyasal konulara ne derecede müdahil 
olduğu ve bu konuların nasıl yönetildiği, Haşdi 
Şabi ve milis örgütler, hassas bir mevzu olan 
Sistani’nin halefinin kim olabileceği gibi konu-
lara değindi. Şia tarihinde büyük müçtehitlerin 
her zaman alimler, ileri gelenler ve genel olarak 
Şiilerin büyük bir kısmının desteği sayesinde 
merciilik makamını elde ettiğini söyleyen Haf-
faf, gelecekte de bu sürecin değişmeyeceğinin 
altını çizdi. Özellikle Sistani ofisinin, Sistani aile 
fertlerinin fıkhî ve yönetim konularında güçlü 
olmalarına rağmen merciilik makamının vera-
set yoluyla intikal etmesine karşı olduğunu da 
ekledi. Haffaf’a göre bir sonraki büyük müçtehit 
kim olursa olsun, Sistani’nin gittiği yolu takip 
edecektir. Çünkü onun uyguladığı yöntem, iş-
levselliğini ispat etmiş ve herkesin kabulünü 
kazanmıştır.

Sistani’nin Halefi Olacak İsmin Önemi

Merciilik kurumunun Necef şehrinde kurul-
masından bugüne kadar, Necef’teki en büyük 
müçtehit, bilgi ve özelliklerine bakılmaksızın 
Şia dünyasının büyük müçtehidi olarak kabul 
edilmektedir. Zira Şiilerce Mekke ve Medi-
ne’den sonra Hz. Ali’nin türbesinin bulunduğu 

Necef şehri, büyük bir öneme sahiptir ve hiç-
bir şehir onunla yarışacak güce sahip değildir. 
Medreselerin bulunduğu diğer şehirlerde başka 
müçtehitler bulunsa da her zaman büyük mercii 
makamı Necef’teki büyük müçtehide ait olmuş-
tur.

Necef merciilik makamının bu önemli konu-
munun yanı sıra Amerika’nın işgalinden sonra 
Irak’ın içinde bulunduğu durumdan dolayı bu 
makam özel bir konuma yerleşmiş oldu. Böyle-
ce Sistani’nin bulunduğu makamın önemi daha 
da arttı. Irak hükûmeti zayıf bir konumdaydı. 
Kendi siyasal itibarı için merciilik makamının 
sağlayacağı meşruluğa ihtiyacı vardı ve eski 
Irak rejimi veyahut şimdiki İran rejimi gibi mer-
ciilik işlerine karışacak konumda değildi. Diğer 
yandan ise Irak’ta yaşanan rejim değişikliğinden 
sonra ülkenin güney ve orta bölgelerinde yaşa-
yan halk, geniş çaplı protestolar yaparak Necef 
merciilik makamını desteklediğini gösterdi. Bu 
girişim Irak Şiilerinin birçoğunun merciilik ma-
kamının siyasete ve yeni rejimin belirlenmesi 
konusuna müdahil olması talebi gibi algılandı. 
Tam da bu yüzden 2003’ten bugüne kadar Irak 
siyasetindeki önemli değişiklikler hep merciilik 
makamının onayıyla gerçekleşmiştir. Bu ma-
kam hem iç meselelerde hem de dış müdaha-
lelerde belirleyici bir role sahip olmuş, birçok 
siyasi ihtilaf onun vasıtasıyla çözülmüştür. Irak 
içindeki hiçbir iç örgüt veya taraf aleni bir şekil-
de bu makama karşı çıkamamış aksine herkes, 
hatta Şii olmayanlar bile bu makama itaat ettik-
lerini dile getirmiştir.

Sistani’nin doksan yaşının eşiğine gelmesi 
hasebiyle bazı siyaset adamları diğer birçok 
konudan daha ziyade ölümünden sonra oluşa-
cak boşluktan dolayı endişe etmektedir. Bazı 
siyasiler Sistani’nin devlet ve toplumla olan 
ilişkisindeki politikasının aynen devam etmesi 
için ofisinin müdürü ve Necef Medresesinin 
hocası olan 57 yaşındaki oğlu Muhammed Rı-
za’nın merciilik makamına geçmesinden yana-
dır. Onlara göre Seyyid Ammar Hakim’in Hakim 
Hanedan’ının vârisi ve aynı zamanda bir siya-
si-mezhebî lider olarak tanınması, diğer yandan 
Seyyid Mukteda Sadr’ın da aynı şekilde Sadr 
Hanedanı’nın vârisi ve bir siyasi-mezhebî lider 
olarak bilinmesi gibi örnekler merciilik maka-
mına Muhammed Rıza’nın geçmesini kolaylaş-
tıracaktır.

Ancak Haffaf’ın bu sözleri, bir sonraki müçtehidi 
arayan gözleri Sistani’nin ofisine değil de dışarıya 

yönlendirdi. Bu durum halefin belirlenmesinde 
istisnai bir durumun olmayacağı ve müçtehidin 
eskisi gibi seçileceği tahminlerini güçlendirdi.

Dinî rejimin İran’daki başarısızlığı ve bu du-
rumun toplum ve özellikle genç kuşak üzerin-
deki olumsuz etkileri, İslamcı partilerin Irak’ta 
başarısızlıklarla dolu karnesi, sosyal medyanın 
yaygınlaşması ve gençler arasında yeni düşün-
celerin gelişmesi ve yeni yaklaşımların ortaya 
çıkması gibi durumlardan dolayı belki artık hiç-
bir müçtehidin, Sistani ve bir önceki müçtehit-
lerin elde ettiği konumu elde edemeyeceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. Ancak bu durum 
yakın gelecekte söz konusu kurumun kapatıla-
cağı veyahut önemini yitireceği anlamına gel-
memektedir.

Necef Medresesinde Büyük 
Müçtehidin Seçilme Süreci

Bir sonraki büyük müçtehidin kim olacağını 
öngörmek çok zor olsa da geçmiş yıllarda Ne-
cef Medresesindeki büyük müçtehitlerin nasıl 
seçildiği göz önüne alındığında önümüzdeki 
seçimlerde şu kriterlerin dikkate alınacağı söy-
lenebilir:

Sistani’nin 
doksan yaşının 
eşiğine gelmesi 
hasebiyle bazı 
siyaset adamları 
diğer birçok 
konudan daha 
ziyade ölümünden 
sonra oluşacak 
boşluktan 
dolayı endişe 
etmektedir.
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• Büyük müçtehit, medresenin fıkıh alanında-
ki tartışılmaz hocalarından olacaktır.

• Necef’teki müçtehitlerin arasından seçile-
cektir. Çünkü geçmişte diğer medreseler-
deki müçtehitler hiçbir zaman Necef’teki 
büyük müçtehitlik makamına gelememiştir.

• Muhtemelen seyitlerden olacaktır. Çünkü 
yaklaşık son yüz yıldır sadece seyitler bu 
makamda bulunmuştur. Seyit olmayan bir 
âlim, müçtehit olarak tanınabilir ama genel-
likle büyük müçtehit olamaz.

• Bir önceki müçtehitler gibi şimdiki müçte-
hidin de halefini belirtmesi beklenmese de 
çok ihtimal ofisi, daha önce olduğu gibi bir 
sonraki büyük müçtehidin belirlenmesin-
de en etkin kurum olacaktır. Bu koşullarda 

çoğu zaman müçtehidin öğrencilerinden bi-
risi seçilmektedir.

• Genel olarak şimdiki müçtehidin çocukla-
rı, damatları ve vekilleri onun makamına 
geçemezler. Çünkü onlar ofisin işlerini yö-
nettikleri için fıkıh konusunda uzmanlaşma 
ve donanımlı bir fakih olma fırsatından yok-
sundur.

• Ünlü medrese hanedanları ve âlimlerinin 
oğulları söz konusu makama geçmek için 
diğerlerine göre daha şanslıdır çünkü halk 
tarafından daha hızlı bir şekilde kabul gö-
rürler.

• Merciilik makamının finansal kaynaklara ih-
tiyacı olduğundan dolayı taklitçileri ve taraf-
tarları tarafından yüksek mali destek gören 

bir âlim, merciilik makamını elde etme ko-
nusunda daha şanslıdır.

• Hayır işleri, yoksullara ve medrese talebe-
lerine yardımda bulunmak büyük müçtehit 
için umumi bir kabul arz etmektedir.

• Siyasi meselelerle fazla uğraşan kişiler ge-
nel olarak bu makamdan uzaklaşmış olurlar.

• Söz konusu makamın toplumdaki önemi ve 
rolüne nazaran Irak’ın komşuları ve özellikle 
İran’ın haricinde Şii toplumlarda menfaatle-
ri bulunan büyük güçler de bu konuyu göz 
ardı edemezler. Dolayısıyla kendi amaçları 
doğrultusunda destekledikleri kişinin bu 
makamı elde etmesi konusunda çaba gös-
termeleri gerektiği açıktır.
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İran’ın 
Barış Pınarı 
Harekâtı’na 
Yaklaşımı

İran’ın Türkiye’nin Kuzey Suriye’de baş-
lattığı Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik tepkisi 
artarak devam etmektedir. 8 Ekim’de operas-
yondan bir gün önce, İran Dışişleri Bakanlığı 
tarafından yayımlanan “Suriye’deki Son Geliş-
meler ve Türkiye’nin Olası Suriye Operasyonu” 
başlıklı bildiride, Ankara’nın olası operasyonu-
nun Türkiye’nin güvenliğini temin etmeyeceği 
gibi bölgede de insani bir krize yol açacağı 
ifade edilerek, Tahran’ın operasyona karşı ol-
duğu belirtilmişti. Aynı şekilde Türkiye’nin olası 
operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımla İran Dışişleri Bakanı Cevad 
Zarif, Adana Mutabakatı’na atıfta bulunarak 
Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve 
egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini be-
lirtti. İran devlet televizyonu İran Dışişleri Ba-
kanı Zarif’in, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu 
aradığını ve Tahran’ın, Türkiye’nin olası Suriye 
operasyonuna karşı olduğu mesajını verdiğini 
aktardı. 9 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı 
Harekâtı’nın başlamasıyla Tahran’dan gelen 
tepkilerin dozu artarak devam etti. Harekâtın 
başladığı açıklanır açıklanmaz İran Meclis Baş-
kanı Ali Laricani, Türkiye ziyaretini iptal ettiğini 
açıkladı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devam 
eden operasyona ilişkin yaptığı açıklamada 
“Türkiye’nin güvenlik kaygıları giderilmeli ama 
perde arkasında yapılan anlaşmalar bölgenin 
yararına değil” derken, 10 Ekim Perşembe günü 
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 
Türkiye’ye Suriye’deki güçlerini geri çekme ve 
saldırıyı derhal durdurma çağrısı yapıldı. Tüm 
bunlara ek olarak Barış Pınarı Harekâtı’nın baş-
ladığı gün İran Silahlı Kuvvetleri Türkiye sınırı-
na yakın bir bölgede askerî tatbikat gerçekleş-
tirdi. Her ne kadar bu önceden planlanmış bir 
tatbikat olsa da zamanlaması açısından dikkat 
çekmektedir. Bu noktada “İran’ın Barış Pınarı 
Hareketiyle ilgili kaygısı nedir? Bu Harekât Tah-
ran’ın Suriye’deki çıkarıyla çelişiyor mu?” gibi 
sorular öne çıkmaktadır.

Irak ve Suriye üzerinden Akdeniz’e ulaşan 

bir koridorun oluşturulması Tahran’ın Suriye 
stratejisinin en önemli ayağını oluşturmaktadır. 
Çünkü Suriye, İran’ın güvenlik doktrini kapsa-
mında hayati öneme sahip olan Doğu Akde-
niz’de manevra kapasitesini ve caydırıcılığını 
artırabileceği bir stratejik derinlik sunmaktadır. 
Bu bağlamda İran, Suriye iç savaşının başlama-
sından bu yana müttefiki Esed’i istikrarlı bir şe-
kilde desteklemiştir. İstihbarat paylaşımından 
askerî ve mali kaynak sağlamaya kadar Şam 
rejimine geniş bir yelpazede destek sağlayan 
Tahran, her geçen gün konumunu pekiştirerek 
Suriye meselesinin önemli aktörlerinden biri 
hâline gelmiştir. Gelinen noktada ise Tahran, 
Şam hükûmeti üzerindeki nüfuzu ve ülkede ko-
nuşlanmış olan on binlerce milis gücüyle Suriye 
meselesinin en önemli aktörlerinden biri konu-
mundadır. Tahran’ın DEAŞ sonrası Suriye’deki 
temel stratejisi, 8 yıllık Suriye iç savaşında elde 
ettiği kazanımları muhafaza edip çatışma son-
rası Suriye’yle ilgili müzakerelerde masadaki en 
güçlü aktörlerden biri olarak yerini almaktır.

Bu bağlamda Tahran, bu Harekât gibi böl-
gede ortaya yeni olasılıklar çıkarabilecek giri-
şimleri Suriye’deki stratejik çıkarına yönelik bir 
tehdit olarak değerlendirmektedir. Tahran açı-
sından Türkiye’nin öncülüğünde Suriye nüfu-
sunun büyük çoğunluğunu temsil eden Suriye 
Ulusal Ordusuyla birlikte başlatılan bu harekât, 
bölgeyi Şam rejimi kontrolü dışında bırakacak 
bir girişimdir. Dolayısıyla Tahran yönetimi bir 
taraftan her fırsatta Türkiye’nin Suriye’ye yö-
nelik müdahalelerine karşı duruş sergilerken 
diğer taraftan da Suriye’nin toprak bütünlüğü-
nü güvence altına alan Astana Süreci’ne destek 
vermiştir.

Harekât Türkiye-İran İlişkilerinin 
Seyrini Nasıl Etkiler?

Ankara ve Tahran’ın Suriye’nin Kuzeyindeki 
PYD/YPG/PKK meselesine yönelik yaklaşımları 
farklıdır. Türkiye’nin Suriye’deki temel amacı, 
Kuzey Suriye’de Irak sınırı boyunca PYD/PKK’nin 
kesintisiz hâkim olduğu bir bölgenin oluşmasını 
önlemektir. Oysa Tahran, Kuzey Suriye’deki Kürt 
unsurların Esed rejimi ile bir çeşit uzlaşmaya var-
masını sağlayarak zamanla Suriye topraklarının 
tamamının merkezi hükûmetin kontrolüne geç-
mesini hedeflemektedir. Nitekim Tahran geçmiş-
te bir taraftan Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı Harekâtlarına yönelik benzer bir tavır ser-
gilerken diğer taraftan da Türkiye’nin olası ope-
rasyonunu önlemek için PYD/PKK unsurlarıyla 
Esed rejimi arasında bir çeşit uzlaşı sağlanması 
için çaba harcamıştır. Fiilen Halep’in kuzeyba-
tısındaki Afrin-El Bab-Cerablus hattını kontrol 
eden ve İdlib’de önemli bir askerî varlığı bulunan 
Türkiye’nin, Fırat’ın doğusunda ilk etapta 120 
km uzunluğunda ve 30 km derinliğe kadar inen 
bir bölgede hâkimiyet kurması, Ankara’nın Suri-
ye’deki rolünün gerek diplomatik gerekse askerî 
olarak pekişeceği anlamına gelmektedir.

Türkiye’nin Suriye Ulusal Ordusuyla birlikte 
Kuzey Suriye’de önemli bir toprak parçasını kont-
rol etmesi İran’ın dengeleme ve caydırıcılık stra-
tejisine zarar vereceği gibi operasyonel etkinliğini 
de kısıtlayacaktır. Tahran, Suriye’deki konumunu 
bölgesel ve uluslararası güçlere karşı caydırıcı 
bir unsur olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Bu 
çerçevede Türkiye’nin Suriye’deki güçlü varlığı 
ve bölgedeki denklemin Ankara lehine değişme 
ihtimali Tahran’ı rahatsız etmektedir.

Rahimullah Farzam - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş
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Barış Pınarı 
Harekâtına 
Avrupa’dan 
Tepkiler

Uluslararası arenada ciddi tepkilere yol 
açan Türkiye’nin 9 Ekim Çarşamba günü 
Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK terör 

örgütüne karşı düzenlediği Barış Pınarı Ha-
rekâtı’na Avrupa ülkelerinden birtakım itirazlar 
geldi. Her ne kadar Macaristan 28 AB ülkesinin 
Türkiye’ye uyarı niteliğinde hazırladığı bildiri-
yi imzalamamış ve İspanya tek Avrupa ülkesi 
olarak harekâta destek vermiş olsa da genel 
olarak Avrupa Türkiye’nin operasyonunu kına-
dı. Özellikle Fransa ve Almanya bu harekâtı sert 
bir dille kınadıklarına dair açıklamalar yaptı. 
Finlandiya, Danimarka ve İsviçre gibi ülkelerin 
dışişleri bakanlıklarından da “Endişeliyiz” şek-
linde açıklamalar geldi. AB Komisyonu Başkanı 
Jean-Claude Juncker saldırının durdurulması 
gerektiğini ve bu operasyonun güvenli bölgeye 
zarar vereceğini ifade ederken, AB Dış Politika 

sorumlusu Federica Mogherini de “güvenli böl-
geye” yerleşecek olan Suriyelilerin ana vatana 
dönüşünü zorunlu bir göç olarak kabul etti ve 
bunun demografik bir değişime sebebiyet vere-
ceğini ileri sürdü.

Almanya, Polonya, Belçika, Fransa ve İngil-
tere New York’taki BM Güvenlik Konseyi’nde 
konunun komite toplantısında gündeme geti-
rilmesini talep etti ve buradan Türkiye’ye ope-
rasyonu durdurma çağrısı yapıldı. Norveç ve 
Finlandiya ise Türkiye’ye silah ihracatına yasak 
getirdi. Finlandiya ile Türkiye arasında savunma 
sanayisi alanında herhangi bir anlaşma bulun-
mazken Norveç ile de Türkiye’nin silah ticareti 
yok denecek kadar azdır.

Avrupa ülkelerinin genel olarak dile getir-
dikleri kaygılar, çoğunlukla harekâtın bölge-
deki durumu daha da kötüleştirmesi ve DEAŞ 
ile mücadeleyi sekteye uğratması ihtimaliyle 
ilişkilidir. Operasyonla ortaya çıkacak olası bir 
mülteci akının ise en fazla Irak Kürdistan Böl-
gesel Yönetimi ve Türkiye’ye yöneleceği gerçe-
ğini göz önünde bulundurursak bu durumdan 
da Avrupa’nın daha az etkileneceği söylenebilir. 
Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak olan “gü-
venli bölgeye” maddi desteğin sağlanmayacağı 
yönündeki açıklamalar ise 2011 Suriye iç sava-
şı çıktığından beri mülteci sorunlarıyla uğraşan 
Avrupa’nın sığınmacılar konusundaki ikircikli 
politikasını yansıtmaktadır. AB’nin içerisinde 
güçlü bir konuma sahip olan Almanya’daki mu-

halefet partilerinden ise Türkiye’ye olan silah 
satışının durdurulması gibi cılız tepkiler gel-
mektedir.

ABD, Türkiye’nin terör koridorunu yok et-
meye ve yerine mülteciler için güvenli bir alan 
yaratma politikasına karşı kısmen çekimser ka-
lırken ya da Trump seri hâlde gelen açıklama-
larıyla kesin bir pozisyon almazken Avrupa’nın 
Amerika’nın aksine daha kararlı bir duruş gös-
termesi beklenmemelidir. Macaristan’ın veto-
suyla Avrupa Parlamentosundan bir kınama 
bildirisi çıkaramayan AB’nin çok daha güçlü bir 
adım atması şu aşamada ihtimal dışıdır. Özel-
likle Türkiye’nin son çıkışıyla verdiği mülteci-
lere Avrupa yolunun açık olduğu mesajı, AB’ye 
meselenin özüyle ilgilenmesi gerektiğine dair 
bir uyarı niteliğindedir. AB’nin bu minvalde ve-
receği tepkilerinin uzun sürmeyeceği ve hatta 
gelecekte “güvenli bölgeye” destek olup mülte-
ciler konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmak 
isteyeceği öngörülebilir.

Almanya, Polonya, 
Belçika, Fransa 
ve İngiltere 
New York’taki 
BM Güvenlik 
Konseyinde 
konunun komite 
toplantısında 
gündeme 
getirilmesini talep 
etti ve buradan 
Türkiye’ye 
operasyonu 
durdurma çağrısı 
yapıldı.

Deniz Caner - Araştırmacı
Dış Politika - Haber Analiz
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İran’da 
Enflasyon 
Oranları 
Yükselişte
İran’da 1979 İslam Devrimi’nden bu yana enf-

lasyonda dalgalanmalar yaşanmaktadır. Ül-
kedeki enflasyon oranı kısa dönemler hâlinde 

tek haneli seviyelere inse de geçtiğimiz 40 yıllık 
dönemde kronik enflasyon ya da çift rakamlı enf-
lasyon sorunu hep süregeldi. ABD’nin tek taraflı 
olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ola-
rak bilenen Nükleer Anlaşma’dan çekilmesinden 
sonra ABD yaptırımlarının devreye girmesi baş-
ta döviz kuru ve enflasyon olmak üzere birçok 
ekonomik değişkeni olumsuz etkiledi. ABD’nin 
KOEP’ten çıktığı Mayıs 2018 sonrasında İran 
para birimi yabancı paralar karşısında hızla değer 
kaybetti. İthal mallarının fiyatlarındaki artış doğ-
rudan ve dolaylı olarak ülke içi fiyatların artma-
sına neden oldu. Özellikle ithal ara malı kullanan 
sektörlerde bu artış daha çok öne çıktı. Bunun 
yanında yaptırımlar nedeniyle bazı ara malların 
tedarikinde meydana gelen sıkıntılar yine yurt içi 
fiyatlarındaki artışı hızlandırdı. Geçtiğimiz günler-
de İran İstatistik Merkezi tarafından yayımlanan 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonunda ay-
lık bazda gerileme olsa da yıllık bazda enflasyon 
hâlâ önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır.

İran İstatistik Merkezi 24 Eylül 2019’da yap-
tığı açıklamada İran’daki enflasyon oranının 23 
Ağustos’ta sona eren 12 ay boyunca yaklaşık 
%43’e ulaştığını duyurdu. Bu rakam Uluslararası 
Para Fonunun Nisan 2019’daki tahmininden yak-
laşık %3 daha fazladır. İran’da TÜFE makul ölçüt-
lerin oldukça üstünde seyretmektedir.

İran İstatistik Merkezi tarafından hazırlanan 
enflasyon raporunun alt kalemleri incelendiğin-
de önemli detaylar ortaya çıkmaktadır. Bölgeler 
arasında enflasyon oranı bakımından ciddi fark-
lılıklar vardır. İlam, Kürdistan, Çaharmahal ve 
Bahtiyari ve Güney Horasan eyaletlerinde yıllık 
enflasyon oranı en yüksek %51 civarında iken 
Kum, Kirman, Fars, Hürmüzgan eyaletlerinde ise 
enflasyon oranı %36 dolaylarındadır.

Yandaki tabloda Ağustos-Eylül 2019 ve 
(2018-2019 Ağustos) dönemine ilişkin TÜFE 

alt kalemlerinde aylık ve yıllık bazda enflasyon 
oranları sunulmaktadır. Tablodaki veriler dikkatle 
incelendiğinde eğitim, konut, su, elektrik, gaz ve 
yakıt gibi yarı kamusal mal ve yerel yönetimlerce 
sunulan hizmet fiyatlarında %22 ile %30 arasın-
da artış kaydedilmiştir. Bu tür kamu ya da yarı 
kamusal mal ve hizmetler genelde devlet tarafın-
dan üretilmekte ya da sübvanse edilmekte ve do-
layısıyla fiyat artışları baskılanmaktadır. Ülkede 
enflasyon oranının kartopu benzeri bir büyümeye 
girmesini engellemek için İran’ın diğer ülkelerde 
de bu tür durumlarda kullanılan “fiyat kontrol” 
politikası yürüttüğü gözlemlenmektedir.

Konut ve kira sektörü fiyatları ortalama %24 
oranında artmıştır. Ancak bu fiyatların değişim 
oranının dikkatli okunması gerekmektedir. İran 
ile ilgili ekonomik araştırmalarda sık sık dile ge-
tirilen “veri yanlılığı” problemi gözlerden kaçma-
maktadır. Nitekim Tahran gibi büyük şehirlerde 
serbest piyasada geçtiğimiz yıldan bu yana kira 
ve konut fiyatlarındaki artış bu oranın çok üze-
rindedir.

Eğlence, mobilya ve gıda ürünleri fiyatla-
rındaki artış hızı döviz kurunda meydana gelen 
artışa paralel bir seyir izlediği ve önümüzdeki 
dönemde bu kalemlerdeki artışın devam edeceği 
öngörülmektedir.

Özellikle fakir hane halklarının bütçesi içinde 
önemli bir yekûn tutan gıda ürünlerinin fiyat-
larındaki %80 civarındaki artış, reel olarak bu 
grupların gelirlerinde ciddi bir azalma olduğunu 
göstermektedir.

Gıda kaleminde yılbaşından bu yana yine 
basında sık sık yer bulan önemli bir konu et fi-
yatlarındaki artıştır. Ülkede et fiyatları 2018-2019 
Ağustos döneminde %82,5 artış göstermiştir. 
Devletin et fiyatlarında meydana gelen bu artışı 
önlemek ve piyasadaki et sıkıntısını gidermek için 
bir tür karne sistemini devreye sokmuş olmasına 
rağmen et fiyatlarının enflasyon sepeti içinde en 
çok fiyatı artan mal kalemi olduğu gözlemlen-
mektedir. Bunun yanında karne ile verilen etlerin 
düşük kalitede olması sosyal medya ve diğer bazı 
platformlarda önemli gündem maddesi olmuş-
tur.

İran’da enflasyon oranı 2016 sonrasında kısa 
bir süreliğine tek haneli rakamlara düşmüştü. 
ABD yaptırımlarının etkisi ile enflasyon tekrar 
çift hanelere yükseldi. Başta gıda olmak üzere 
bazı kalemlerdeki enflasyon oranı oldukça yük-
sek seyretmektedir. Bu da ekonomik geliri düşük 
olan kesimlerin durumlarının zorlaştığını göster-
mektedir.

14.10.2019, Ekonomi

Ahmad Zubair Nabizada - Asistan
Ekonomi - Görüş

                         Ana Harcama Grupları

Bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
değişim oranı 
(%) 

On iki aylık 
ortalama 
değişim oranı 
(%) 

                 Toplam endeksi 35,0 43,0

1. Gıda ve alkolsüz içecekler 46,0 62,6

1a. Beyaz-Kırmızı et ve ürünleri 63,0 82,5

1b. Kırmızı et ve kümes hayvanları eti 62,4 81,8

1c. Kuruyemiş 25,4 73,7

1d. Sebze 40,0 79,5

1e. Şeker, reçel, bal, pasta ve tatlılar 53,2 55,5

2. Tütün ürünleri 21,8 99,2

3. Giyim ve ayakkabı 47,2 51,5

4. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar 24,1 23,5

6. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri 29,4 30,0

7. Ulaştırma ve Haberleşme 30,0 35,0

8. Eğlence ve kültür 50,3 67,2

9. Eğitim 24,7 22,0

İran’da TÜFE Enflasyonu (2018-2019 Ağustos)

Kaynak: https://bit.ly/21XhMsP        https://bit.ly/2n3O3yN
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İran ve 
Barış Pınarı 
Harekâtı

Türkiye’nin son birkaç yıldır sürdürdüğü dip-
lomatik müzakerelerin sonuçsuz kalması 
üzerine terör örgütü PKK’nın Suriye kolu 

YPG ve bileşenlerine karşı başlattığı geniş kap-
samlı askerî harekât tüm dünyada olduğu gibi 
İran’da da yakından izlendi. İran medyası ve sos-
yal medya mecraları operasyonla ilgili çok sayıda 
haber ve yoruma yer verirken resmi makamlar da 
olaya dair çeşitli açıklamalarda bulundular.

Esasında muhtemel operasyonla ilgili daha 
önce kaleme aldığımız birçok analizde İran’ın söz 
konusu operasyona tepki göstermesinin kaçınıl-
maz olduğunu ancak operasyonun gidişatını et-
kileyebilecek pratik sert bir adım beklenmemesi 
gerektiğini altını çizmiştik. Bu iki uçlu yaklaşımın 
temel sebepleri olarak İran’ın Suriye devriminin 
başından beri takip ettiği istikrarlı politikalar ile 
son dönemde Türkiye ile geliştirdiği hassas iliş-
kileri koruma arzusu olarak gösterilebilir.

Bununla birlikte özellikle toplumsal boyuttaki 
tepkilerin beklenenden daha fazla olduğu belirtil-
melidir. Ülkedeki Cuma imamlarından ünlü sa-
natçılara, insan hakları aktivistlerinden sporcula-
ra kadar harekâtla ilgili menfi görüş belirtmeyen 
kalmamış gibidir. Söz konusu görüşlerin kahir 
ekseriyeti olayla ilgisi olmayan görsel materyal-
lerden beslenirken, operasyon kınanırken olayla 
hatta içinde yaşadığımız zaman dilimiyle hiçbir 
ilişkisi olmayan “Moğol saldırıları” vurguları ya 
da sözde “Ermeni soykırımı” atıfları Türk karşıt-
lığının toplumun farklı kesimlerdeki izlerine dair 
ciddi gösterge olmuştur. Mezkûr tepkilerin mu-
harrik gücünü ülkedeki Kürt milliyetçileri ile Tür-
kiye karşıtı milliyetçi gruplar oluştururken hükü-
metin özellikle ilk birkaç günde gösterilere karşı 
ciddi bir tedbir almaması dikkat çekti. Bununla 
birlikte gerek Kürt gruplardan gelen Türkiye kar-
şıtlığının hızla Türk karşıtlığına dönmesinin ülke 
içindeki Türk-Kürt dengesini bozmaya başlaması 
ve Türk aktivistlerin hatta Türk milletvekillerinin 
sert tepkisini çekmesi gerekse de protestolarda 
sık kullanılan Rojava (Batı Kürdistan) kelimesinin 
ister istemez akıllara Rojhilat’ı (Doğu Kürdistan) 
da getirmesi ve bazı gösterilerde YPG bayrakları-
nın açılması yönetimi daha dengeli bir pozisyon 
almaya sevk etmiştir.

Esasında belirttiğimiz ikili politikalar çerçe-
vesinde İran bir yandan Türk elçiliğine yönelik 
tepkiler gibi gösterilerle ülkede biriken Kürt mil-
liyetçiliğinin gazını almaya çalışırken diğer yan-
dan başta Hasan Ruhani ve Cevad Zarif olmak 
üzere üst düzey yetkililerin eleştirilerinin ılımlı bir 
dil içermesi, İran Dışişlerinin bildiri yayınlamak 
ya da bazı Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi Türk 
Büyükelçisini Bakanlığa çağırmak gibi herhangi 
bir resmi tepkide bulunmaması anlamlıydı. Yine 
önemli bir gösterge de İran lideri Ayetullah Ha-
meney’in ve Tahran’ın Ortadoğu politikalarında 
ciddi etkisi bulunan üst düzey Devrim Muhafızla-
rı Komutanlarının en azından ilk on gün boyunca 
operasyona tepki göstermemesi olmuştur. Ben-
zer şekilde Ali Ekber Velayeti ve Ali Şemhani gibi 
nüfuzlu isimlerin de ülkedeki genel infiale rağ-
men sessizliklerini korumaları anlamlıydı.

Sonuç olarak İran’ın bir yandan olaya duyar-
sız kalmadığını göstermek amacıyla kitle gösteri-
lerine izin vermek gibi toplumsal, Meclis Başkanı 
Ali Laricani’nin İstanbul ziyaretini iptal etmek gibi 
resmi tepkiler göstermesinde Türkiye’nin sınırla-
rındaki terör koridorundan duyduğu rahatsızlık 
kadar iç politikada biriken Kürt milliyetçiliğinin 
tepkisini kendisi dışında bir hedefe yönlendirme 
çabası da etkili olmuştur. Operasyona yönelik 
gösterilerin tamamının Kürt gruplarca düzenlen-
mesi, bayrak yakma gibi tahkir içeren eylemlerin 

kahir ekseriyetinin Kürt bölgelerinde yaşanması 
akıllara Kuzey Irak referandumundaki tepkileri 
getirmiştir. Söz konusu enerji birikiminin daha ne 
kadar dış ülkeler üzerinden tahliye edilebileceği 
ise muammadır.

Türkiye’nin terör 
örgütü PKK’nın 
Suriye kolu YPG 
ve bileşenlerine 
karşı başlattığı 
geniş kapsamlı 
askerî harekât tüm 
dünyada olduğu 
gibi İran’da da 
yakından izlendi.

Hakkı Uygur
Başkan V. - Haber Analiz

Bu makale ilk olarak 19.10.2019 tarihinde Sabah Gazetesinde yayımlanmıştır.
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/hakki-uygur/2019/10/19/iran-ve-baris-pinari-harekati
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Amerikan 
Yaptırımlarının 
Gölgesinde 
İran Sineması

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs 
2018’de selefi Barack Obama Dönemi’nde 
imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı is-

miyle bilenen nükleer anlaşmadan tek taraflı ay-
rılması, İran için zor günlerin habercisiydi. Çok 
geçmeden Trump; 2018’in Ağustos ve Kasım ay-
larında yürürlüğe girmek koşuluyla İran’ın ban-
kacılık, otomotiv, yazılım, madencilik, lojistik ve 
en önemlisi petrol ticaretine yaptırım uygulama-
ya başladı. Dahası yaptırımlar tedricen İranlı dev-
let adamları, siyasiler, yerel ve tüzel kişiler hatta 
gemi ve uçakları kapsayacak şekilde genişletildi. 
Hâlihazırda İran ekonomisini bir çıkmaza sürük-
leyen Amerikan yaptırımları ülkede sağlıktan eği-
time, ulaşımdan gıdaya, elektronikten endüstriye 
hemen hemen her sektörü olumsuz etkiledi. Her 
ne kadar Amerikalı yetkililer yaptırımların İran 
toplumunu hedef almadığını ileri sürse de yaptı-
rımların İranlıların gündelik hayatını pek çok açı-
dan etkilediği ortadadır. Ülkede baş gösteren ilaç 
sıkıntısı, kâğıt fiyatlarındaki artış, ham ve mamul 
madde temininde yaşanan güçlükler, dolardaki 
dalgalanmanın yarattığı enflasyon, artan işsizlik 
ve beraberinde Tahran yönetiminin ülkeden döviz 
çıkışını engellemek üzere aldığı tedbirler esasen 
bizatihi halka yansımaktadır.

İran sinema sektörü doğrudan yaptırımların 
hedefi olmasa da ülkedeki ekonomik krizden her 
sektör gibi payına düşüne almaktadır. İran’da 
beklenmedik bir şekilde yaklaşık %300 değer 
kazanan Amerikan doları ilk etapta sinema sektö-
ründeki bütün maliyetlerin birkaç kat yükselme-
sine neden olmuştur. Bu durum ise yatırımcıların 
sektörden uzaklaşmasına yol açmıştır. Öyle ki 
İran’da 2017 yılında 169 uzun metrajlı film çekil-
mişken bu sayı 2018 yılında 116’ya düşmüştür. 
Söz konusu rakam, yaklaşık %30’luk bir daral-
maya tekabül etmektedir. Bu sayının 2019 yılı so-
nunda daha da aşağıya inmesi muhtemeldir. Kısa 
metrajlı filmlere ilişkin elde bir veri olmamakla 
birlikte düşüşün uzun metrajlı filmlere nazaran 
daha fazla olacağını tahmin etmek güç değildir. 
Zira kısa metrajlı filmler genellikle sinema, tiyatro 
ve fotoğrafçılık bölümlerinde okuyan öğrencilerle 
sektörde yeni olan amatörler tarafından çekil-

mektedir. Kiralık kamera ve ekipmanların fiyatla-
rındaki artışı gören birçok kişinin film çekiminden 
vazgeçtiği ilgililer tarafından dile getirilmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İrşat Bakanı 
Seyit Abbas Salihi, Nisan 2019’da Tahran’da dü-
zenlenen 37. Uluslararası Fecr Film Festivali es-
nasında Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 
Uluslararası Fecr Film Festivali’nin İran sinema-
sıyla dünya sineması arasında bir köprü olduğu-
nu belirterek yaptırımların bu köprüyü yıkamaya-
cağını ve İran sinemasının yaptırımlarla önünün 
alınamayacağını söylemiştir. Bakan’ın açıklaması 
doğruluk payı taşımakla birlikte yaptırımların 
İran sinemasını zora soktuğu bir gerçektir. Zira 
söz konusu festivalin Düzenleme Kurulu Başkanı 
Rıza Mir Kerimi, görünüşte kültürel faaliyetlere 
dokunmayan yaptırımların Fecr Film Festivali’ni 
olumsuz etkilediğini nitekim festival kapsamında 
daha önceki bazı uygulamalardan vazgeçildiğini 
açıklamıştır. Resmî makamların beyanlarından 
ziyade yatırımcı ve yapımcıların konuya ilişkin 
açıklamaları yaptırımların sektörde yarattığı bu-
nalımın derecesini göstermesi bakımından dik-
kate değerdir. Bu doğrultuda yaptırımların İran 
sinemasına etkilerini aşağıdaki gibi sıralamak 
mümkündür:

Yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı 
toplumda geçim sıkıntısına sebep olmaktadır. 
Zorunlu bir ihtiyaç olmayan sinema, geniş kitle-
lerin maddi zorluk hâlinde vazgeçebileceği veya 
azaltabileceği bir aktivitedir. İran’da sinema bilet-
leri nispeten ucuz olsa da yaptırımların sinema 
izleyicisi sayısında bir düşüşe yol açmayacağı 
şu aşamada söylenemez. Bilet satışlarına ilişkin 
verilere bakıldığında ambargolardan sonra ciddi 
bir düşüş gözlemlenmese de ekonomik krizin 
derinleşmesi durumunda sinema severlerin sine-
ma yerine evde, internet üzerinden film izlemeyi 
tercih edebileceği öngörülebilir. Böyle bir eğilim 
ise özellikle taşradaki küçük ilçelerde sinemaların 
kapanmasına yol açabilir.

İran’da bir sinema endüstrisi henüz oluş-
madığından kamera, ışık ve diğer sinema ekip-
manlarının neredeyse tamamı ithal edilmektedir. 
Doların yükselişine paralel bir şekilde teknik teç-
hizatın tamamının fiyatı da yükselmiştir. İran’da 
sinema ekipmanları genellikle sektördeki bazı 
şirketler tarafından çoğunlukla komşu ve ya-
kın ülkelerden satın alınmakta ve akabinde film 
çekmek isteyenlere kiralanmaktadır. Söz konusu 
ekipmanın zaten normalde fiyatı yüksek olduğu 
için küçük ve orta ölçekli projelerde kimse film 
çekmek üzere ekipman satın almamaktadır. 
Dolardaki artış kaliteli ekipman alımını ve za-
manında ekipman teminini zora sokmuştur. Bu 
hususların tamamı doğal olarak film bütçelerini 
arttırmaktadır. Somutlaştırılacak olunursa film 
yapımcılarından Murtaza Hedayi’nin belirttiğine 

göre önceden sinema filmi çekmek için günlük 
ekipman kirası yaklaşık 2.200.000 tümen (yak-
laşık 1.200 lira) iken bu yıl söz konusu rakam 
yaklaşık 4.500.000 tümene (yaklaşık 3.000 lira) 
yükselmiştir. Buna yükselen barınma, beslenme, 
taşıma ve diğer kiralama giderlerini de eklemek 
gerekir. Nitekim İran Radyo Televizyon Kurumu 
(Seda ve Sima) ve büyük yapımcılar projelerine 
devam edebilse de sektöre yeni girenler maliyetin 
altından kalkmakta zorlanmaktadır.

Yine pahalılık sebebiyle artan maliyetler, İran 
sinemasının bilhassa özel sektörünü etkilemek-
tedir. Kamu destekli projeler sinema sektöründe 
ciddi paya sahiptir. Kültür kurumlarının desteğiy-
le her yıl İran’da birçok film çekilmektedir. Ne var 
ki kültür kurumlarına aktarılan fonlarda da düşüş 
olduğu basına yansıyan gelişmelerdendi. Bunun 
yanı sıra İran’da sinemanın sanat boyutunu ön-
celeyen filmler çoğunlukla özel sektör tarafından 
çekilmektedir. Yatırımcılar ise ekonomik istikrar-
sızlık, kâr marjının düşmesi ve fahiş bir şekilde 
artan girdiler sebebiyle bu işe sermaye koyma 
konusunda tereddüt etmektedir.

Yaptırımlarla birlikte bir diğer sorun İranlı da-
ğıtımcıların filmleri, yurt dışındaki dağıtımcılara 
veya sinema şirketlerine satamamasıdır. Yap-

Umut Başar - Kıdemli Uzman
Toplum / Kültür - Görüş

“Tarihin en ağır 
yaptırımlarının” 
uygulandığı 
bugünlerde 
İran sineması, 
Amerika’nın 
ekonomik olarak 
çökertme ve 
uluslararası 
toplumdan 
izolasyon 
politikasından 
nasibine düşeni 
almaktadır.
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tırımlar sebebiyle İranlı şirketlerle iş yapanların 
cezalandırılacak olması bunun başlıca sebebidir. 
Özellikle Avrupalılar yaptırımlar sebebiyle İran’la 
iş yapmaya yanaşmamaktadır. Filmlerin yurt 
dışında izleyiciyle buluşamaması veya yabancı 
televizyon kanallarına satılamaması yapımcıları 
düşündürmektedir. Ayrıca film satışı gerçekleş-
se bile yaptırımlar nedeniyle alıcı bulamayan İran 
filmleri değerinin altına satılmaktadır. Bu durum 
İran sinema sektörünün içe kapanmasına baş-
ka bir deyişle yerel bir sinemaya dönüşmesine 
zemin hazırlamaktadır. Bu doğrultuda bir diğer 
sorun ise film satışı yapılsa bile ticari işlemler-
den doğan paranın İran’a nasıl aktarılacağıdır. 
Küresel ticari işlemlerin dışına itilen İran’a hâli-
hazırda para transferi yapmak mümkün değildir. 
Bu sorun ise ancak İranlı dağıtımcıların ticaret 
yapılacak ülkede bir paravan şirket açmasıyla 
çözülebilmektedir ki bu da ayrıca bir maddi kay-
ba yol açmaktadır. Bu nedenle son bir yılda İran 
sinemasından İran menşeli filmlerin yurt dışında 
gösteriminde ve telif haklarının satışında gözle 
görülür azalma olduğu belirtilmektedir.

Amerikan yaptırımlarının uluslararası top-
lumda yarattığı etki de İran açısından bir diğer 
sorundur. Zira yönetmen, sinema oyuncuları, 
yapımcılar ve sektördeki diğer çalışanların başta 
Amerika gelmek üzere Avrupa ülkelerine ziyaret-
leri ve uluslararası film festivallerine katılımları 
epeyce zorlaşmıştır. 2017 yılında Trump göreve 
geldikten kısa bir süre sonra İran’ın da içerisin-
de yer aldığı yedi Müslüman ülkenin vatandaş-
larına Amerika’ya giriş yasağı koymuştu. Bunun 
üzerine Oscar Akademisi Ödülleri’ne katılması 
planlanan dünyaca ünlü İranlı sinema yönetmeni 
Asgar Ferhadi’nin ülkeye girememesinin günde-
me gelişi aslında kötüleşecek durumun habercisi 
oldu. Zira henüz İran aleyhindeki yaptırımlar dev-
reye girmemişti. Trump’ın yasaklama kararı yargı 
organları tarafından kaldırılsa da Ferhadi, yönet-
menliğini üstlendiği “Satıcı (Furuşende)” filminin 
en iyi yabancı film ödülü kazanmasına rağmen 
Trump’ın göçmen politikalarını protesto ederek 
Oscar gecesine katılmamıştı.

Diplomatik statüdeki siyasilerin Amerika’ya 
girişinin engellemesi gündemdeyken sinema 
sektöründekilerin böyle bir uygulamadan bütün 
İran toplumu gibi etkilenmesi normaldir. Zaten 
Trump’ın yedi Müslüman ülke vatandaşına Ame-
rika’ya giriş yasağı koymasının ardından İran ba-
sınında yurt dışındaki film festivallerine katılmak 
için vize almada güçlük yaşayan veya vize alama-
yan İranlı sinema sanatçılarına dair haberler çık-
mıştı. Bu durum ister istemez İran sinemasının 
yurt dışı reklamına mâni olmaktadır. 2019 Oscar 
ödüllerine İran temsilcisi olarak katılan “Tarih-
siz ve İmzasız (Bedun-i Tarih ve Bedun-i İmza)” 
isimli filmin yapımcısı Ali Halilvend’in açıklamala-

rı dikkat çekicidir. Halilvend hâlihazırda Amerika 
ile İran arasındaki ilişkilerin 2019 Oscar Ödülleri 
için Amerika’ya birkaç film afişi dahi gönderme-
yi engellediğini belirtmiştir. İranlı oyuncuların, 
yönetmenlerin, yapımcıların Amerika’yla kişisel 
ve ticari bağları düşünüldüğünde yaptırımlardan 
ciddi olarak etkilendikleri ortadadır.

Her ülkede olduğu gibi İran’da da sinemanın 
sektörel bir ticari boyutu bulunmaktadır. Gerçi 
İran’da sinema sektörü ülke ekonomisinde bü-
yük pay sahibi değildir. Lakin ülkeden yabancı 
sermayenin çekilmesi ve Batı menşeli şirketlerin 
ekonomik faaliyetlerini durdurması dolaylı ola-
rak sinema sektörünü de etkilemektir. Örneğin 
Almanya menşeli lojistik şirketi DHL’nin İran pa-
zarından çekilmesi sektörün yurt dışıyla bağlarını 
kopma noktasına getirmiştir. Zira söz konusu 
şirket İran’dan yurt dışına film göndermede en 
güvenilir yol olarak bilinmekteydi. Sektörel daral-
manın zaten ekonomide işlerin yolunda gitmedi-
ği ülkedeki yaygın etkisi yüksek olacaktır. Bunun 
yanı sıra sinema sektörüne eleman yetiştiren 

güzel sanatlara ilişkin bölümlerden mezun olacak 
öğrenciler iş bulmada zorluklarla karşılaşacaktır.

“Tarihin en ağır yaptırımlarının” İran’a uygu-
landığı bugünlerde İran sinema sektörü, Ame-
rika’nın gerek ekonomik olarak çökertme ve 
gerekse de uluslararası toplumdan izolasyon po-
litikasından nasibine düşeni almaktadır. Zira sek-
tör daha önceki Amerikan yaptırımları döneminde 
yaşamadığı sorunlarla karşı karşıyadır. Hâlihazır-
daki yaptırımlar, İran sinemasının uluslararası 
pazara açılmasının önünü kesmektedir. Her ne 
kadar dünya sinema piyasasında İran ciddi bir 
paya sahip olmasa da zaman zaman İranlı yapım-
ların aldığı uluslararası ödüller, İran sinemasının 
geniş kitlelerce tanınmasına kapı aralamaktaydı. 
Ancak görünen o ki yaptırımlar kaldırılana kadar 
büyük çaptaki yönetmen ve yapımcılar hariç İran 
sineması bir müddet yerel düzeyde kalacaktır. 
Yeni pazar arayışındakiler Doğulu ülkelere yöne-
lebilir. Ancak Tahran ile Washington arasındaki 
anlaşmazlıkların çözülmeden İran sinemasının 
düze çıkamayacağı bir gerçektir.

Umut Başar - Kıdemli Uzman
Toplum / Kültür - Görüş
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Barış Pınarı 
Harekâtı: 
Suriye Güç 
Denklemine 
Etkisi

Her uluslararası aktörün kendi güvenliği-
ni sağlamakla mükellef olduğu gibi Tür-
kiye’nin de kendi güvenliğini sağlamak 

için teröre karşı mücadelesi meşru bir haktır. 
9 Ekim’de Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan 
Barış Pınarı Harekâtı da bunun bir sonucudur. 
Fırat’ın doğusuna yönelik barış harekâtı aynı za-
manda Suriye içi güç denklemini önemli derece-
de etkileyecektir. Bu süreçte Suriye’deki güç den-
gesi bazı aktörlerin aleyhine bazılarının ise lehine 
işleyecektir.

Zeytin Dalı harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı ve 
Soçi mutabakatıyla İdlib’in kontrolünde olduğu 
gibi, Barış Pınarı Harekâtı da Türkiye’nin güven-
liği için büyük öneme sahiptir. Türkiye ‘güvenli 
bölge’ üzerinden kendi güvenliğini sağlamayı 
ve kontrol altındaki bölgelere barış ve istikrar 
getirmeyi hedeflemektedir. ‘Güvenli bölge’ aynı 
zamanda Türkiye’nin Suriye’deki rakip veya düş-
man aktör ve unsurları da sınırından uzakta tut-
masını kolaylaştıracaktır.

Türkiye’nin sahada olması, Suriye barış süre-
cinde de elini güçlendireceği gibi, iç savaş, reji-
min ve teröristlerin baskısından kaçarak mülteci 
durumuna düşen Suriyeli siviller için öz yurtları-
na tekrar geri dönmek için de bir umut kaynağı 
olmuştur.

Barış Pınarı Harekâtı aynı zamanda Suriye 
barış sürecini de olumlu etkileyecektir. Herhangi 
bir ülke kendi sınır yakınlarında güvenlik tehdi-
di hissetmesi durumunda ve krizin çözülmesini 
istediğini öne süren diğer aktörlerin söz konusu 
tehdidin giderilmesi için herhangi bir adım at-
mamaları, barış süreçlerini ve işbirliği olanakla-
rını engelleyen faktörlerden biri olmuştur. Türki-
ye’nin kendi güvenlik endişelerini gidermesi aynı 
zamanda Ankara’nın Suriye barış barış süreçleri-
ne daha fazla katkı sağlamasını kolaylaştıracaktır.

ABD ve PKK/PYD Terör Örgütü
Fırat’ın doğusunun büyük bir kısmı ABD li-

derliğindeki koalisyon güçleri tarafından kontrol 
edilmektedir. ABD Fırat’ın kuzey-doğusunda as-
kerlerini güney kısımlara çekmesi, Türkiye’nin 
kontrolüne geçecek olan alanlarda etkisi azalır-
ken, Suriye’nin genelinde herhangi ciddi bir güç 
kaybına uğramayacaktır. Öncelikli olarak ‘güvenli 
bölge’ konusundaki Türkiye-ABD mutabakatı 
ABD’nin Suriye genelinde Türkiye’yle daha yakın 
ilişki kurmasına olanak sağlayacaktır. Bu da Tür-
kiye gibi müttefikiyle yaşanan gerginliğin azalma-
sına ve diğer alanlarda diyalog içerisinde hareket 
etmesini kolaylaştıracaktır. ABD’nin PKK/PYD’yle 
olan ilişkisinin zarar görmesi muhtemeldir. PKK/
PYD ABD’nin dikkatini kendi üzerine çekmek ve 
Türkiye’nin baskısını dengelemek için Şam Yö-
netimi ve Rusya’yla diyalog yollarını aramaktadır. 
Ancak bu yöndeki çabaları muhatapları tarafın-
dan zayıflık göstergesi olarak algılanacağı için ta-
viz vermesini isteyeceklerdir. Diğer taraftan PKK/
PYD’nin hâlâ askeri-siyasi olarak ABD’ye bağlı ol-
duğu için Pentagon’un uydusundan kolayca ko-
pamayacaktır. Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı 
süreçte Suriye güç denkleminde PYD güç kaybe-
denler arasında olacaktır. Öncelikli olarak Barış 
Pınarı Harekâtı PYD’ye toprak kaybetmesine yol 
açmaktadır. Bu süreç devam edecektir. TSK ile 
giriştiği ve/veya girişeceği çatışmalarda büyük 
kayıplar vereceği için hem güç hem de moral 
kaybına uğrayacaktır. ABD’ye olan güven sarsı-
lacağı gibi diğer aktörlerle işbirliği arayışı içine 
girerek onların şartları altında bir yakınlaşma söz 
konusu olabilecektir.

Esed Rejimi
Suriye sahasında güç dengesinin aleyhine 

değişen aktörlerden bir diğeri de Esed rejimidir. 
Fırat’ın doğusunun Türkiye’nin kontrolüne geç-
mesi rejim için de olumsuz bir gelişme olmuştur. 
Rejim güçleri PKK/PYD’yle karşı daha özgüvenli 
bir mücadele etme ve üstünlük sağlama olana-
ğına sahipken, TSK karşı başarı kazanmaktan 
yoksundur. Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda kur-
mak istediği güvenli bölge sadece Şam Yönetimi 
ve terör örgütler ile Türkiye arasında bir güvenli 
bölge değil, aynı zamanda rejimin ve terör örgüt-
lerinin baskısından kaçan Suriye halkının barış 
ve güvenlik içinde yaşamaları ile güvensizlik ve 
insani dram arasında bir çizgi çizmektedir. Türki-
ye’nin bu planını engellemek için Şam Yönetimi 
PYD gibi terör örgütleriyle kendi şartları altında 
bir işbirliği sağlamayı ve güç birliği yapmanın he-
saplarını yapmaktadır.

Fransa
Barış Pınarı Harekâtı Fransa’nın da bölgedeki 

konumnu etkileyecektir. Fransa, manda rejimiyle 
birlikte inşa edilen ‘zayıf tarihsel’ ilişkileri üzerin-

den Suriye’de etkili güçlerden biri olmanın yolla-
rını aramaktadır. Fırat’ın doğusunda Amerikalıla-
rın koruma ve desteğine bağlı olarak az sayıdaki 
Fransız birlikleri ve Fransa’nın siyasi etkisi Suri-
ye güç denkleminde sembolik olmanın ötesine 
geçememiştir. Mevcut güç konfigürasyonunda 
Fransızların yapabilecekleri en uygun seçenek ya 
Amerikalılarla güneye çekilmeleri veya Türkiye’y-
le destek karşılığında pozisyonlarını korumaktır.

İran
Suriye iç savaşının başından beri aktif yer alan 

ve Suriye krizinin bu denli uzamasında önem-
li rol oynayan aktörlerden bir diğeri de İran’dır. 
İran Esed rejimini bir müttefik olmaktan ziyade 
kendi iç güvenliğinin “dış hattı” olarak görmek-
tedir. Barış Pınarı Harekâtı’ndan hoşnutsuz olsa 
da dış politika karar alıcıları, İran iç kamuoyuna 
nazaran niyetlerini fazla açıkça dillendirmedikleri 
gibi daha dengeli açıklamalar yapmışlardır. İran 
basını, milletvekilleri ve üst düzey devlet yetkili-
leri Barış Pınarı Harekâtı’na açıkça karşı çıkarken, 
İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Suriye’nin egemen-
liği ve güvenliğine karşı faaliyetlerin Türkiye’ye 
yarar getirmeyecek” açıklamasında bulunurken, 
İran Meclis Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Ab-
dulhiyan ise, “Türkiye’nin askeri operasyonu 
bölgedeki durumu zorlaştıracaktır” yorumunda 
bulunmuştur. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı 
konusunda ikilem içinde olan İran’ın yaklaşımını 
etkileyen birkaç faktör söz konusudur. Birincisi, 
İran Suriye’de ABD’yi Türkiye’den daha büyük bir 
tehdit olarak görmektedir ve ABD’ye göre Türki-
ye’yi, “kötülerden daha iyisinin” tercihi olarak ka-
bul etmektedir. Ikincisi, ABD baskısı altında olan 

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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İran, kriz durumlarında Türkiye’yi bir çıkış kapısı 
olarak gördüğü için dış politikada daha sert açık-
lamalardan kaçınmaya çalışmaktadır. Üçüncüsü, 
İran Rusya gibi, Fırat’ın doğusunda herhangi bir 
ciddi etki gücüne sahip olmadığı için sonuçsuz 
kalacak açıklamalardan kaçınmaktadır.

Diğer taraftan ise, Fırat’ın kuzey-doğusunun 
Türkiye’ye bırakılması İran’ın aleyhine olan iki 
sonuca yol açacaktır. Birincisi, Türkiye-ABD ya-
kınlaşmasına ve Suriye sahasında daha çok işbir-
liği yapma ihtimalinin artmasına; ikincisi, Fırat’ın 
kuzeyinden çekilen ABD birlikleri daha çok güne-
ye yoğunlaşarak İran’ın Irak üzerinden Suriye’ye 
bağlanan lojistik hatlarına dikkatlerini çevirerek 
tehdit etme ihtimalini artıracaktır.

İsrail
Barış Pınarı Harekâtından rahatsız olan ül-

kelerden bir diğeri de İsrail’dir. İsrail, Barış Pı-
narı Harekâtı’nın yürütüldüğü ve yürütüleceği 
hedeflerden çok uzaklarda olmasına rağmen, 
Suriye iç savaşında İran, Hizbullah ve zaman 
zaman bu ikisinin müttefiki olan rejim güçlerine 
yönelik hava operasyonları düzenleyerek Suriye 

iç savaşında önemli aktör konumuna gelmiştir. 
Ancak PYD’nin Türkiye sınırında var olması İs-
rail’in Türkiye’yle ilişkileri bozulması durumunda 
her zaman elinin altında tuttuğu ve zamanı gel-
diğinde Türkiye’ye karşı kullanmak istediği bir 
koz olarak görmektedir. PYD’nin Türkiye sınırının 
ötesine itilmesi ve PYD zayıflarken Türkiye kendi 
güney sınırlarının güvenliğini daha fazla sağla-
maya başlaması İsrail’in bu beklentisini geçersiz 
kılmaktadır. Aynı zamanda Golan Tepeleri üze-
rindeki İsrail işgalinin ABD tarafından tanınma-
sına Türkiye’nin karşı çıkmasına bir cevap olarak 
Barış Pınarı Harekâtı’na karşı çıkmaktadır. Son 
olarak da Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik 
harekâtının başarılı olması Türkiye’ye sadece Su-
riye barış sürecinde değil bölgede önemli derece-
de prestij kazandıracak olması İsrail için olumsuz 
bir gelişme olarak görülmektedir.

Rusya
Suriye içi güç denkleminde önemli etkiye 

sahip olan aktörlerden bir diğeri de Rusya’dır. 
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’un da açıkladığı 
gibi, “Rus tarafı Suriye’de Türkiye’yle askeri bir 

çatışma yaşanmasını düşünmek bile istemiyor.” 
Ankara’nın izlediği politikasına engel olamaya-
cağını bilen Moskova, Suriye’deki süreçlerin 
kendisine daha fazla zarar vermesinden kaçına-
rak Türkiye ile var olan işbirliğini korumaya ça-
lışmaktadır. Aynı zamanda Esad Yönetimi’nin 
hamilerinden biri konumunda olan Rusya, Barış 
Pınarı Harekâtı sonrası kendisi için ortak arayan 
unsurlar arasında arabulucu rol üstlenerek ken-
disi için de yeni ortaklar edinmeye çalışmaktadır.

Sonuç olarak Türkiye ile ABD arasında sağla-
nan mutabakat sonrası başlatılan barış harekâtı, 
Ankara’nın uzun ve çetin diplomatik çabasının ba-
şarısının sonucudur. Bundan sonraki adım askeri 
başarının siyasi sonuçları olacaktır. Barış Pınarı 
Harekâtı Suriye barış sürecinde Türkiye’nin elini 
güçlendireceği gibi barış sürecine olumlu yansı-
ması olacaktır. Fakat Barış Pınarı Harekâtı’ndan 
rahatsız olanlar bu harekâtın başarısız olması 
için değişik girişimlerde bulunacaktır. Bu tür giri-
şimlerde bulunan aktörler Suriye barış sürecine, 
bölgedeki barış ve istikrara zarar veren aktörler 
olacaktır.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş

Bu makale ilk defa Yeni Şafak’ta 22.10.2019 tarihinde yayımlanmıştır.
https://www.yenisafak.com/dunya/baris-pinari-harekti-suriye-guc-denklemine-etkisi-3511261
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İranlı Muhalif 
Ruhullah 
Zem’in 
Tutuklanması
14 Ekim Pazartesi günü Devrim Muhafız-

ları Ordusu (DMO) İstihbarat Teşkilatı 
yurt dışında bulunan muhaliflerden 

Ruhullah Zem’i “istihbari taktikler” uygulamak 
suretiyle tutukladığını duyurdu. Söz konusu ku-
rumun Fransa’da ikamet eden Zem’in nasıl tu-
tuklandığı ile ilgili ayrıntılı bir bilgi vermemesi 
ve olayla ilgili sonraki gelişmeler, ülke içinde ve 
dışında tartışmalara yol açtı.

Devlette önemli görevlerde bulunmuş din 
adamlarından Muhammed Ali Zem’in oğlu olan 
Ruhullah Zem, İran’da Ahmedinejad döneminde 
hükûmet karşıtı faaliyetlerinden dolayı hapis ce-
zasına çarptırılmıştı. Zem cezaevinden izne çıktığı 
sırada yurt dışına kaçarak devlete karşı faaliyet-
lere başlamıştı. Amednews web sitesi ve sosyal 
medya hesaplarının yöneticisi olan Zem, ülke 
içindeki kaynaklardan aldığını ifade ettiği bilgiler-
le devlet yetkilileri ile ilgili yolsuzluk iddiasında 
bulunmuştu. İranlı yetkililer de Zem’in devlet kar-
şıtı faaliyetlerinden dolayı siyasi sığınmacı olarak 
bulunduğu Fransa’dan iade edilmesini talep et-
mişti.

Zem’in tutuklanmasının ertesi günü Fransız 
gazete Le Figaro yayımladığı bir yazıda, İran is-
tihbarat güçlerinin görevlendirdikleri bir kadın 
vasıtasıyla Zem’i Irak’taki Şii Lider Ayetullah Ali 
Sistani ile görüşmeye ikna ettiklerini ileri sür-
dü. İddialara göre söz konusu kadın Zem’in en 
yakın mesai arkadaşı Şirin Necefi’dir. Necefi’nin 
DMO İstihbarat Teşkilatı tarafından bir ay önce 
ele geçirildiği ve onun iş birliği ve yönlendirmesi 
sayesinde Zem’in Irak’a çekildiği belirtilmektedir. 
İddialara göre Necefi Zem’i, kendisini Sistani’nin 
destekleyeceğine ikna etmişti. Necefi ise bu id-
diaları reddetmektedir. Le Figaro’yo göre Fransız 
istihbaratı tarafından korunan Zem’in Irak’a gidi-
şinin engellenmeyerek tutuklanmasında Fransız 
istihbaratının da payı vardır.

Bu iddiaların ardından Ayetullah Sistani’nin 
ofisi yapılan iddiaları reddederek olayla ilgili 
herhangi bir ilişkileri olmadığını açıkladı. Zem’in 
Irak’ta güvenlik güçleri tarafından tutuklanıp 

İranlı yetkililere teslim edilmesi yönündeki iddia-
lar gittikçe arttıysa da Iraklı yetkililer de söz konu-
su iddiaları yalanladı. Fransa hükûmeti de ayrıca 
ülkelerinde siyasi sığınmacı olarak barınan Zem’i 
tutuklamasından dolayı İran hükûmetini kınadı.

Fransa’nın son dönemde İran ve ABD arasın-
daki krizde giderek daha fazla rol üstlendiği ve iki 
devlet arasında bir arabulucu görevi üstlenmeye 
çalışarak İran’da tutuklu bulunan iki vatandaşına 
karşılık Zem konusunda İran ile iş birliği yaptığı 
Zem’in tutuklanmasıyla ilgili konuşulan senaryo-
lar arasındadır. Ancak Fransa’nın, Zem’in İranlılar 
tarafından ele geçirilmesinde bir rolü olup olma-
dığı konusunda bir kesinlik yoktur.

Diğer yandan Zem’in tutuklanmasının İran’ın 
güvenlik güçleri açısından başarılı bir gelişme 
olduğunu da not etmek gerekmektedir. Bu du-
rumun özellikle yurt dışında faaliyet gösteren 
muhalifler açısından olumsuz ve endişe verici bir 
durum olduğu açıktır. Başka önemli bir husus ise 
Ayetullah Sistani eksenli iddialardır. İranlıların 
Ayetullah’ın isminden veya ofisindeki şahıslardan 
yararlanarak Zem’i Irak’a çekmelerinin doğrulan-
ması durumunda Ayetullah Sistani’nin İran ile 
ilişkileri zedelenebilir.

Teamüllere göre yurt dışındaki muhaliflerin 
durumu ve faaliyetleri ile ilgilenme görevi İs-
tihbarat Bakanlığındadır. Ancak son tutuklama 
olayının DMO İstihbarat Kurumu tarafından ya-
pılması, söz konusu rekabette dengelerin gittikçe 
DMO İstihbarat Kurumu lehine değişmekte oldu-
ğunu göstermektedir.

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Zem’in tu-
tuklanma haberi duyurulduktan sonra İran televiz-
yonunda ekran karşısında “itiraflarda” bulunması 
ve ülke içindeki bağlantılarıyla ilgili bilgi vermesi 
Zem’in artık iç politikadaki hesaplaşmalarda da 
malzeme olarak kullanılacağı sinyalini vermiştir. 
Nitekim Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Ko-

misyonu Üyesi Cevad Kerimi Kuddusi söz konusu 
“itirafların” yayımlanmasının ardından özellikle 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Hüsamet-
tin Aşina’nın ismini vererek Zem’in cumhurbaş-
kanlığındaki bazı isimlerle irtibatta olduğunu iddia 
etmiştir. Ruhani hükûmeti karşıtı muhafazakâr 
Kuddusi’nin iddialarına mukabil Aşina da aynı suç-
lamaları Kuddusi’ye yöneltmiştir.

Hamid İbrahimi - Uzman 
İç Politika - Haber Analiz
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İran’da 
Göçe Bağlı 
Yaşanan 
Doktor 
Yetersizliği
İran’da son zamanlarda toplumsal sorunlar 

arasında zikredilen önemli konulardan biri de 
sağlık sektöründe yaşanan doktor yetersizliği-

dir. İran Tabipler Birliği Genel Başkanı’nın ifade-
sine göre İran’dan her yıl, aralarında 300 ila 350 
uzmanın da bulunduğu ortalama 700 civarında 
doktor çalışmak için kalıcı olarak yurt dışına göç 
etmektedir. Ayrıca eğitim nedeniyle yurt dışına 
giden doktor adayı öğrenciler veya doktorlar bah-
sedilen rakamın dışındadır.

İran’da günümüzde:

• 85.853 pratisyen doktor

• 41.301 uzman doktor ve

• 3.462 yüksek ihtisas doktoru olmak üzere 
Tabipler Odasına kayıtlı 130 bin civarında dok-
tor bulunmaktadır. Ancak bu sayının içinde ça-
lışmayan binlerce doktor da mevcuttur. 45 bin 
doktorun çalışma ruhsatı yoktur. Pratisyen dok-
torların yaklaşık yarısı iş arayışı sebebiyle kendi 
mesleğini bırakarak başka işlere yönelmektedir. 
Sağlık piyasasındaki iş imkânlarının azalması ne-
deniyle iş bulma konusunda ümidini yitiren 11 
binden fazla tıp eğitimi almış kişi, son yıllarda 
sisteme kayıt yaptırmamaktadır. İş imkânı bula-
mayan veya çalışma koşullarından dolayı İran’da 
çalışmayı reddeden doktorlar yurt dışı fırsatlarını 
değerlendirmektedir. Yurt dışında ise genellikle 
Kanada, ABD, Avusturalya ve Avrupa gibi ülkeler-
deki iş imkânlarından faydalanmayı düşünmekte-
dirler. Bu ülkelere ek olarak Türkiye de son yıllar-
da İranlı doktorların çalışmak için başvurdukları 
cazibe merkezlerinden biri konumuna gelmiştir.

Yurt dışı göçlerinin etkisiyle İran, doktor sayı-
sı bakımından 24 Batı ve Orta Asya ülkesi arasın-
da 18. sırada yer almaktadır. İran’da kişi başına 
düşen doktor sayısı her 1000 kişi için bir ila iki 
civarındadır. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde 
bu oran her 1000 kişiye üç ila dört doktor aralı-

ğındadır. 2025-26 yılı için hazırlanan Sağlık Ba-
kanlığı Yol Haritası raporuna göre İran’da 52 bin 
dolaylarında yeni doktora ihtiyaç duyulmaktadır.

Mevcut sağlık kadrosu, doktor yetersizliği ne-
deniyle sağlık kurumlarındaki hasta trafiğiyle baş 
edebilmek adına yoğun bir mesai harcamaktadır. 
İran’da pratisyen, uzman ve yüksek ihtisas dok-
torları için Bakanlar Kurulunun kararıyla hasta 
bakım süreleri standart hâle getirilmiş olmasına 
rağmen doktorlar bu sürelerden çok daha kısa 
sürede hastalarla ilgilenmek zorundadır. Öyle ki 
hasta bakım süreleri üç ila dört dakikaya kadar 
düşmektedir. Ayrıca bazı durumlarda birkaç has-
taya birden bakılmak zorunda kalınmakta ve kli-
niklerin önünde uzun sıralar oluşmaktadır. Dok-
torlar bu kısa süre içerisinde hastanın şikayetini 
dinlemek ve gerekli teşhisi koymak mecburiye-
tindedir. Bu durum ise sağlık hizmetinin kalitesi-
ni düşürmekte, doktorların hata riskini artırmakta 
ve toplumun sağlık hizmetlerine olan güveninin 
zedelemektedir.

İstatistiklerle açıklanmaya çalışan doktor 
yetersizliğinin ve yarattığı sorunların gideril-
mesi için siyasal ve toplumsal mecralarda aile 
hekimliği uygulaması veya bölge hekimliği gibi 
birçok çözüm önerisi gündeme getirilmektedir. 
Bu çözüm önerilerinden biri de tıp fakültesinde-
ki öğrenci sayısının artırılmasıdır. Bu kapsamda 
2009’dan 2018 yılına kadar Sağlık Bakanlığına 
bağlı tıp üniversiteleri ve fakültelerindeki öğrenci 
sayısı 22 binden 45 bine çıkarılmıştır. Ancak bu 
artışın yetersiz olduğu iddia edilmektedir. Bazı 
sağlık uzmanları, Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Ba-
kanlığını doktor açığının kapanmasına engel olan 
aktörlerden biri olarak hedef göstermektedir. 
İran’da tıp eğitimi bu bakanlığın yetki alanındadır. 
Söz konusu çevrelere göre eğitim planı ve prog-
ramlamasını yapan bakanlık çalışanlarının çoğu 
doktor kökenli kişiler olduğu ve mesleki endişe-
leri sebebiyle doktor sayısının artmasını ve buna 
bağlı olarak ücretlerin düşmesini istememekte-
dir. Bu kanaati paylaşanlara göre tıp eğitiminin 
denetim yetkisi Sağlık Bakanlığından alınıp İran 
Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına veril-
melidir.

Ancak öğrenci sayının artırılması beraberinde 
başka sorunlara yol açabilir. İran’da her bir tıp 
öğrencisinin eğitimi için toplam 800 milyon ila 
bir milyar tuman masraf yapılmaktadır. Ayrıca 
pratisyen doktor yedi, uzman doktor dört ve yük-
sek ihtisas doktoru olabilmek için iki yıl olmak 
üzere toplamda 13 yıllık uzun bir eğitim süreci 
gerekmektedir. Bu rakamlar İran’da tıp bölümle-
rinden mezun olan öğrencilerin neredeyse dörtte 
birinin yurt dışında çalışmayı hedeflediği gerçe-
ğiyle birlikte düşünüldüğünde tıp öğrencilerinin 
sayının artırılması ileride daha çok yurt dışına 
göç etmeye eğilimli, işsiz, kalifiyeli insan yığın-

larının oluşmasına neden olacaktır. Bu durum 
günümüzde zaten ekonomik açıdan zor bir sü-
reç yaşayan ülke için büyük bir kaynak ve zaman 
kaybı demektir. Öğrenci sayısını artırmak yerine 
maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi daha 
mantıklı bir çözüm olabilir. Zira bu yolla hâlihazır-
da elde bulunan personelin yurt dışına gitmemesi 
yönünde tedbir alınmış olacaktır. Nitekim yurt dı-
şına göçün nedenleri başında doktor maaşlarının 
düşük olması, son dönemlerde artan enflasyon 
ve ekonomik istikrarsızlık gibi unsurlar yer al-
maktadır. Sözü geçen bu unsurların altında yatan 
temel etken ise son dönemde ABD tarafından uy-
gulanan ambargolardır.

Ambargolarla birlikte ekonomik büyümenin 
eksi yönde olduğu ve devlet gelirlerinin azaldı-
ğı İran’da, doktor maaşlarının ve sigortalarının 
yatırılmasında zorluklar yaşanmaktadır. Bazı 
hastanelerde doktorların bir yıla yakın süredir 
maaşlarını gecikmeli olarak aldıklarından ve 
sigortalarının tam yatırılmamasından söz edil-
mektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı Tıp Bilimleri 
Üniversitelerinde çalışan doktorların maaşları iki 
ay gecikmeli ödenmektedir. Sağlık Bakanlığı Yar-
dımcısı da sigorta ödemelerinin sekiz ila 18 ay 
gecikmeli yatırıldığı açıklamasında bulunmuştur. 
Günümüzde bilhassa borç sorunuyla boğuşan ve 
kapanmanın eşiğine gelen özel hastaneler, dok-
torların hizmet ücretlerini ödemekte zorluk çek-
mektedir. Ambargolar nedeniyle dolar kurunun 
yükselmesi de doktorların almış oldukları maaş 
ve ücretlerin değer kaybına uğramasına sebep 
olmuş, doktor maaşlarının alım gücü düşmüştür. 
Toplumda refah içinde yaşadığı düşünülen dok-
torlar bu günlerde toplumun diğer kesimleri gibi 
enflasyonun ve hayat pahalılığının yükünü omuz-
larında hissetmektedir.

İran’da son 
dönemlerde 
ambargonun da 
etkisiyle doktor 
göçünün hızlı bir 
ivme kazandığı 
ve bir kriz hâline 
dönüştüğü 
söylenebilir.

Sertaç Sarıçiçek - Araştırmacı
Toplum / Kültür - Görüş
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İran’da doktor açığının yarattığı önemli so-
runlardan biri de sağlık hizmetinin ülkenin her 
noktasına adil biçimde dağılmamasıdır. Hâli-
hazırda Tahran, İsfahan ve Yezd şehirleri hari-
cindeki bütün bölgelerde sağlık alanında ciddi 
bir hizmet aksaklığına tanık olunmaktadır. Ülke 
nüfusunun %20’sini oluşturan köylerde ve 
%50’sini oluşturan küçük şehirlerde özellikle uz-
man doktor eksikliği ciddi biçimde hissedilmek-
tedir. Doktorların genelde imkânları fazla olan 
büyük şehirlerde çalışmak istemeleri sonucu 
bazı tıp uzmanlıklarının %30’a varan oranlarda 
başkent Tahran’da kümelendiği görülmektedir. 
Bu nedenle vatandaşlar acil müdahale gerektiren 
vakalarda dâhi tedavi için uzak şehirlere yolculuk 
etmek zorunda kalabilmektedir. Sağlık hizme-
tinin eksik sunulduğu veya hizmetten tamamen 
mahrum kalan bölgelerde zaten az sayıda bulu-
nan uzman doktorların iki yıl olan zorunlu görev 
sürelerini tamamladıktan sonra bulundukları böl-
geyi kötü yaşam koşulları nedeniyle terk etmeleri 

mevcut sorunu kronik hâle getirmektedir. Sağlık 
Bakanlığı meclisten bu sorunun yasal anlamda 
giderilmesi adına talepte bulunmuştur. Meclis 
bu talebe cevap olarak Kasım 2013’te “Sağlık 
Siteminin Dönüşümü” adında yasal bir düzenle-
meye gitmiştir. Söz konusu yasada zorunlu bölge 
hekimliği olarak adlandırılabilecek bir uygulama 
yürürlüğe sokulmuştur. Bu uygulamada tıp bö-
lümlerinden mezun olan toplam öğrenci kapa-
sitesinin %30’u kadar ek kontenjan açılacak ve 
bu uygulamaya tabi olan yeni mezun doktorlar, 
yüksek maaş ve ek ödeme tarifeleriyle ülkenin 
sağlık hizmetlerinden mahrum köylere ve sınır 
bölgelerine atanacaklardır. Uygulamaya tabi olan 
doktorlar, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
mahrum bölgeler listesinden bir şehri seçip ora-
da yedi yıl olan temel tıp eğitiminin üç katı sü-
reyle, toplam 21 yıl çalışmak zorundadır. Bazı 
uzmanlık alanları için süre %20 oranına düşürül-
müştür. Ancak ne şartta olursa olsun doktorların 
bu sürenin bitiminden önce başka bir yerde tıbbi 

hizmet sunmaları yasaklanmıştır. Bunların yanın-
da yasadaki, mahrum bölgelerde yeni hastane ve 
tedavi merkezlerinin inşası ve halka ilaç yardım-
ları gibi hususlar düzenlenmiş ancak yasanın ic-
rasının devamlılığı için gerekli olan mali ve maddi 
kaynak ambargoların yol açtığı bütçe yetersizliği 
nedeniyle kesintiye uğramıştır. Bu sorun uygu-
lamada yer alan doktorların yüksek maaşlarının 
ödenmesi hususunda sorunlar yaratmaktadır. Bu 
durum ise söz konusu bölgelerde doktor yeter-
sizliğinin devam etmesine neden olacaktır.

Doktor göçü İran’da uzun bir süredir devam 
eden bir sorun olmuştur. Ancak son dönemlerde 
ambargonun da etkisiyle doktor göçünün hızlı bir 
ivme kazandığı ve bir kriz hâline dönüştüğü söy-
lenebilir. Eğer gidişat bu seyirde devam ederse 
yakın gelecekte ülkede ciddi bir tıbbi hizmet ye-
tersizliğinin yaşanması kaçınılmazdır.

Sertaç Sarıçiçek - Araştırmacı
Toplum / Kültür - Görüş
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İran-Suudi 
Arabistan 
Geriliminde 
Pakistan’ın 
Arabulucu 
Rolü
Orta Doğu özelinde 2019 yılı tüm uluslararası 

ilişkiler için sıkıntılı bir yıl oldu.  Dünyanın 
insanî meseleler konusundaki umursamaz 

sessizliği, çatışmaların artarak devam edeceği-
nin habercisi olarak görüldü. Bu bakımdan Basra 
Körfezi’ndeki geriliminin sonucu olarak yaşanan 
gelişmelerin ve gemi saldırılarının sadece bölge 
için değil küresel barış için de tehlike sinyalleri 
verdiğini vurgulamak önem arz etmektedir.

14 Eylül 2019 günü Suudi Arabistan’ın petrol 
tesislerinin İHA saldırısına uğraması İran-Suudi 
Arabistan ilişkilerinde bardağı taşıran son damla 
oldu. Herhangi bir somut kanıt olmaksızın ABD 
ve Suudi Arabistan, sözkonusu olaydan İran’ı 
sorumlu tuttu ve gerginlik zirveye çıktı. Akabinde 
Yemen’deki Husi isyancılar sorumluluğu üstlen-
di ve kapıya dayanmış olan tehdit bir süreliğine 
daha ertelenmiş oldu. Fakat neticede uluslarara-
sı petrol fiyatlarında ciddi bir artış gözlemlendi. 
Ayrıca bu olay dikkatlerin ABD’den silah ve mü-
himmat alan ülkelerin başında gelen Suudilerin 
savunma kapasitesine çevrilmesine yol açtı.

Hem Tahran hem de Riyad’la yakın ilişkilere 
sahip Pakistan, bu olay sonrasında arabulucu 
vazifesini üstlendi ve barış sürecini başlatmak 
için atılacak adımlara dair bir yol haritasi çıkarttı. 
Keşmir meselesinde Hindistan’dan gelebilecek 
âni bir tehdit ihtimaliyle karşı karşıya olmasına 
rağmen Pakistan, eylemleriyle uluslararası are-
nada sorumluluk sahibi barışçıl bir devlet oldu-
ğunu gösterdi. ABD Başkanı Trump da Pakistan 
Başbakanı İmran Khan’dan Orta Doğu’daki ger-
ginliğin çözülmesi için kendi payına düşeni yap-
ması ricasında bulundu. Fakat Trump’ın bu ricası 
Suudi tesislerinin korunmasında görünen başarı-
sızlıktan sonra dile getirildi. Bu gelişme Trump’ın 

bir üçüncü ülke üzerinden bölgedeki barışı sağla-
yarak başarısızlığını telafi etme teşebbüsü şeklin-
de de yorumlanabilir.

Pakistan’ın diplomatik çabaları, Başbakan 
İmran Khan’ın, New York’taki Birleşmiş Milletler 
Genel Kurul Toplantısı’na yolculuğu esnasında 
Suudi Arabistan’a yaptığı kısa ziyaretiyle başladı. 
Görüşmeler için başlangıç noktası bu buluşma 
oldu. Bu ilk adımı Pakistan’ın isthibarat şefinin 
Tahran’a ve Riyad’a yaptığı gizli ziyaretler takip 
etti. Bu gizli ziyaretler Pakistan Başbakanı’nın 
müteakip ziyaretlerine zemin hazırladı.

Bu yıl içinde Tahran’a yaptığı ikinci ziyaretin-
de Başbakan İmran Khan 13 Ekim’de İran Baş-
bakanı Hasan Ruhani ile birtakım görüşmelerde 
bulundu. Tahran Pakistan’ın arabuluculuk teşeb-
büslerini memnuniyetle karşıladı ve bölgede ba-
rışın sağlanmasına dair arzusunu dile getirdi. At-
tığı bir Tweette İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 
de Pakistan’ın ve Başbakanı’nın arabuluculuğuna 
karşı duyduğu minneti ifade etti. Ancak belirtmek 
gerekir ki Pakistan ve İran terörizm ve mezhepçi 
gruplar konusunda geçmişte ciddi ihtilaflar yaşa-
mıştı. Pek çok kez iki ülke de karşılıklı olarak bir-
birlerini içişlerine karışmakla suçlamıştı. Çok de-
ğil bu yılın başında İran, Sistan-Belucistan’da 27 
Devrim Muhafızı’nın ölümüyle sonuçlanan intihar 
saldırısıyla ilgili Pakistan’ı suçlamıştı. Fakat ken-
di aralarında bazı problemler olmasına rağmen 
Pakistan, bunları bir kenara bırakarak bölgenin 
selameti için bir adım attı.

Tahran ziyaretinin başarısına binaen İmran 
Khan, Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ve Ve-
liaht Prens Muhammed bin Salman ile Riyad’da 
ayrıca buluşmak üzere yola çıktı. Bu ziyarette 
Suudiler de barış yönünde olumlu sinyaller verip 
İranlı muhataplarıyla görüşmeye dair isteklerini 
ifade etti. Bu ziyaretle birlikte İmran Khan, Suu-
dilerle de başarılı bir diyalog kurarak iyi niyeti ve 
etkili girişimleri sayesinde bölgede dikkat çeken 
bir lider olmayı başardı. Ziyareti takiben Pakis-
tan Dışişleri Bakanı “Pakistan’ın temel amacı söz 
konusu iki ülke arasında herhangi bir çatışmanın 
çıkmasına mâni olmaktı, Suudi Arabistan ve İran 
arasındaki ani bir çatışma ihtimali yavaş yavaş 
ortadan kalkmıştır” açıklamasında bulundu.

Elbette Suudi Arabistan ve İran arasında ger-
çekleşebilecek bir silahlı çatışma sadece bölge 
için değil dünya ticaret ve ekonomisi için de bir 
felaket olacaktır. İran’ın komşusu ve Suudi Ara-
bistan’ın yakın dostu olarak Pakistan, her iki ül-
keyle de yıllar boyunca iyi ilişkiler kurmuş olması 
hasebiyle barış sürecini başlatmak bakımından 
en uygun ülke konumundadır.  Bu adımıyla İsla-
mabad, hem Tahran’a hem de Riyad’a bir zeytin 
dalı uzatmış oldu. Açıkçası İran ve Suudi Arabis-
tan’ın önümüzdeki günlerde ikili ilişkilerde kalıcı 
bir çözüme varması zor görünmektedir. Ancak 

herhangi bir yumuşama bölgede politik bir gerili-
mi azaltacağı gibi Yemen’deki gibi Orta Doğu için 
huzursuzluk kaynağı olan bir savaşın gidişatını 
da temelden değiştirebilir. Bu açıdan Pakistan’ın 
diplomatik çabaları daha kapsamlı ve uzun vadeli 
bir barışçıl çözüm için başlangıç noktası olarak 
da kabul edilebilir.

Pakistan’ın 
diplomatik çabaları, 
Başbakan İmran 
Khan’ın, New 
York’taki Birleşmiş 
Milletler Genel 
Kurul Toplantısı’na 
yolculuğu 
esnasında Suudi 
Arabistan’a yaptığı 
kısa ziyaretiyle 
başladı.

Muhammad Abbas Hassan
Görüş
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İran Petrol 
Tankerine 
Saldırı
İran, Basra Körfezi’ni son bir yıldır ABD ve Batı 

ülkelerini tehdit amacıyla sık sık gündeme 
getirmektedir. Bununla da kalmayarak çeşitli 

ülkelerin tankerlerini alıkoymasıyla da bölgeyi 
güvensiz bir hâle dönüştürmüştür. Ancak kendini 
Basra Körfezi’nin ve Hürmüz Boğazı’nın tek sahi-
bi ilan eden ve çevreye Boğaz’ı güvensizleştirme 
temalı tehditler savuran İran’ın, 10 Ekim günü 
İran Ulusal Tanker Şirketine ait bir petrol tankeri-
ne saldırı yapılmıştır.

İran hükûmeti, 1979 Devrimi’nin ardından 
yaşanan İran-Irak Savaşı insani ve maddi anlam-
da ciddi bedeller ödemiş olsa da bundan önemli 
kazanımlar da elde etmiştir. Önceliğini asimetrik 
savaş stratejisini geliştirmeye yoğunlaştıran İran, 
“Tanker Savaşları” sayesinde de Hürmüz Boğa-
zı’nın bölge ülkeleri ve küresel enerji güvenliği 
için ifade ettiği büyük önemin farkına varmıştır. 
1980’li yıllardan itibaren Hürmüz Boğazı’nın ka-
rasuları içinde yer almasının avantajını kullanan 
İran, yaşadığı tüm ekonomik, siyasi ve güvenlik 
kaynaklı sorunlarda Hürmüz Boğazı’nı tamamen 
trafiğe kapatma tehdidini gündeme getirmiştir. 
Bu bağlamda Devrim Muhafızları Ordusunun 
(DMO) bölgede konuşlanmış çok sayıda üssü 
ve ordunun neredeyse her yıl düzenlediği tatbi-
katlar üzerinden de bu tehditleri canlı tutmuştur. 
ABD’nin Nükleer Anlaşma’dan tek taraflı çekilme-
si neticesinde yaptırımların daha yoğun ve ka-
rarlı bir şekilde uygulanmaya koyulması, İran’ın 
petrol gelirlerine ulaşımını büyük ölçüde engel-
lemiştir. Yaptırımlardan önce günlük 2,6 milyon 
varile yakın petrol ihraç eden ülkenin, mayıs ayı 
itibariyle günlük petrol ihracı 500 bin varile ka-
dar gerilemiş ve bunu da dolambaçlı yollardan 
gerçekleştirmiştir. Anlaşmaya taraf ülkeleri pet-
rol ihracatının devam etmesinin kolaylaştırılması 
konusunda ikna edemeyen İran, Basra Körfezi’ni 
ve Hürmüz Boğazı’nı güvensizleştirmeye yönelik 
birtakım adımlar atmıştır.

12 Mayıs Füceyre saldırılarıyla başlayan sü-
recin devamında 13 Haziran’da DMO’nun Cask 
Deniz Üssü yakınlarında iki petrol tankeri saldı-
rıya uğramıştı. 4 Temmuz’da İngiltere’ye bağlı 
Cebelitarık Özerk Yönetimi’nin, Grace 1 isimli 
İran tankerini Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal 
ettiği gerekçesiyle alıkoyması Körfez’deki gerili-

min tekrar tırmanmasına neden olmuştu. İran 
da buna misilleme olarak 19 Temmuz’da İngil-
tere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini 
Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında denizcilik 
kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoy-
duğunu duyurmuştu. Üstelik İran’ın bu hamleleri 
İngiltere ile sınırlı kalmamış, aynı tarihlerde Bir-
leşik Arap Emirlikleri’nin Şarika Limanı’na doğru 
seyir hâlindeyken sinyali kesilen Panama bandı-
ralı Riah petrol tankerine de akaryakıt kaçakçılığı 
gerekçesiyle el koymuştu. Üstelik yetkililer ilk 
olarak bir acil yardım çağrısı neticesinde tankere 
yardım ettiklerini açıklamış ancak diğer ülkelerin 
böyle bir çağrı almadıklarına dair açıklamalarının 
ardından İran’ın basınla paylaştığı “kaçakçıların 
yakalandığı video” ile bahsi geçen tankerin aynı 
olduğu fark edilmiştir. Kısa bir zaman sonra ise 
İran, “bazı Arap ülkeleri için akaryakıt kaçakçılığı 
yaptığı” gerekçesiyle bir Irak gemisini daha alı-
koymuştu. Her ne kadar geminin taşıdığı petrol 
gündeme getirilmeyecek kadar az miktarda olsa 
da İran basınında geniş yer bulması nedeniyle bu 
olay İran’ın gövde gösterisi olarak nitelendiril-
mişti. İran’ın Boğaz’da ve açık sularda saldırgan 
tavır sergilemeye başladığı mayıs ayında, basın-
da çok yer bulmayan bir saldırıda İran tankerleri 
hedef alınmıştı. Mayıs ayında Happiness 1 isimli 
İran tankeri, Kızıldeniz’de bir saldırıya uğramış ve 
her ne kadar olay basına sızıntı olarak bildirilse 
de TankerTrackers sitesi bunun bir saldırı oldu-
ğunu ortaya çıkarmıştı.

Uzun bir süre İran’a yönelik herhangi bir sal-
dırı kaydedilmezken bu durum 10 Ekim 2019’da 
İranlı yetkililerin “Sabiti isimli bir tankerin saldırı-
ya uğradığına ilişkin açıklaması” ile tekrar günde-
me geldi. İran medyasına göre Sabiti isimli petrol 
tankerinde Cidde Limanı’ndan yaklaşık 96 km (60 
mil) uzaklıkta yerel saat ile sabah 05:00 ve 05:20 
sularında olmak üzere iki adet patlama gerçekleş-
ti. Patlama sebebi ilk aşamada bilinmezken yetki-
lilerin yaptığı saldırı açıklaması dikkatleri tankerin 
üzerine çekti. Zira bölgede bu tarz faaliyetlerin 
müsebbibi olarak görülen İran’ın böyle bir saldı-
rıya maruz kalması başlı başına beklenmedik bir 
durumdur. Üstelik İran tarafının çelişkili açıkla-
malarıyla saldırı sonrası süreç daha da garip bir 
hâl aldı. Zira tankerin sahibi olarak açıklama ya-
pan İran Ulusal Tanker Şirketi, saldırıyı kabul etti 
ancak tankerin durumunun iyi olduğunu ve yolu-
na devam edeceğini açıkladı. Ancak petrol tanke-
rinin iki ana deposunun vurulduğu ve gövdesinin 
hasar gördüğü beyanları ve daha sonradan başka 
kanalların paylaştığı fotoğraflar neticesinde, tan-
kerin çok da iyi bir durumda olmadığı anlaşıldı. 
Üstelik Sabiti, bir süre yoluna petrol sızıntısıyla 
devam etse de yetkililer basında yer alanların ak-
sine sızıntının durdurulduğunu ve tankerin kısa 
bir süre içinde İran’a döneceğini belirtti. Bunun 
yanı sıra saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin 

tam bir cevap da verilemedi. Saldırıdan kısa bir 
süre sonra resmî kanallar ve yetkililer vasıta-
sıyla tankerin füze saldırısına uğradığı açıklandı 
ancak İran Ulusal Tanker Şirketi bu açıklamayı 
yalanladı. Akabinde konuya ilişkin açıklama ya-
pan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırıların 
bir tekneden atılan roketlerle yapıldığını belirt-
ti. Son durumda ise saldırının kim ya da kim-
ler tarafından yapıldığı konusu da belirsizliğini 
sürdürmektedir. Zira geminin saldırıya uğradığı 
bölgenin Suudi Arabistan’a yakınlığından dolayı 
ilk açıklamalarda fail Suudi Arabistan olarak gös-
terildi ancak daha sonra bu iddia Tanker Şirketi 
tarafından yalanlandı. Saldırı önceleri bir terörist 
saldırısı olarak nitelendirilirken İran Dışişleri Ba-
kanı Muhammed Cevad Zarif tarafından “devlet 
destekli bir eylem” sözleriyle tanımlandı. Ancak 
İran tarafı “bir ya da birden çok devletin mesul 
tutulduğu bu saldırı” ile ilgili daha fazla açıklama 
yapmayarak araştırmalar netice vermeden hiçbir 
ülkeyi suçlamayacaklarını belirtti.

İran’ın saldırıyı inceleme hamlesi, saldırıyla 
ilgili detayların ortaya çıkmasında büyük bir rol 
oynayacaktır. Zira açıklamalardaki çelişkiler ve 
birbirini yalanlayan ifadeler göz önüne alındığın-
da, yapılan tüm açıklamalara rağmen saldırıyla 
ilgili detayların ortaya çıkarılmadığı aksine daha 
da muğlak bir hâl aldığı görülmektedir. Bu se-
beple de suçu üstlenen bir taraf olmadan yahut 
İran tarafı herhangi bir kanıt sunmadan saldırı-
nın üzerindeki sır perdesi kolayca aydınlatılama-
yacaktır. Nitekim bölgede bu tarz bir saldırıdan 
fayda sağlayacak ve böyle bir saldırı gücü bulu-
nan oluşum yok denecek kadar azdır. Örneğin, 
Suudi Arabistan’a düzenlenen saldırıları üstlenen 
Husiler hâlihazırda hem Suudi Arabistan’la Ye-
men’de çatışmakta hem de İran’a ait silahları kul-
lanmaktadır. Bu sebeple de Husilerin bu saldırısı 
çatışma ortamında onlara avantaj sağlamaktadır. 
Ancak İran nezdinde suçlu sayılabilecek ülkeler 
düşünüldüğünde bu tarz bir saldırı ne hâlihazır-
da Yemen’de İran destekli militanlara karşı bir 

Merve Çakır
Görüş
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mücadele veren Suudi Arabistan’a ne de İran’ın 
sürekli çatışma zemini yokladığı İsrail ve ABD’ye 
herhangi bir avantaj sağlamayacaktır. Üstelik 
Körfez’deki saldırılar yalnızca ikili ilişkileri değil 
ekonomik parametreleri de doğrudan etkileye-
bilecek potansiyele sahiptir. Nitekim İran tanke-
rine saldırı açıklamasının ardından olay petrol 
fiyatlarına yansıdı. Brent Petrol’ün fiyatı %1,2 
artarak 59,97 dolar/varil oldu. Bunun yanı sıra 
Körfez’deki tehlikelerin artması, tanker sigortala-
rını da doğrudan etkileyecektir. Her ne kadar bu 
güvenlik maliyetleri kısa vadede fiyatlara yansıtı-
lamasa da yeni yapılacak sözleşmelerde artışlara 

neden olacaktır. Elbette artan petrol fiyatları pet-
rol ihraç eden ülkelerin istediği bir gelişme olsa 
da artan maliyetler bu artışları eritecek seviyelere 
ulaşma riskini taşımaktadır. Dolayısıyla bu tarz 
gelişmeler ne hedef gösterilen ülkelerin ne de 
diğer bölge ülkelerinin isteyeceği gelişmelerdir. 
Ancak aynı sebepler saldırının İran tarafından 
gerçekleştirilmiş olabileceği şüphesini de zihin-
lere düşürmüştür. Zira İranlı yetkililerin saldırıya 
ilişkin yaptığı çelişkili açıklamaların yanı sıra daha 
önce de belirtildiği gibi İran, Körfez’de saldırgan 
bir tutum sergilemektedir. Bununla birlikte diğer 
ülkeleri endişelendiren maliyet konusu İran’ı çok 

etkilememektedir. ABD yaptırımlarından çekinen 
sigorta şirketleri İran ile yaptıkları sözleşmeleri 
uzun bir süre önce feshetmişti. Bu sebeple de 
İran için maliyet konusunda pek bir değişim ol-
mayacaktır. Ayrıca çok az miktarlarda petrol ih-
raç edebilen İran, yüksek petrol fiyatlarına diğer 
ülkelerden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Ortada 
tüm bu varsayımları destekleyecek herhangi bir 
delilin olmamasına rağmen İran’ın kötü sicili bu 
ithamları güçlendirmektedir. Bu durumda İran 
hem faili bulmak hem de kendini aklamak için 
sorumluları delilleriyle birlikte ortaya çıkarmak 
zorundadır.

Merve Çakır
Görüş
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Lübnan 
ve Irak 
Protestoları 
Nasıl 
Okunmalı?
Siyasi gerilimler sebebiyle uzun soluklu iç 

savaşların yaşandığı Irak ve Lübnan so-
kakları özellikle son bir aydır büyük kitlesel 

protestolara sahne olmaktadır. Herhangi bir siya-
si parti ya da grup tarafından organize edilmeyen 
hükûmet karşıtı bu protestoların mezhepsel bir 
karakterden ziyade yolsuzluk ve yoksulluk karşı-
tı bir duruş sergilemesi dikkatleri çekmektedir. 
Protestoların gerçekleşmesine sebep olan yol-
suzluk, kayırmacılık, ekonomik darboğaz, işsizlik 
ve dış müdahale gibi sorunlar temelde iki ülkenin 
de siyasal sisteminin yapısal karakteristiğinden 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla protestolara gi-
den süreci anlamak için öncelikli olarak bu ülke-
lerin siyasal sistemlerinin yapısal karakteristiğine 
odaklanmak gerekmektedir.

Lübnan’da 1920 yılında Fransız manda yö-
netiminin kurulmasından itibaren siyasal güç 
dağılımı Maruni, Sünni, Şii, Ortodoks ve Dürzi 
gibi mezhepsel gruplar arasında gerçekleşmiştir. 
Mezhebe dayalı temsil sistemi olarak adlandırı-
lan bu siyasal sistem, Lübnan Anayasası’nda da 
garanti altına alınmıştır. Dolayısıyla Lübnan’ın 
kuruluş ideolojisi ortak bir “Lübnanlılık” kimliği 
inşa etmek yerine, ulus altı kimliklerin daha da 
güçlenmesine sebep olmuştur. Bu durum da alt 
kimlikleri temsil eden ailelerin ve grupların güçle-
rini artırmak için birbiriyle siyasi ve askerî müca-
delelere girmelerine zemin hazırlamıştır.

Irak’ın Lübnanlaşması adı verilen süreç ise 
2003 sonrası Irak’taki siyasal güç paylaşımına 
gönderme yapmak için kullanılmaktadır. Lüb-
nan’daki mezhebe dayalı temsil sisteminden 
ilham alan Irak’taki muhassasa sistemi de aynı 
şekilde, idari pozisyonları mezhep ve etnik temel-
li olarak örgütlenen siyasi gruplar arasında dağıt-
mayı amaçlamıştır. Bu bakımdan muhassasa sis-
temi de Şii, Sünni, Kürt gibi ulus altı kimliklerin 
ulus kimliğine baskın gelmesine neden olduğu 
gibi aynı zamanda özellikle rakip Şii grupları ara-

sındaki güç mücadelesini de körüklemiştir.

Dolayısıyla her iki ülkenin yönetim yapısın-
daki yapısal benzerlik, ulus altı mezhepsel kim-
liklerin kemikleşmesine ve aynı zamanda mez-
hepsel gruplar içinde önde gelen aileler arasında 
siyasal mücadelelere neden olmuştur. Lübnan’da 
Maruniler arasında Franjiyeh-Gemayel, Dürziler 
arasında Jumblatt-Arslan ve Sünniler arasında 
Hariri-Mikati ailelerinin güç mücadelesi konuya 
ilişkin en önemli örneklerdir. Irak’ta ise on yıllara 
dayanan Şiiler arasındaki Sadr-Hekim ve Kürtler 
arasındaki Barzani-Talabani ailelerinin güç müca-
delesi muhassasa sisteminde özellikle hükûmet 
içerisinde kilit bakanlıkları ele geçirme mücade-
lesi şeklinde varlığını sürdürmüştür.

İki ülkede de kurumsallaşan siyasal güç pay-
laşımının tarafları, sistem içerisinde paylarına 
düşen bakanlık ve devlet kuruluşlarında siyasi 
ve ekonomik klikler yaratma yoluna girmiştir. Bu 
klikler, alt kimliklerin mücadelesinin devlet kade-
mesindeki temsilleridir. Mezhepsel olarak örgüt-
lenen Hizbullah ve Bedir Tugayları gibi ulus ötesi 
silahlı hareketler ise siyasal-ekonomik sistemden 
pay alma mücadelesine sonradan dâhil olmuştur. 
Bu hareketler ideolojik önceliklerini geri planda 
tutarak ve “silahsızlanmadan”, kurulu sistem içe-
risinde kendilerine yer açmaya çalışmıştır.

Dolayısıyla Lübnan ve Irak’ta ulusal kimliğe 
baskın gelen ve farklı iç ve dış politika öncelikleri 
olan mezhepsel elitler ve ulus ötesi hareketlerin 
sürdürdüğü alt kimlik stratejileri, kronikleşen bir 
yönetim zafiyetine ve on yıllardır süren siyasal-e-
konomik krizlere neden olmuştur. Bununla birlik-
te istikrarsızlaşan her iki ülke de dış müdahalelere 
daha açık hâle gelmiştir. Dolayısıyla bugün her iki 
ülkede de kronikleşen ve protestolara sebep olan 
siyasi tıkanıklık, idari sistemde mezhepsel-ailesel 
kayırmacılık, işsizlik, devlet hizmetlerinin yeter-
sizliği gibi konular son zamanlarda ortaya çıkan 
yeni bir durum değildir. Aksine bu durum her iki 
ülkedeki sistemin yapısal karakterinin yıllar içeri-
sinde ortaya çıkardığı sonuçla alakalıdır.

Irak ve Lübnan Protestolarındaki 
Benzerlikler

Irak ve Lübnan protestolarının en önemli 
benzerliği her ikisinin de mezhepsel bir itici güce 
sahip olmaması ve aksine seküler bir motivasyon 
taşımasıdır. Mezhepsel elit grupların ve farklı dış 
politika öncelikleri olan ulus ötesi hareketlerin 
iktidarı yönlendirmesi, siyasal çıkmazlar sonu-
cu her iki ülkenin yönetim sorunu yaşaması ve 
bununla birlikte yaşam standartlarının düşmesi 
göstericilerin üzerinde durduğu en önemli konu-
lardır. Bahsedilen yönetim sorunu, Lübnanlı ve 
Iraklıların rutin yaşamlarında da etkisini göster-
mektedir. Dolayısıyla bu durum devletin büyüyen 

işsizlik sorunu ile baş edememesi bir kenara su, 
elektrik hatta çöp toplama gibi temel hizmetleri 
bile karşılayamadığı bir sürece evirilmiştir. Uzun 
süren iç savaşlar sonucu siyasal istikrarsızlığı 
deneyimleyen Lübnanlı ve Iraklılar, bu kez mez-
hepsel farklılıklara bakmaksızın bir bütün hâlinde 
sosyoekonomik problemleri tecrübe etmeye baş-
lamıştır. Dolayısıyla göstericiler daha çok, ülkeyi 
yıllarca yöneten mezhepsel elitlerle birlikte siste-
me sonradan dâhil olan İran destekli Hizbullah, 
Bedir Tugayları, Asa’ib Ehl il-Hak gibi ulus ötesi 
hareketleri de gittikçe büyüyen siyasal, sosyal ve 
ekonomik krizin parçası olarak görmüştür.

Her iki ülkede son bir ay içerisinde büyüyen 
protesto gösterilerinin diğer bir benzerliği de 
spontane bir şekilde gelişmesi, lider eksikliği 
yaşaması ve dolayısıyla hâlihazırda diplomatik 
kazanım kabiliyetine sahip olmamasıdır. Başka 
bir deyişle, sistemin yıllar boyunca mezhepsel 
hatlarda siyasi davranış göstermeye zorladığı 
kitlelerin hükûmetlere taleplerini hangi formel 
düzlemde ve hangi organizasyon ya da aracılarla 
ileteceği belli değildir. Rakip siyasi partiler ve ai-
lelerin oluşturduğu hükûmet kanatlarından gelen 
tepkilerse oldukça çeşitlidir. Örneğin Lübnan’da 
ABD-Suudi Arabistan cenahına yakın protesto-
lar sonucu istifasını veren Başbakan Saad Hari-
ri’nin Sünni Müstakbel Hareketi ve Maruni Lüb-
nan Kuvvetleri yeni bir seçimden yana dururken 
İran-Suriye kanadına yakın Şii Hizbullah ve Emel 
hareketleri ise protestolar süresince kurulu ka-
binenin devamından yana olmuş ve ülkenin bazı 

Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş 
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noktalarında göstericilerle karşı karşıya gelmiş-
lerdir. Aynı şekilde Irak’ta son genel seçimleri 
ilk sırada tamamlayan Şii Sadr Hareketi göste-
ricilerin şikâyetlerinin haklılığının altını çizerek 
hükûmeti istifaya çağırmıştır. Ancak sonrasında 
Haşdi Şabi’nin İran’a yakın kanadının siyasi kolu 
Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifasının önüne 
geçerek gösterilerin ABD destekli olduğunu iddia 
etmiştir. Dolayısıyla bu iki ülkede devlet aygıtı 
içerisinde yaşanan mevcut siyasi rekabetin, gös-
tericilerin taleplerine yanıt verebilecek ve süreci 
uzlaşıyla yatıştıracak bir devlet retoriğinin benim-
senmesine engel olduğu ortaya çıkmıştır.

Irak ve Lübnan Protestolarındaki 
Farklılıklar

Yaklaşık bir aydır devam eden Irak ve Lübnan 
protestoları ülkenin mevcut sisteminin yarattığı 
siyasal, sosyal ve ekonomik problemlere ortak 
bir tepki taşırken yaygınlık yönünden birbirinden 
ayrılmaktadır. Lübnan protestoları, Lübnan’ın 
kozmopolit başkenti Beyrut’un yanı sıra Sünni 
yoğunluklu Trablusşam ve Sayda, Maruni Hıris-
tiyan Cünye ve beklenmedik bir şekilde Hizbullah 
ve Emel’in güçlü olduğu ve Şiilerin baskın olduğu 
Sur, Baalbek ve Nebatiye gibi şehirlere kadar ya-
yılmıştır. Başka bir deyişle Lübnan’daki gösteri-
ler, bütün mezheplerin geniş bir katılım sağladığı 
ve ülke genelinde yankı bulan bir özellik taşıyarak 
ülke içindeki bütün mezhepsel elitlere ve ulus 
ötesi hareketlere karşı bir protesto zincirine dö-
nüşmüştür.

Irak’ta ise protestolar başkent Bağdat ve ül-
kenin güneyinde bulunan Şii yoğunluklu Basra, 
Necef, Kerbela, Hille ve Nasiriye gibi şehirler-
de gerçekleşmektedir. Ancak protestocuların 
çoğunluğunun Şii olması Irak protestolarının 
mezhepsel bir karaktere sahip olduğunu akıllara 
getirmemelidir. Aksine Şii protestocuların ülke-
yi yaklaşık 16 yıldır yöneten Şii elitlere ve İran 
ile müttefik ulus ötesi hareketlere oldukça tepkili 
olduğu görülmektedir. Sünniler ve Kürtlerin ise 
ABD ve DEAŞ işgali ve uzun süren iç savaş ve 
siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle merkezden uzak-
laştığı ve protestolara mesafeli olduğu gözlem-
lenmektedir. Ancak her iki grubun Irak içerisin-
de aynı yapısal problemlerden muzdarip olduğu 
düşünüldüğünde gelecek dönemlerde benzer bir 
protesto zincirinin ortaya çıkması durumunda 
tıpkı Lübnan’da olduğu gibi olası gösteriler içeri-
sinde yer alması ihtimaller dâhilindedir.

Irak ve Lübnan protestoları arasında bir diğer 
önemli fark ise otoritelerin bu durum karşısındaki 
tepkisidir. Irak’ta yaklaşık bir aydır devam eden 
gösterilerde polis tarafından açılan ateş sonucu 
250’den fazla Iraklı hayatını kaybetmiştir. Bilindi-
ği üzere Irak’ı 2003 ABD İşgali sonrası muhassa-
sa sistemi çerçevesinde Bedir Tugayları, İçişleri 

Bakanlığını ve dolayısıyla kolluk kuvvetleri kont-
rol etmektedir. Bu bakımdan göstericiler, farklı 
siyasal öncelikleri olan ulus ötesi hareketlerin, 
kolluk kuvvetleri aracılığıyla protestoculara göz-
dağı vermek istediğini iddia etmektedir. Lüb-
nan’da ise hâlihazırda devam eden protestolar 
sırasında asayiş görevini Lübnan Ordusu üstlen-
mektedir. Bugüne dek cılız çatışmalar yaşansa da 
Lübnan ordusu protestocular ile ciddi bir çatışma 
içerisine girmemiştir. Zira Lübnan Ordusu sade-
ce bir mezhepsel-siyasal grubun domine etmedi-
ği ve bütün mezhepsel gruplardan Lübnanlıların 
görev yaptığı bir kurumdur. Nitekim heterojenlik 
açısından göstericiler ve Lübnan Ordusu arasın-
daki benzerlik birçok yerde ordunun göstericiler 
ile empati kurduğu anlara dönüşmüştür.

Sonuç

Irak’ta kolluk güçlerinin sert müdahalesine 
rağmen cuma günü başlayan ve hükûmetin is-
tifasını talep eden ikinci dalga gösteriler Bağdat 
ve Şii yoğunluklu Güney Irak’ta devam etmekte-
dir. Daha da önemlisi gösterilerin ilk dalgasında 
bulunmayan kadın protestocular da ikinci dalga 
protestolara yer yer katılım sağlamaktadır. Lüb-
nan’da ise protestolar, başlangıcından Başba-

kan Saad Hariri’nin istifasına kadar geçen süreç 
içerisinde Irak’a göre daha geniş yaş aralığı ve 
daha dengeli cinsiyet temsilli bir katılımla ülke-
nin kuzeyinden güneyine kadar birçok şehrinde 
sürmektedir. Karşı cenaha, bir başka deyişle 
mezhepsel elitlere ve ulus ötesi hareketlere ba-
kıldığında bölünmüşlük ve yönetim zafiyeti, bah-
sedildiği üzere hükûmetlerin sürece tutarlı bir 
tavır almasını engellemeye devam etmektedir. Bu 
noktada ulus altı aktörlerin siyasal destek aldıkla-
rı İran, Suudi Arabistan ve ABD gibi dış aktörler 
de denklemin içerisine dâhil olarak süreci daha 
komplike bir hâle getirmektedir. Ancak belirtil-
diği üzere ulus kimliğine baskın gelen ulus altı 
kimliklerin iç rekabette üstünlük sağlamak adına 
“dış destek” bulma arayışı da aynı şekilde her iki 
ülke sisteminin yapısal karakterinden kaynaklan-
maktadır. Dolayısıyla sürecin genel resmi, her iki 
ülkede sistemlerin yapısal özelliklerinin ve mez-
hepçi alt kimlik politikaların artık ciddi bir dire-
nişle karşılaştığını ve ulusalcılığın güçlendiğini 
gösterirken geniş resim bölgenin büyük aktörleri 
arasında ciddi bir uzlaşı sağlanmadan Lübnan ve 
Irak’ın sistemsel sorunlarını kısa vadede çöze-
meyeceğini göstermektedir.

Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş 
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DEVRÝM REHBERÝ HAMENEÝ’YE GÖRE ABD-ÝRAN GERÝLÝMÝ

DMO’nun sýnýr ötesi 
faaliyetleri Ýran’ýn 

“stratejik derinliðini” 
oluþturmaktadýr. Bu 

faaliyetler bazý 
durumlarda devletin 

diðer önceliklerinin de 
üstündedir.

ABD’nin baskýlarý 
stratejik olarak 

lehimizedir. 

ABD’nin maksimum 
baský politikasý þu ana 

kadar baþarýsýz 
olmuþtur. Bundan 
sonra da baþarýsýz 

olacaktýr

Nükleer Anlaþma’daki 
taahhütlerimizi 

istediðimiz sonucu 
elde edene kadar 
azaltmaya devam 

edeceðiz.  

Bize dayatýlan ekonomik savaþa direniþ ekonomisi ile cevap vermeliyiz.

www.iramcenter.org/iramcenter

Irak Protestolarını Tetikleyen Olaylar (Eylül-Ekim 2019)

www.iramcenter.org/iramcenter

Irak’ta Eylül ayında gerçekleşen bazı olaylar Ekim ayına da 
sarkan protesto gösterilerini tetikledi.

Protestocu Gençlerin İstekleri 

İran Büyükelçisi’nin 
Irak’ta bulunan ABD 
askerlerinin hedef 
alınacağına yönelik 
açıklama yapması ve 
Irak Dışişleri 
Bakanlığının bu 
açıklamaya sesiz 
kalması

İran emniyet 
güçlerinin Irak’ın 
Meşhed 
Konsolosluğu 
yetkililerini darp 
etmesi

Seyyar satıcılara 
alternatif iş 
olanakları 
sağlanmadan devlet 
mülkünü işgal 
ettikleri gerekçesiyle 
satıcıların satış 
yapmalarının 
yasaklanması 

Üniversite 
mezunu 
işsizlerin 
gerçekleştirdiği 
protestoların güç 
kullanılarak 
bastırılması 

DEAŞ’la 
mücadelede aktif 
rol oynayan 
Abdulvahhab 
el-Saidi’nin 
görevden alınması

1 2 3 4 5

Toplumsal 
Adalet 

Yönetim 
değişikliği ve 
anayasanın 
düzeltilmesi 

Yolsuzluk 
yapanların 

yargılanması 

Başta İran olmak 
üzere Irak’a 
yapılan dış 

müdahalelere 
son verilmesi



235İnfografik

İnfografik

07
.1

0.
20

19
07.10.2019



236 İnfografik

İnfografik

07
.1

0.
20

19
10.10.2019



237İnfografik

İnfografik

11
.1

0.
20

19
11.10.2019



238 İnfografik

İnfografik

11
.1

0.
20

19
12.10.2019

 İRAN’DA CUMA HUTBELERİNDE BARIŞ PINARI HAREKÂTI

www.iramcenter.org/iramcenter

Devrim Rehberi Hamenei’nin Eyalet Temsilcileri olan Cuma İmamları, hutbelerinde 
Barış Pınarı Harekâtı’na değindi.

Ahmed Hatemi
(Tahran)

Türkiye’nin bu girişimi 
bağımsız bir devlete 
saldırıdır.  İran 
devletinin yaklaşımı 
saldırıların hemen 
durdurulması ve 
Türkiye’nin Suriye 
topraklarından bir an 
önce çekilmesi 
yönündedir.

Muhammedali 
Âli-Haşim 
(Tebriz)

Türkiye’den 
sağduyuyla 
Suriye’nin 
sınırlarına ve 
egemenliğine 
saygı duymasını 
istiyoruz.

Resul Felahati 
(Reşt)

Türkler hâlâ 
Osmanlı 
Devleti’ni ihya 
etme rüyasında 
ancak Moğolvari 
saldırıların 
dönemi 
geçmiştir. 

Muhammed Mehdi 
Hüseyni 
(Kerec)

Türkler 
Osmanlı 
İmparatorluğu 
rüyasıyla ABD 
zemininde 
oynamaktadır.

Muhammed Şahçıraği
(Simnan)

Suriye halkı kendi 
ülkelerini yeniden 
inşa etmekle 
uğraşırken Türkiye 
bu ülkeye saldırarak 
halkı rahatsız 
ediyor.

 İRAN MECLİSİNDEN
BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NA TEPKİLER

www.iramcenter.org/iramcenter

Ali Laricani 
(Meclis Başkanı)

Harekâtı gerekçe 
göstererek 
önceden 
planlanmış 
Türkiye ziyaretini 
iptal etti.

Hüseyin Nakavi-Hüseyni  
(Ulusal Güvenlik ve Dış 

Politika Komisyonu 
Sözcüsü)

Tüm devletler 
sağduyuyla 
müzakere 
yöntemini 
seçmelidir. 
Türkiye’nin 
Suriye’ye 
saldırısı yasal 
değildir.

Ekber Rencberzâde 
(Başkanlık 

Divanı Üyesi)

Alirıza Rahimi
(Başkanlık Divanı 

Üyesi)

Bugün yaşanmakta 
olan tabloda 
ABD’nin Suriye 
Kürtlerine sırt 
çevirmesi Türkiye’ye 
bölgedeki Kürtlere 
son darbeyi vurması 
için ciddi bir fırsat 
sunmaktadır.

Türkiye’nin Barış 
Pınarı Harekâtı 
Suriye’deki 
denklemleri daha 
karmaşık hâle 
getirecektir. Türkiye 
İslam ve Arap 
dünyasında yeni bir 
konumda 
değerlendirilecektir.

Muhammed Cevad 
Cemali 

(Başkanlık Divanı
Üyesi)

Celal Mirzai 
(İlam Milletvekili)

Abdulkerim Hüseyinzâde 
(Vatandaşlık Hakları 
Komisyonu Başkanı)

İran, ABD ve 
Siyonist rejimin 
planlarının hayata 
geçmesinden ve 
herhangi bir 
devletin güvenlik 
gerekçesiyle 
Suriye’nin bir 
bölgesini işgal 
etmesinden kaygı 
duymaktadır.

Erdoğan’ın saldırısına 
karşı uluslararası 
camianın sessizliği 
ayrımcılık yapma 
hastalığının evrensel 
olduğunun 
göstergesidir. Devlet 
adamlarımız 
kararlılıkla yaşanan 
bu faciayı 
kınamalıdır.  

Türkiye bilmelidir ki 
askerî saldırıyla 
kendi ülkesinin 
güvenliğini 
sağlayamayacaktır. 
Zira sivilleri 
katletmek 
uluslararası 
tepkilere neden 
olacaktır.
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Suriye’nin kuzeyinde 
büyük Kürt milleti 
aleyhine baþlayan 
savaþ daha çok ölüm, 
mülteci ve yerinden 
yurdundan olan 
insaný beraberinde 
getirecektir.

Kayhan Kalhor

Allah Kürtlere ve 
devlerle savaþma 
talihsizliðine düþen 
her topluma yardým 
etsin. Yemen, Suriye 
ve bugün Suriye’deki 
mazlum Kürtler...

Reza Sadeghi 

Müzisyen

Müzisyen Müzisyen

Menijeh Hekmat 

Yönetmen

Instagram profil fotoðrafýný 
“Rojova” olarak deðiþtirdi. 
“Göç var olduðundan beri 
göçüyorum, ateþ 
bulunduðundan beri 
yanýyorum, býçak icat 
edildiðinden beri kurban 
ediliyorum, toprak 
yaratýldýðýndan beri 
topraksýzým…” þeklinde 
bir video paylaþtý. 

Instagram hesabýnda 
“Erdoðan, Cinayet, 
Ýnsanlýða Karþý Cinayet, 
Türkiye, Suriye Kürtleri” 
etiketleriyle paylaþtýðý 
videoda “Günahsýz 
çocuklarýn çýðlýklarýnýn 
hürmetine sessiz 
kalmayalým.” yazdý.

Navid Mohammadzadeh 

Oyuncu Oyuncu

Erdoðan bu nefret ve 
insanlýk için utancý 
bitir, anlýyor musun? 
Bu soykýrým 
demektir. 
Utanmalýsýnýz.

Yine çocuklar savaþýn 
kurbaný oldu. Lanet 
olsun savaþa!

Jafar Panahi 

Mahnaz Afshar 

Son günlerde 
Suriye’de Kürtlerin 
meskûn olduðu 
bölgelere Türkiye’nin 
askerî tecavüzü, 
dünya barýþýný 
tehlikeye atmýþ ve 
özellikle Kürt halkýný 
periþan etmiþtir. 

Sohrab Pournazeri 

Parvaz Homay 

Yönetmen

Müzisyen

Savunmasýz Kürt 
halkýna selam olsun. 
Hakir, küçük ve yüz 
karasý olan zalimlere ve 
teröristlere lanet olsun 
ki güç meydanýnda 
çocuk, kadýn ve 
savunmasýz insanlarýn 
katilidir…

Salar Aghili

Müzisyen

Günahsýz çocuklar 
üzücü hadiselere 
kurban olmasýn diye 
aziz Kürtler için 
huzur diliyorum. 
Barýþ dolu bir 
dünya…

Elham Pavehnejad 

Oyuncu

Türk bayraklarý taþýyan 
askerî araçlarýn yer 
aldýðý bir resmi 
paylaþtý. Paylaþýmý 
“Savaþa Hayýr, Þiddete 
Hayýr, Dünya 
Çocuklarý Ýçin Barýþ, 
Suriye, Rojava, 
Kobani” kelimeleriyle 
etiketledi

ÝRANLI SANATÇILARDAN BARIÞ PINARI HAREKÂTI’NA TEPKÝLER

www.iramcenter.org/iramcenter

 İRAN’DAN BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NA DESTEK SESLERİ

www.iramcenter.org/iramcenter

Muhammed Hasannejad 
(Merend ve Cülfa Milletvekili)

Bazı milletvekillerinin 
terör örgütlerini 
desteklemesi şehit 
ailelerini üzmüştür. 
Bizim askerlerimizi şehit 
eden teröristlere bugün 
ağıt yakar mı olduk? 
Burası İslami Şura 
Meclisi mi yoksa terör 
örgütlerinin meclisi mi?

Nâdir Kadıpur 
(Urumiye Milletvekili)

İran KOMALA ve PJAK 
(PKK’nin İran kolu) 
terör örgütleri 
tarafından çok zarar 
görmüştür.

Ruhullah Hazretpur
(Urumiye Milletvekili)

Biz dünyanın her 
yerinde terörle 
gerçekten mücadele 
eden her ülkenin 
yanındayız. Babası bu 
teröristler tarafından 
parçalanarak şehit 
edilen biri olarak 
benim için teröristin 
tanımı nettir. 

Hadi Bahaduri 
(Urumiye Milletvekili)

İster DEAŞ olsun ister 
PKK, teröristler ve 
destekçileri ortadan 
kaldırılmalıdır. 
Terörün acısını tatmış 
biriyim.

Mehdi Bebri 
(Traktör Futbol Takımı Oyuncusu)

Instagram sayfasından 
Türk askerlerinin ve Türk 
Bayrağının fotoğraflarını 
paylaştı. İran Futbol 
Federasyonu bu 
paylaşımından dolayı 
Bebri’nin spor 
faaliyetlerini durdurarak 
kendisi hakkında 
soruşturma açtı. 



240 İnfografik

İnfografik

18
.1

0.
20

19
18.10.2019

Millî Gelir Büyüme Hızı

Enflasyon

İºsizlik

Millî Gelir (Milyar ABD$)

Döviz Kuru (1$=Tümen)**

Ham Petrol İhracatı (bin varil/gün) ***

2017

3,8

9,6

13,9

440

3930

1,800

2018

-4,8

30,5

14,5

418

4350

2,200

2020(*)

0

31,0

17,4

378

14500

300-500

YAPTIRIMLAR VE İRAN EKONOMİSİ 

(*) 2019 ve 2020 yılına ait tahminler ağırlıklı olarak IMF World Economic Outlook Raporu’na dayanmaktadır.  
(**) 1 Ocak tarihi referanslı spot serbest piyasa kuru. 
(***) Açık kaynaklarda bilgi olmadığı için tahminler 300 ila 500 bin varil arasındadır. 

www.iramcenter.org/iramcenter

2019(*)

-9,5

35,7

16,8

378

11200

300-500

2018’in ilk yarısında İranlılar Türk 
vatandaºlığı için 550 milyon 
dolar yatırım yapmıºtır. 

ÝRANLILARIN 
TÜRKÝYE’DEKÝ GAYRÝMENKUL YATIRIMLARI

www.iramcenter.org/iramcenter

1
2018’in ikinci yarısında Türk 
vatandaºlığına yapılan 1700 adet 
baºvurunun büyük kısmı İran vatandaºıdır. 2
2018’in ikinci yarısında emlak satın alma 
yoluyla Türk vatandaºı olan İranlı sayısı 

2018’in ilk yarısına göre %150 artmıºtır.3

İranlılar 2019 Ocak-Ekim ayları arasında 

toplam 3.624 konut alarak yine 

Iraklılardan sonra 2. sırada yer almıºtır

Her bir evin değeri 250.000 dolar kabul 
edildiğinde İranlılar, gayrimenkul alımıyla 
vatandaºlık kazanmak için 2018 yılında en az 

913 milyon dolar, 2019 yılında  en az 906 
milyon dolar Türkiye’ye yatırım yapmıºtır.  

6

İranlılar 2017’de 350 konut satın alırken, 

2018’de toplam 3.652 konut satın alarak 
Iraklılardan sonra 2. sırada yer almıºtır.4

5

Kaynak: Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) raporlarý
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Fırat’ın 
Doğusunda 
Stratejik 
Hesaplar
22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 

arasında Suriye’yle ilgili yeni bir mutabakat metni 
onaylandı. Bu mutabakatla Suriye sahasında yeni 
bir süreç başlatılmış oldu. Önce ABD daha sonra 
da Rusya ile Suriye konusunda varılan mutaba-
kat, Türkiye’nin güvenlik politikası açısından çok 
önemli bir adım niteliği taşıyor.

ABD’nin Pozisyonu

Türkiye-Rusya mutabakatı ABD tarafından 
olumlu karşılandı. ABD’nin Suriye özel temsilcisi Ja-
mes Jeffrey mutabakattan önce, 18 Ekim tarihinde 
yaptığı açıklamada, Ankara ile Washington arasında 
Suriye’nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeyle ilgili 
varılan anlaşmanın sadece bir alanla (Barış Pınarı 
harekâtı alanıyla) ilgili olduğunu, diğer bölgeler ve 
Münbiç ile ilgili olaraksa Türkiye’nin Rusya ile gö-
rüşmelere devam ettiğini açıklamıştı. Erdoğan-Pu-
tin görüşmesinin ertesi günü, 23 Ekim’de, sağla-
nan mutabakatla ilgili değerlendirme yapan Jeffrey 
ABD’nin Şam yönetimi dışında, Türklerle, Ruslarla 
ve SDG ile çalışmaya başlayacağını açıklayarak, Fı-
rat’ın doğusuyla ilgili sürecin aslında Türkiye, ABD 
ve Rusya arasında koordineli bir şekilde yürütüldü-
ğünü göstermiş oldu.

Suriye’den tamamen çekilmek istediğini açık-
layan Trump’ın, Suriye stratejisinde bir orta yol 
bulmaya çalıştığı söylenebilir. Bu çerçevede ABD 
güçleri, Barış Pınarı harekâtından önce kontrol 
altında tuttuğu bölgelerden Fırat’ın güneyine 
çekiliyor. Böylelikle ABD hem Suriye’de elde et-
tiği stratejik konumunu tamamen kaybetmemeyi 
hem de Fırat’ın güneydoğusundaki petrol yatakla-
rının kontrolünü sürdürmeyi hedefliyor. Daha da 
önemlisi, ABD Irak-Suriye sınırını kontrol etmeyi 
ve Irak üzerinden Suriye’ye bağlanan İran lojistik 
hattını tehdit edebilme konumunu muhafaza et-
meyi amaçlıyor. Gerektiğinde bu hattı kesebilme 
imkânını elinde bir koz olarak bulundurmayı ön-
gören ABD, terör örgütü PKK/PYD’yle olan ilişki-
sini de sürdürmeyi planlıyor.

Rusya’nın Sorumluluğu

Türkiye-Rusya mutabakatının maddelerinde 
de görüldüğü gibi Türkiye, terör örgütü üyeleri-
nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması koşuluy-
la, Şam yönetiminin sürece Rusya üzerinden bir 
nevi dâhil olmasına rıza göstermiştir. Mutabakat 
öncelikli olarak Türkiye’nin çıkarlarını ve Rus-
ya’nın pozisyonunu düzenliyor. Birinci maddede 
belirtildiği gibi Rusya, Türkiye’nin Suriye’deki 
milli güvenliğinin korunmasına bağlı kalacağını 
teyit etmiştir. Bu maddeyle, PYD ve diğer terör 
unsurlarının yanı sıra Şam yönetiminden de Tür-
kiye’nin güvenliğine yönelecek herhangi bir teh-
dide karşı Rusya sorumluluk üstlenmiş bulunu-
yor. Bu madde doğrultusunda, Şam yönetiminin 
Türkiye’nin güvenliğine yönelik herhangi bir pro-
vokatif eylemi Rusya tarafından engellenecektir.

Mutabakatın 3. maddesiyle ABD’den sonra 
Rusya da, Tel Abyad ve Rasulayn’ı içine alan 32 
km derinliğindeki Barış Pınarı harekâtı alanındaki 
yerleşik statükoyu resmen kabul etmiş oldu. Bun-
dan sonraki süreçte, söz konusu alanla ilgili Rus-
ya’nın herhangi bir itirazı olmayacağı gibi, bu alanı 
müzakere etme çabası da gündeme gelmeyecek.

Rusya ve Şam yönetiminin faaliyet alanını 
belirleyen 5. maddenin teknik boyutuna bakılırsa, 
23 Ekim 2019’dan itibaren, Barış Pınarı harekât 
alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının 
Suriye tarafına girecek olan Rus askeri polisi ve 
Suriye sınır muhafızları, YPG unsurlarının ve si-
lahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 
kilometre dışına çıkarılmasından sorumlu ola-
caklardır. Bu işlem tamamlandıktan sonra, bu 
alanlarda 10 kilometre derinlikte (Kamışlı şehri 
hariç) Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak, Su-
riye sınır muhafızları ise 10 kilometre derinliğine 
çekilecektir.

Beşinci ve 6. maddelerle, başta Münbiç olmak 
üzere Barış Pınarı harekâtının yapıldığı bölgenin 
dışında kalan bölgelerden PYD’nin temizlenmesi 
sorumluluğu Rusya ve Şam yönetimine bırakıl-
mış oluyor. Bu maddenin uygulanıp uygulanma-
ması birkaç önemli sonuca yol açacaktır. Önce-
likli olarak PYD’nin bu alanlardan temizlenmesi 
sorumluluğunu üstlenen Rusya’nın bu sorumlu-
luğunu yerine getirememesi Rusya’nın itibarına 
mâl olacaktır. Bu doğrultuda Rusya’nın PYD’ye 
baskısını artıracağı öngörülebilir. Aynı şekilde 
Rusya PYD’nin Türkiye sınırından uzaklaştırılma-
sını sağlayamazsa, Türkiye’nin bu alanlara yöne-
lik tek başına harekât başlatma hakkı doğacaktır.

Bunun yanında, mutabakatın 5. maddesi, 
Suriye iç savaşının başlamasından sonra ilk 
defa rejim güçlerinin Fırat’ın doğusundaki böl-
geye geçmesine ve Türkiye sınırına yaklaşması-
na imkân tanımaktadır. Bu alanda iki farklı ilişki 
biçimi şekillenecektir. Birincisi, Türk-Rus ortak 
devriyesi Şam yönetimine bırakılan alan arasında 
tampon bölge işlevi görecektir. Şam yönetimine 

bağlı güçler ise Türk-Rus ortak devriyesi ile PYD 
arasında bir tampon işlevi görmüş olacaktır.

Bu maddenin uygulamadaki bir başka sonu-
cu ise stratejik bir nitelikte. Fırat’ın doğusunda 
Barış Pınarı harekâtının dışında kalan geniş bir 
alanın kontrol edebilmesi için hem Rusya hem de 
Şam yönetimi ülkenin batı kesimlerindeki birlik-
lerinin bir kısmını bu alanlara kaydırmak zorunda 
kalacak. Rusya Suriye’ye askeri takviye yapma 
imkânına sahip olsa da rejim böyle bir imkândan 
yoksun olduğu için, rejimin İdlib’in güneyinde 
birikmiş silahlı güçlerinin bir kısmını bu alanlara 
kaydırmak zorunda kalacağı öngörülebilir.

Diğer taraftan Şam yönetimine Rusya üze-
rinden bir işbirliği imkânının tanınması karşı-
lığında, rejimin de Suriye barış süreci ve siyasi 
çözüm arayışına katkı sağlaması beklenecektir. 
Şam yönetiminin bu doğrultuda adımlar atması, 
uluslararası platformlardaki başlıca destekçisi 
olan Rusya’nın işini kolaylaştıracaktır. Herhangi 
bir yapıcı işbirliğine girmemesi ise uluslararası 
aktörler nezdinde daha da izole edilmesine yol 
açacak, yeni gerilimlere kapı aralayacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin Suriye krizinin baş-
lıca aktörlerinden ABD ve ardından da Rusya ile 
vardığı mutabakatlar, sınır güvenliğine yönelik 
tehditlerin bertaraf edilmesi açısından çok önem-
li bir diplomatik kazanım olmasının yanı sıra, 
Suriye krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik 
çabalara da büyük katkı sağlayacaktır.

Bu makale ilk olarak Anadolu Ajansında (AA) 
31.10.2019 tarihinde yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/firatin-
dogusunda-stratejik-hesaplar/1631724

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş

Türkiye’nin Suriye 
krizinin başlıca 
aktörlerinden ABD 
ve ardından da 
Rusya ile vardığı 
mutabakatlar, sınır 
güvenliğine yönelik 
tehditlerin bertaraf 
edilmesi açısından 
çok önemli bir 
kazanım.
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ABD 
Yaptırımlarıyla 
İlgili Yeni 
Gelişmeler

Geçtiğimiz hafta ABD tarafından İran’a 
uygulanan yaptırımlarla ilgili iki önemli 
gelişme oldu. Bu gelişmelerden ilki ilaç 

ve gıda ticaretiyle ilgili uluslararası para trans-
ferinin şeffaflaştırılmasına yönelikti. Diğeri ise 
Körfez bölgesindeki altı ülke ile ABD’nin bir 
araya gelerek İran’a yaptırım uygulanması ko-
nusunda ortak bir adım atmasıydı.

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar hu-
kuki açıdan gıda ve ilaç ticaretini kapsama-
maktadır. Ancak gıda ve ilaç kategorisindeki 
ürünleri İran’a ihraç eden işletmelerin ve bu 
işletmelerin ticaretine aracılık eden bankaların 
yaptırımlardan çekinmeleri birtakım sorunlara 
sebebiyet vermektedir. İran’ın bazı ithal ilaç-
ları tedarikinde sıkıntılar yaşaması dikkatleri 
bu konuya çekmekte ve bu nedenle ABD’nin 
tek taraflı uyguladığı yaptırımlar (en azından 
ilaç ve gıda konusunda) uluslararası arenada 
ciddi şekilde eleştirilmektedir. Bu bağlamda 
meydana gelen sorunların çözüme kavuştu-
rulabilmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı ile 
Hazine Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı bir 
mekanizma 25 Ekim’de devreye sokulmuştur. 
ABD tarafından yapılan resmî açıklamaya göre 
bu mekanizmanın amacı İran’a gıda ve ilaç ti-
caretini kolaylaştırmaktır. Kapsam bakımından 
uluslararası para transferinin bu tür mallar için 
şeffaflaştırılmasının ve kolaylaştırılmasının 
amaçlandığı dile getirilmektedir.

Washington’un Tahran’a uyguladığı sert 
ekonomik yaptırımlara rağmen ABD yönetimi 
gıda, ilaç ve diğer insani ihtiyaçların ticaretine 
herhangi bir sınırlama getirilmediğini birçok 
mecrada vurgulamıştır. Ancak uygulamada 
durum oldukça farklı bir şekilde ilerlemektedir. 
Daha önce İran’a bu tür ürünleri ihraç eden 
birçok firmanın bu faaliyetlerini sürdürmediği 
gözlemlenmektedir. Bu duruma sebep olan en 
önemli nedenlerden biri, bu tür malların ticare-
tini yapan şirketlerin İran’dan para transferin-
de yaşadığı sorunlardır. Benzer şekilde insani 
yardıma odaklı bazı devlet dışı örgütlerin de 
İran’daki operasyonlarıyla ilgili para transferin-
de ciddi sorunlar yaşadığı dile getirilmektedir.

25 Ekim cuma günü ABD Hazine Bakanlığı 

ile Dışişleri Bakanlığının ortak çalışmasıyla or-
taya koydukları yeni mekanizma gıda ürünleri 
ile ilaç ticareti yapan şirketlerin İran’dan para 
transferi yapmalarına aracılık edecek banka-
ların bir tür denetim mekanizması içinde bu 
işlemleri yapmasını sağlamaya odakladır. Yeni 
mekanizmayla İran ile yapılan ticarette aracılık 
yapan ya da yapmayı planlayan bankalar ABD 
Hazine Bakanlığının yaptırımları yürütmekle 
görevli birimi olan Yabancı Varlıkları Kontrol 
Ofisi (Office of Foreign Asset Control - OFAC) 
birimine başvuracaktır. Bu tür işlemlerde ara-
cılık yapmak isteyen bankalar; transfere konu 
olan ticari işlemin konusu, ticari işlemin ta-
rafları, ticari işlem için tahakkuk edecek para 
miktarını içeren bir başvuru yapmaları gerek-
mektedir. Bu başvuruda ise oldukça detaylı 
bilgi talep edilmektedir. Detaylı bilgi talebinin 
amacı gıda ve ilaç ticareti gerekçe gösterile-
rek yaptırımların bypass edilmesinin önüne 
geçilmesidir. Başvuruyu inceleyen OFAC, ara-
cılık isteğinin yaptırımlarla çelişmediğini kabul 
ederse başvuru yapan bankaya Güvence Mek-
tubu verecektir. Güvence Mektubu temelde 
bankanın bu tür işlemlerde aracılık yapmaktan 
dolayı ileride hukuki bir soruşturma yaşama-
masını güvence altına almaktadır.

Bazı gözlemcilere göre bu mekanizma zaten 
durma noktasına gelen ticaret akışını daha da 
olumsuz etkileyecektir. Ayrıca bu adımın, Av-
rupa ülkelerinin İran’ı Nükleer Anlaşma’da tut-
maya yönelik adımlarını sekteye uğratacağı da 
ifade edilmektedir. İran Dışişleri Bakanı Cevad 
Zarif sosyal medyada paylaştığı açıklamada 
söz konusu adımın İran halkına yardım etmek-
ten ziyade ABD’nin bilgi toplamasına hizmet 
edecek bir mekanizma olacağını vurgulamıştır. 
Yaptırımlar hakkında oldukça sert bir dil kulla-
nan Zarif, ABD tarafından uygulanan yaptırım-
ların, İran halkı aleyhine yürütülen ekonomik 
bir terör eylemi olduğunu da belirtmiştir.

Yaptırımlarla ilgili ikinci husus Körfez böl-
gesi ülkelerinin ABD yaptırımlarını destekle-
mek için attığı adımdır. ABD Hazine Bakanlığı 

30 Ekim’de yayımladığı bildiride Bahreyn, Ku-
veyt, Umman, Katar, BAE ve Suudi Arabistan’la 
birlikte hareket etmek suretiyle İran ile bağlan-
tılı 21 kurum ve dört kişiyi direniş gruplarıyla 
irtibatlı olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine 
aldığını bildirdi. Mayıs 2017’de ABD, Suudi 
Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Katar ve 
BAE’nin üyesi olduğu Terör Finansmanı Tespit 
Merkezi (Terrorist Financing Targeting Cen-
ter - TFTC) kurulmuştur. 30 Ekim’de bu TFTC 
tarafından alınan karar ile İran’ın bölgede yü-
rüttüğü bazı faaliyetlerle iltisaklı olduğu iddia 
edilen 21 tüzel kişi ile dört gerçek kişi yaptırım 
listesine alındığı bildirilmiştir. Yaptırım liste-
sinde yer alan kişilerin TFTC üyesi ülkelerdeki: 
(1) Tüm mal varlıklarının dondurulacağı ve (2) 
TFTC üyesi ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerin 
bu listede yer alan kişilerle ticari ilişki kurma-
ları yasaklanmıştır.

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018’de Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen Nükle-
er Anlaşma’dan çekildiğini açıklamıştı. Avrupa 
ülkeleri, gıda ve sağlık sektörlerinde İran ile 
Avrupa şirketlerinin yaptıkları ticareti sürdü-
rebilmeleri için INSTEX adında bir mekanizma 
kurmuştu. Ancak şu ana kadar bu mekanizma 
sağlıklı bir şekilde çalışmadı. İran’a özellikle 
bazı ilaçların ihracatında yaşanan sıkıntılar ve 
bu nedenle İran halkının zarar gördüğüne yö-
nelik yapılan haberler uluslararası kamuoyun-
da tepki çekmişti. ABD yönetiminin 25 Ekim’de 
devreye soktuğu bu mekanizma bu sorunları 
çözmeyi amaçladığını söylese de İran tarafı 
bu adımın İran halkının ithal ilaçlara erişiminin 
kolaylaştırılmasından ziyade ABD’nin bilgi top-
lamasına hizmet edeceğini söylemektedir.

Yaptırımlar konusunda 30 Ekim’de altı Kör-
fez ülkesi ile ABD tarafından kurulan TFTC bir 
karar alarak İran’da mukim 21 şirket ile dört 
gerçek kişiyi yaptırım listesine aldığını duyur-
du. Bu kararın siyasi yönü yaptırım yönünden 
daha güçlüdür. Bu adım ile Körfez ülkeleri yap-
tırım konusunda ABD’nin yanında olduklarını 
deklere etmiş oldular.

Murat Aslan - Koordinatör,
Ahmad Zubair Nabizada - Asistan

Ekonomi - Görüş

Iran Tractor Manufacturing Co. Negin Sahel Royal 
Company Esfehan’s Mobarakeh Steel Co.

Basij Resistance Force (Besiç 
Kooperatif Vakfı)

Future Insvestment 
Management Co. 

Andisheh Mehvaran 
Investment Co.

Mehr-e Eqtesad-e Iranian 
Investment Co.

Bandar Abbas Zinc 
Production Co. 

Qeshm Zinc Smelting and 
Reduction Co.

Bank Mellat Mehr Eqtesad Bank Zanjan Acid Production 
Company

Mehr Eqtesad Financial Group Parsian Catalyts Chemical 
Co.  Taktar Investment Co. 

Tadbirgaran Atiye Investment Co. Technotar Engineering Co. Iran Zinc Mines Development Co. 

Sina Bank Bahman Group Parsian Bank

Tablo-1: Terör Finansmanı Tespit Merkezince Yaptırım Listesine Alınan İran Şirketleri
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İran’ın 
Irak ve 
Lübnan’daki 
Gelişmelere 
Bakışı

İran Devrim Rehberi Hamenei, başkomutan sı-
fatıyla dört gün arayla iki askerî okulu ziyaret 
etti. Bu ziyaretleri sırasında hem İran iç ka-

muoyundaki hem de bölgedeki gelişmelere iliş-
kin İran’ın yaklaşımlarını paylaştı. Hamenei 26 
Ekim’de Devrim Muhafızları Ordusuna subay ye-
tiştiren İmam Hüseyin Askerî Üniversitesi ve 30 
Ekim’de de İran Ordusuna subay yetiştiren askerî 
okullardan Hatemü’l Enbiya Askerî Üniversite-
sindeki törenlere katılarak Irak ve Lübnan’daki 
gelişmeler hakkında Tahran’ın olayları nasıl de-
ğerlendirdiğine dair açıklamalar yaptı. Ayrıca İran 
Silahlı Kuvvetlerine de “yaklaşan fitne” konusun-
da hazır olmaları uyarısında bulundu. Hamenei 
Irak ve Lübnan halklarının itirazlarında haklılık 
payı olduğunu belirtti. Ancak her iki ülke halkı-
na ülkelerinin güvenlik zaafı ve otorite boşluğuna 
düşme riskini hatırlatarak güvenlik ve kanuni oto-
riteler olmadan taleplerin gerçekleşme zemininin 
de olmayacağını söyledi. Hamenei yaşanan olay-
larda ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ın parmağı 
olduğunu vurguladı.

Hamenei’nin bu ziyaretlerindeki konuşmaları-
nın yanı sıra Irak ve Lübnan’daki olaylarla ilgili 
İran’da farklı isimlerden de tepkiler geldi. Haftalık 
bakanlar kurulu toplantısının ardından bir gaze-
tecinin bahsi geçen iki ülkede yaşanan olaylar 
konusunda İran’ın tutumunu sorması üzerine 
hükûmet kanadından Cumhurbaşkanı Özel Kalem 
Sorumlusu Mahmud Vaizi her iki ülkede de taraf-
ları sağduyuya davet ederken olayları dış güçlerin 
müdahalesi olarak gördüklerini ve amaçlarının 
bu iki ülkeyi de Suriye’nin içerisine düştüğü du-
ruma düşürmek olduğunu ifade etti. Devamında 
Vaizi, dış güçlerin amacının Irak ve İran’ın ara-
sını açmak ve ülkedeki dinî ve siyasi otoritelerin 
meşruiyetini ortadan kaldırmak olduğunu iddia 
etti. Tepkilerini daha çok eylemleriyle ortaya ko-
yan İran’ın Orta Doğu politikalarının sahadaki en 

belirleyici aktörü olan Kasım Süleymani’nin olay-
ların vahim bir hâl alması üzerine Iraklı üst düzey 
güvenlik elitlerinin katılımıyla gerçekleşen top-
lantıya sürpriz bir şekilde iştirak ettiği ve İran’ın 
toplumsal olayları bastırmadaki deneyimlerini 
aktardığı yabancı basın kaynakları tarafından da 
paylaşıldı. Öte yandan olayların baş sorumlusu 
olarak ABD ve Suudi Arabistan’ı hedef gösteren 
Keyhan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin 
Şeriatmedari göstericilerden bu iki ülkenin büyü-
kelçiliklerini işgal etmelerini istedi.

İranlı yetkililere göre yolsuzluklar, rant ve 
hükûmetlerin işlevsizlikleri yüzünden Irak ve 
Lübnan’da yaşanan gösterilerin yönünün İran’a 
çevrilmesi ve açık bir şekilde hedef gösterilmesi-
nin perde arkasında ABD, İsrail ve Suudi Arabis-
tan’ın olduğundan şüphe yoktur. İran her iki ülke-
de de desteklemiş olduğu hükûmetlerin istifasını 
önlemek amacıyla birtakım adımlar atmışsa da 
Lübnan’da Suudi Arabistan’a yakınlığıyla bilinen 
Başbakan Saad Hariri’nin istifasına engel olama-
mıştır. Irak’ta daha etkili olan İran’ın, girişimleriy-
le Hadi Abdul Mehdi’nin istifasını geciktirdiği ve 
kendisine yakın Haşdi Şabi içerisindeki gruplar 
başta olmak üzere hükûmetin terörle mücadele 
birimlerini harekete geçirerek olayları baskılama-
ya çalıştığı görülmektedir.

Irak’ta göstericilerin İran bayraklarını yakma-
ları, İran’a yakın Haşdi Şabi komutanlarını hedef 
almaları ve partilerin binalarını ateşe vermeleri 
ABD, İsrail ve Suudi Arabistan ittifakının göste-
rileri yönlendirdikleri şeklindeki söylemleri güç-
lendirmektedir. İran’ın Arap Baharı ve özellikle 
DEAŞ’ın ortaya çıkmasından sonra terörle müca-
dele bahanesiyle Irak başta olmak üzere Suriye, 
Yemen ve Lübnan’da önemli kazanımlar elde et-
tiği bilinmektedir. ABD yaptırımlarının en önemli 
amaçlarından biri olan İran’ın bölgesel yayılma-

cılığının sınırlandırılması doğrultusunda Irak ve 
Lübnan’daki gösterilerin İran aleyhine kanalize 
edilmesi bölgesel gerginliğin ekonomi ve askerî 
alanlarla sınırlı kalmadığını siyasi ve toplumsal 
alanların da birer çatışma araçları ve alanları hâli-
ne geldiğini göstermiştir.

İran son bir yıldır ülke içerisinde ağır yaptı-
rımların yarattığı ekonomik sorunlarla mücadele 
etmektedir. Bu yüzden herhangi bir halk hare-
ketinin doğmaması için zaman zaman seslerini 
yükseltenleri orantısız cezalarla korkuturken kimi 
zaman da hükümlü veya tutuklu gazeteci, aktivist 
ve işçileri geçici izin veya kefaletle serbest bıra-
karak sopa ve havuç politikası uygulamaktadır. 
Bu sayede Irak ve Lübnan’da yaşanan halk ha-
reketlerinin İran’a sıçramasına da engel olmakta-
dır. Hamenei’nin İran silahlı kuvvetlerine fitnelere 
karşı hazırlıklı olmaları çağrısı ülke içerisinde de 
kimsenin kolaylıkla öngöremediği durumların ya-
şanabileceğini göstermektedir.

Irak ve Lübnan’daki 
gösteriler ABD, 
İsrail ve Suudi 
Arabistan ile İran 
arasında yaşanan 
bölgesel çatışmanın 
ekonomi ile 
sınırlı olmadığını 
göstermiştir.
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Yükselen 
Fars 
Milliyetçiliği 
ve Büyük 
Kiros Günü

 

Son yıllarda İran’ın Şiraz kentinde, antik ka-
lıntıların yer aldığı Pasargard’da bir grup 
seküler Fars milliyetçisi tarafından 7 Aban 

(28/29 Ekim) tarihinde Ahameniş İmparator-
luğu’nun kurucu hükümdarı “Büyük Kiros’un” 
mezarı olduğu ileri sürülen anıtın etrafında dü-
zenlenen kutlamalar, seküler Fars milliyetçili-
ğinin1 belli gruplar arasında romantik/nostaljik 
bir eğilim olarak hâlâ kuvvetli olduğunu gözler 
önüne serdi. 2016 yılında düzenlenen gösteri-
lerde yükselen “Kiros Babamız İran Vatanımız; 
Ben Aryanım Araplara Tapmam; Ne Gazze Ne 
Lübnan İran’a Canım Feda; Doğum Günü” şek-
lindeki sloganlara başta Ayetullah Nuri Hameda-
ni gibi önemli din adamlarından tepki gelmişti. 
Akabinde emniyet güçleri tarafından gösterileri 
düzenleyenler hakkında kanuni işlem yapıldığı-
nın açıklanması, devletin gösterilere müsaade 
etmeyeceğinin habercisi olmuştu. Nitekim son 
üç yıldır Tahran yönetimi tarafından alınan ted-
birler neticesinde Pasargard’da herhangi bir 
kutlama gerçekleşmedi. İran dışında Farsça ya-
yın yapan muhalif medya organları her ne kadar 
meseleyi bu yıl da gündemde tutmaya çalışsa da 
sokak gösterileri yapılmadı. Ancak ABD Dışişleri 
Bakanlığının Farsça Twitter hesabından yapılan 
“Birleşik Devletler, rejim engellese de İranlıların 
Kiros’un mirasını anmalarını desteklemektedir” 
şeklindeki açıklama dikkat çekti. İsrail Dışişleri 
Bakanlığı da bugünü kutlayan bir mesaj yayınla-
mayı ihmal etmedi.

Büyük Kiros Günü Nedir?

“Kiros Silindiri” olarak bilinen kil tablette yer 

1  Bu terimle kast edilen İranlılar tarafından “Bastangerayi” olarak isimlendirilen milliyetçi akımdır. Bastangerayi, İran’ın Arap fetihlerinden sonra 
kültürel olarak bir düşüşe geçtiğini ve eski şanlı günlerini kaybettiğini temele alan romantik/nostaljik ve daha çok tepkisel bir fikir akımıdır. İlk 
olarak etkisini Hatemi’nin Cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde (2001-2005) kendini göstermeye başlayan Bastangerayi, Mahmud Ahmedine-
jad Dönemi’nde (2005-2013) iyiden iyiye hissedilir hâle gelmiştir ve hâlihazırda sürgündeki Şehzade Rıza Pehlevi’nin son günlerde artış gösteren 
propaganda faaliyetlerinin eklenmesiyle en güçlü dönemini yaşamaktadır.

2 Antik İran tarihine ilişkin çalışmaların önemli bir çoğunluğu İran dışında yapılmıştır. Rıza Şah Dönemi’nde (1925-1941) kaleme alınan çalışmala-
rın niteliğine ilişkin ciddi eleştiriler mevcuttur. Ayrıca İran’da Nasır Purpirar (1940-2015) gibi antik İran tarihine ilişkin Batı’da kaleme alınanların 
çoğunun gerçeği yansıtmadığını savunan tarihçiler de bulunmaktadır.

alan Akadça metin Kiros’a izafe edilmektedir. Si-
lindir tablette yer alan metnin Kişti Marduk isimli 
bir kâtip tarafından orijinalinden kopyalandığı an-
laşılmaktadır. Kil silindirde Kiros’un, Babil zaferi-
nin öncesi ve sonrasında yaşananlar kimi zaman 
Büyük Kiros tarafından kimi zaman ise üçüncü 
bir ağızdan güçlü bir üslupla anlatılmaktadır. Ki-
ros Silindiri’nin aslı İngiltere British Museum’da-
dır ve New York’taki Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezinde bir kopyası bulunmaktadır.

Tabletin ve Kiros’un hayatına ilişkin özellikle 
Batı’daki Yahudi tarihçilerin doğruluğu tartışma-
ya açık anlatıları2 bir tarafa, tablette barış ve öz-
gürlük gibi kavramların yer alması onun ilk insan 
hakları bildirgesinin sahibi olduğu şeklinde yo-
rumlanmıştır. Kiros’un Babil’e girdiği gün olarak 
kabul edilen 7 Aban ise 2004 yılından beri Fars 
milliyetçileri tarafından “Büyük Kiros Günü” ola-
rak anılmaktadır. Belirtilenlere göre milattan önce 
539 yılında Babil’e giren Kiros, şehirde köle ola-
rak yaşayan Yahudilerin Kudüs’e dönmesine mü-
saade etmişti. Henüz İran’da resmî takvimde yer 
almayan bu tarih özellikle diasporadaki İranlılar 
tarafından bir insanlık mirası olarak yansıtılmak-
tadır. Kiros’un dünyada insan hakları, özgürlük, 
adalet gibi kavramlar henüz yokken yasalarında 
bu kavramlara yer vermesinin üzerinde duruldu-
ğu anma etkinliklerinin son birkaç yılda siyasi bir 
platforma dönüşmesi konuyu kültürel bir mesele 
olmaktan çıkarmıştır.

Yükselen Fars Milliyetçiliğinin Sembolü 
Olarak Kiros

İran’da Fars milliyetçiliğinin uyanışı esasen 
Kaçarların (1796-1925) son dönemine tekabül 
etmektedir. Ancak Pehleviler Dönemi’nde (1925-
1979) milliyetçi aydınların Rıza Şah (1878-1944) 
tarafından önemli görevlere getirilmesinden iti-
baren Fars Milliyetçiliği ülkenin gayri resmî ideo-
lojisi olmuştur. İran’daki İslami birikimi öteleyen 
yeni kültür politikaları doğrultusunda, tarihteki 
büyük Pers İmparatorluğu’nun ihtişamlı devirle-
riyle övünen ve kendini Perslerin torunları olarak 
addeden bir İranlı kimliği inşa edilmiştir. Kuş-
kusuz bu kimliğin bileşenleri arasında milliyetin 
rolü dinin rolünden öndedir. İran’daki bu toplum 
mühendisliğinin nasıl sonuç vereceğini henüz 
belli değilken Muhammet Rıza Şah (1919-1980) 
tarafından İranlı kimliğindeki İslam öncesi ton 
daha koyu hâle getirilmiştir.

Darbeci bir generalin İngiliz müdahalesiyle 
tahta çıkan şehzadesi olarak siyasi egemenliği 

eline alan Muhammet Rıza Şah, 1953’te Baş-
bakan Muhammet Musaddık’ın (1882-1967) 
Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonuyla 
devrilmesinden sonra ciddi bir meşruiyet kri-
ziyle karşı karşıya kalmıştır. Gerek 1963 yılında 
başlayan Beyaz Devrim’i gerekse de 1975 yılında 
Şiraz’daki Taht-i Cemşid’de (Persopolis) büyük 
bir gösterişle gerçekleşen İran Şehinşahlığı’nın 
2500. yıl dönümünü anma etkinliklerini bu min-
valde değerlendirmek mümkündür. Söz konusu 
etkinlikte “Büyük Kiros’a” seslenen M. Rıza Şah 
“Rahat uyu Kiros zira biz uyanığız!” derken bir 
yandan kendine meşruiyet sağlıyor diğer yandan 
Kiros’un mirasçısı olarak saltanatına tarihî bir 
derinlik sağlıyordu. Kuşkusuz darbeci bir gene-
ralin oğlu olmaktansa bir devrin muazzam im-
paratorunun torunu olmak daha şıktı. Başka bir 
deyişle Şah, tahtına meşru bir zemin oluşturmak 
adına adeta “Asr-ı Saadet” gözüyle bakılan antik 
İran tarihini ve Kiros’u kullanmaktaydı. Böylelikle 
toplumsal belleğe, her ne kadar İran farklı hane-
danlar tarafından yönetilmiş olsa da İranlı kim-
liğinin tarih boyunca süregelen bir olgu olduğu 
kazınmaya çalışılmaktaydı. Bu tarihte devamlılık 
fikrinin günümüzde de milliyetçi aydınların en 
çok üzerinde durduğu noktalardan biri olduğunu 
yeri gelmişken belirtmek gerekir.

İran İslam Devrimi’nin milliyetçi hissiyat ve 
politikalara sünger çekeceği aşikârdı. Zira hem 
devrimin İran sınırlarını aşan bir misyonu vardı 
hem de dinî elitler tarafından toplum nezdinde 
milliyetçilik yerine ümmetçilik ikame edilmek 
istenmekteydi. Siyasi retorikten İslam öncesi 
İran’a telmih temizlenmiş durumdaydı. Ancak 
Pehlevi rejiminin 54 yıl boyunca uyguladığı top-

Kiros’un şahsına 
ve mirasına ilişkin 
tartışmalar bundan 
sonra tarihçilerden 
ziyade sosyologların 
ve siyasilerin 
meselesi olacaktır.

Umut Başar - Kıdemli Uzman
Toplum / Kültür - Görüş
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lum mühendisliğini, İranlıların özellikle de Fars-
ların kolektif şuurundan silmek pek de kolay bir 
iş değildir. Üstelik İranlı kimliği; Araplar ve Sün-
nilerle çevrelenmiş bir coğrafyada insanlık tarihi 
ve medeniyetine yaptığı katkılar yeterince takdir 
edilmemiş “öteki” duygusundan hâlâ beslenmek-
teydi.331Uzun süren İran-Irak Savaşı (1980-1988) 
ve akabinde nefes aldırmayan Amerikan ambar-
goları ve diğer sorunlar müesses nizamı, devri-
min ilkelerine bağlı bir nesil yetiştirmekte daha 
doğrusu yeni bir İranlı kimliği inşa etmekte zor-
lamaktadır. Bu sebeple İran İslam Devrimi’nden 
sonra dünyaya gelenlerin çoğunluğunun baskın 
bir Şii ve devrimci (popüler deyimle Hizbulla-
hi) kimliğe sahip olduğunu ileri sürmek güçtür. 
Toplumun ve bilhassa gençlerin sekülerleştiği 
zaman zaman din adamları tarafından dahi dile 
getirilmektedir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, iş-
sizlik, düşük refah düzeyi, yolsuzluk, ambargo-
ların yarattığı darboğaz vb. ekonomik zorluklar 
ister istemez gençler arasında memnuniyetsiz-
lik yaratmaktadır. Hâlinden memnun olamayan 
gruplar için “şanlı mazi” bir sığınak gibidir. Dola-
yısıyla Pehlevi rejiminin diktatöryel uygulamaları-
nı tecrübe etmemiş şehirli Fars gençleri arasında 
yükselen seküler milliyetçilik bu kaçış psikoloji-
sinin eseridir. Bu durum, yükselen seküler Fars 
milliyetçiliğinin iç dinamiğiyken muhaliflerin bu 
siyasi akımı İran’ı zayıflatmak adına desteklemesi 
ise dış dinamiğidir.

31 Bu bağlamda İranlı meşhur tarihçi Abdülhüseyin Zerrinkub tarafından kaleme alınan ve Arap fetihlerinin İran’a verdiği zararı anlatan “ Du Karn 
Sükût/ İki Asırlık Sessizlik” başlıklı eserin İran İslam Devrimi’nden sonra da başucu kitabı olma özelliğini sürdürmesi manidardır.

42Hz. Zülkarneyn’in Kiros olup olmadığını belirlemek imkânsız gibidir. Müfessirlerin bu konuda birbiriyle çelişen rivayetleri çoktur. Zira 17. yüzyıl 
Osmanlı vaiz ve müfessirlerinden Vani Mehmet Efendi’ye göre Hz. Zülkarneyn Türklerin atası Oğuz Kaan’dan başkası değildir. Ayrıntılı bilgi için 
bakınız: İsmail Hami Dânişmend (1976). Türklük Meseleleri, İstanbul, s. 83.

52Bu doğrultuda İranlı müçtehit Ayetullah Burucerdi’nin Zerdüşt Din Adamları Derneği Başkanıyla yaptığı bir görüşmede Kiros’un bildirisini takdir 
ettiğini söylemesi dikkate değerdir.

Devletin Tepkisi

Kiros ve Pehlevi rejimi özdeşleşmişken Tah-
ran yönetiminin konuya temkinli yaklaşması 
normaldir. Zira muhalifler tarafından Kiros’un 
bir sembol veya alternatif kimliğin unsuru hâline 
getirilmesi yönetimde bir tehdit algısı oluştur-
maktadır. Üstelik Pasargard’daki gösterilen İslam 
Devrimi’nin son verdiği saltanata övgüye dönüş-
mesi, devlet açısından kabul edilebilir değildir. 
Ancak siyasi, kültürel ve dinî elitlerin meseleye 
bakışı birbirinden farklılık arz etmektedir. Konuya 
ilişkin tepkileri aşağıdaki gibi üç başlıkta değer-
lendirmek mümkündür:

a. Fars Milliyetçileri: Bu grup, Kiros’un İran 
tarihindeki iftihar edilecek şahsiyetlerden biri ol-
duğunu ve bu sebeple devlet tarafından anılması 
ve sahip çıkılması gerektiğini düşünmektedir. 
Onlara göre dünyanın takdir ettiği ve saygı gös-
terdiği bir şahsiyete sahip çıkmamak reddi miras 
anlamına gelmektedir. Ayrınca Kiros İran’ın millî 
birlik ve beraberliğinin sembollerinden biridir.

b. Ilımlılar: Bu gruptakiler, Kiros’a ve mirası-
na müesses nizam karşıtlığının bir sembolü ve 
dinî kimliğe muhalefetin bir aracı hâline getiril-
memesi şartıyla sahip çıkılması gerektiğine inan-
maktadır. Ayrıca Kehf suresinde geçen Hazreti 
Zülkarneyn’in İranlı bazı müfessirlere göre Kiros 
olduğunu zikrederek bu tarihî şahsiyeti dinî bir 
çehreye büründürmektedir.42

c. Karşıtlar: Bu gruba göre ise İran’daki siyasi 
konjonktürde Kiros gününün düzenlenmesi şahı 
övmek ve yüceltmekten başka bir şeye hizmet 
etmeyecektir. Pehlevi rejiminin mirasına sahip 
çıkmaya ve ihya etmeye hâlihazırda gerek yoktur. 
Ayrıca böyle bir faaliyet, Ayetullah Humeyni’nin 
düşünceleriyle çelişmektedir.

Sonuç

“Büyük Kiros Günü”nün kısa vadede resmî 
takvime girmesi beklenmemektedir. Lakin Tahran 
yönetimi, meseleye pragmatik yaklaşarak anma 
programları için kontrollü bir serbestlik verebi-
lir e bu yeni siyasi akımdan faydalanmayı tercih 
edebilir. Nitekim bunun sinyalleri eski Cumhur-
başkanı Ahmedinejad tarafından birçok kez veril-
miştir. Dahası Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 
uluslararası toplantılarda Kiros’tan faydalanmak-
tan geri durmamaktadır. Din adamlarının da ko-
nuya bakışı zaman içerinde yumuşayabilir.5 Fakat 
görüldüğü kadarıyla Kiros’un şahsına ve mirası-
na ilişkin tartışmalar bundan sonra tarihçilerden 
ziyade sosyologların ve siyasilerin meselesi ola-
caktır. Son olarak günden güne taraftarları artan 
ve Arap düşmanlığından ciddi şekilde beslenen 
seküler Fars milliyetçiliğinin nereye evirileceği de 
belirsizdir.
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Traktör 
Taraftarının 
İran 
Kamuoyunda 
Yarattığı 
Tepkiler

 

İran’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Tebriz’in 
Traktör takımı ile başkent Tahran’ın İstiklal 
takımı arasında 1 Kasım Cuma günü oynanan 

karşılaşmada Traktör taraftarlarının Türkiye led-
hine gösterileri, İran kamuoyunda büyük yankı 
uyandırdı. 70 binden fazla Traktör seyircisinin 
stadyumda hazır bulunduğu karşılaşmada seyir-
ciler bir yandan “Türkiye, Türkiye” tezahüratların-
da bulunurken bir yandan da Türk bayrakları aça-
rak Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği 
Barış Pınarı Harekâtı’na desteklerini belirtmek 
için asker selamı verdi. Ayrıca taraftarlar, maçtan 
iki hafta önce Instagram hesabından Türkiye ve 
Erdoğan’a hakaret içeren mesajlar paylaşan İstik-
lal takımının Kürt asıllı oyuncusu Vurya Gafuri’ye 
yönelik sloganlar attı.

Traktör taraftarının maç boyunca Türki-
ye’ye yönelik desteğini ortaya koyan gösterileri 
Türkiye basınında memnuniyetle karşılanırken 
İran kamuoyunun bazı kesimlerinde tepkilerin 
oluşmasına neden oldu. İran basınında yer verilen 
bu tepkilerden bazıları siyasi çevrelerden geldi. 
Milletvekili ve Meclis Kültür Komisyonu Üyesi Ali 
Mutahhari’nin, 4 Kasım günü yaptığı açıklamada 
maçta yaşananları millî birlikteliği ve ülke sınırları 
içerisindeki farklı etnik gruplar arasındaki barışı 
bozacak eylemler olarak nitelendirmesi ve Uru-
miye Milletvekili Nadir Kadıpur’un meclis genel 
oturumunda söz alarak karşılaşmada yaşananları 
kınadığını ve Traktör taraftarının bundan sonra 
maç sırasında Kürtleri ve Farsları aşağılayıcı te-
zahürat yapmamaları gerektiği çağrısında bulunt-
ması bu tepkilere birer örnektir.

Tepkilerini yansıtan diğer bir kesim ise İran 

1  Resmî adı Yadigâr-ı İmam olan stadyum halk arasında 
    Sehend Stadyumu olarak bilinmektedir. 

futbol camiasıdır. İran’ın geçmişte dünya çapında 
bir üne sahip futbolcusu Ali Dayi, 3 Kasım günü 
Instagram’daki paylaşımında Traktör taraftarının 
eylemlerine tepki olarak “İranlı olmaktan gurur 
duyuyorum, ayrılıkçı tezahüratların stadyume-
larda yankılanmasına izin vermeyelim” mesajını 
paylaştı. İran Futbol Federasyonu Etik Kurulu 
tarafından 3 Kasım günü yayımlanan bir bildiri-
de ise Traktör-İstiklal karşılaşmasındaki olaylar 
İran’ın millî ve dinî bağlamda kırmızı çizgilerini 
aşan hadiseler olarak tanımlanarak bu tür olaylal-
ra kayıtsız kalınmayacağı, hadiselere karışanların 
tespit edilip gerekli cezai karşılığı alacakları dile 
getirildi.

İran İçişleri Bakanı Güvenlik Yardımcısı Hu-
seyin Zulfikari artan tepkiler üzerine 3 Kasım günü 
bir basın açıklamasında bulunarak kamuoyuna 
Traktör taraftarları içerisinde gösterilerde aşı-
rıya kaçan yedi kişinin tutuklandığını ve yargı, 
istihbarat ve güvenlik güçlerinin konuyu takip 
ettikleri bilgisini paylaştı. Zülfikari açıklamasında 
maçta Türk bayraklarının açılmasını millî güvenü-
liğe tehdit unsuru olarak yorumlayarak bu eylemi 
gerçekleştirenlerin yasalarda tanımlanan cezaları 
alacakları konusunda kamuoyuna teminatta bu-
lundu.

Tebriz kentinin Traktör takımına ait Yadi-
gâr-i İmam Stadyumu,1 neredeyse her karşılaş-
masında Türkiye’ye yönelik sevgi gösterilerinin 
sunulduğu bir mekân hâline gelmiştir. Ancak 
geçtiğimiz cuma günü oynanan müsabakada 
oluşan atmosfer diğer maçlardan farklıdır. Zira 
son dönemde Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik 
sürdürülen kara propagandanın etkisiyle İran 
kamuoyunda ve bilhassa İran’ın Kürt kökenli va-
tandaşları arasında oluşan gergin ortam cuma 

günü gerçekleşen karşılaşma sırasında Türkiye 
lehine gösterilere karşı daha büyük bir tepkinin 
oluşmasına neden olmuştur. Tepkilerin büyüye-
rek etnik gruplar arasında bir çatışmaya dönüş-
mesi ihtimalinin yaşanmaması için gergin siyasi 
havanın yumuşatılması oldukça elzemdir. Bu ko-
nuda İran’da hükûmet, sivil toplum ve basın başp-
ta olmak üzere tüm taraflara itidalli olmak adına 
büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Tebriz’in Traktör 
takımına ait 
Yadigâr-i İmam 
Stadyumu, 
neredeyse her 
karşılaşmasında 
Türkiye’ye yönelik 
sevgi gösterilerinin 
sunulduğu bir 
mekân hâline 
gelmiştir.

Sertaç Sarıçiçek - Araştırmacı
Toplum / Kültür - Haber Analiz
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İran’ın 
Nükleer 
Anlaşma’dan 
Çekilme 
Sürecinde 
Dördüncü 
Aşama
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 5 Kasım Salı 

günü yaptığı açıklamada Nükleer Anlaşma’da-
ki taahhütlerin askıya alınmasının dördüncü 

aşaması kapsamında 6 Kasım Çarşamba günün-
den itibaren Fordo’daki santrifüjlere uranyum 
gazı enjekte etmeye başlayacaklarını duyurdu. 
Bu adımın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 
denetimi altında atılacağını belirten Ruhani, söz 
konusu tesiste bulunan santrifüjlerin zenginleş-
tirilmiş uranyum üretmek için kullanılıp kullanıl-
mayacağı konusunda ise net bir şey söylemedi. 
Ruhani daha önceki aşamalarda olduğu gibi bu 
aşamadan sonra da Nükleer Anlaşma’ya taraf 
olan ülkelere taahhütlerini yerine getirmeleri için 
iki ay süre vereceklerini ve sonuç alınamaması 
durumunda tamamen 2015’te imzalanan Nükleer 
Anlaşma öncesine döneceklerini belirtti. Nükleer 
Anlaşma çerçevesinde belirlenen kısıtlamalara 
göre Fordo Tesisi’nde bulunan 1.044 santrifüjün, 
gaz enjeksiyonu olmadan dönmesi gerekiyordu. 
Muhtemel saldırılardan korunmak için dağ altına 
inşa edilen Fordo, İran’ın Nükleer Anlaşma önce-
si %20’lik uranyum zenginleştirme kapasitesine 
sahip tek tesisidir. Bu tesisin tam kapasiteyle 
çalışması durumunda İran’ın nükleer silah elde 
etmek için gereken %90 uranyum zenginleştir-
me seviyesine çok geçmeden ulaşabileceği ifade 
edilmektedir. Bu yüzden bu tesis, üzerinde en 
fazla tartışılan nükleer tesislerden biri olmuştur. 
Nitekim Ruhani aynı konuşmasında “Batılıların 
bu tesisle ilgili hassasiyetlerini biliyoruz” şek-
linde bir ifadeyle bu konuyu vurguladı. Nükleer 
Anlaşma kapsamında bir araştırma merkezi hâli-

ne getirilmiş olan tesiste uranyum zenginleştiril-
mesi yasaklanmıştı. Fakat bu karar Fordo Nükleer 
Tesisi’nin kısmen faaliyete geçtiği ve uranyum 
zenginleştirmeye doğru adım atıldığı anlamına 
gelmektedir.

İran’ın Daha Önceki Adımları

İran, ABD’nin Mayıs 2018’de Nükleer An-
laşma’dan çekilmesinden sonra uğradığı zararı 
diğer imzacı ülkeler aracılığıyla telafi edebileceği 
ümidiyle uzunca bir süre anlaşma hükümlerine 
uymaya devam etmişti. Fakat Tahran yönetimi 
ABD’nin anlaşmadan çekilmesinden bir yıl son-
ra, 8 Mayıs 2019 gününden itibaren anlaşmayı 
imzalayan Avrupalı ülkelerin İran’ın taleplerini 
yerine getiremediği gerekçesiyle anlaşmadan 
doğan yükümlülüklerini iki ayda bir aralıklarla 
kademeli olarak askıya almaya başladı. İran şu 
ana kadar anlaşmadan doğan yükümlülüklerini 
askıya alma konusunda üç adım attı. İlk aşamada 
Nükleer Anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 ki-
logramlık nükleer yakıt sınırını kaldırdığını açıkla-
yan Tahran, Avrupalı ülkelere İran’ı yaptırımların 
etkisinden korumak için bir mekanizma geliştir-
meleri için iki ay süre verdi. Bu süre içinde söz 
konusu mekanizmanın tasarlanması durumun-
da tekrar anlaşmaya dönüleceği belirtildi. Fakat 
İran’ın verdiği iki aylık sürede herhangi somut bir 
adım atılamayınca Tahran, 7 Temmuz 2019 günü 
anlaşma çerçevesinde belirlenmiş olan %3,67’lik 
uranyum zenginleştirme sınırını geçen ikinci aşa-
mayı yürürlüğe koydu.

İkinci aşama kapsamında taraflara tanınmış 
olan iki aylık sürenin de dolması sonrası Tahran 
yönetimi 5 Eylül 2019 tarihinde nükleer araştır-
ma ve geliştirme yasağını askıya almayı öngören 
üçüncü aşamayı başlattı. Aynı şekilde üçüncü 
aşama kapsamında tanınan 60 günlük sürenin 
de dolması üzerine Tahran, 6 Kasım’dan itibaren 
Fordo Tesislerindeki santrifüjlere gaz verme ya-
sağını kaldıran dördüncü aşamaya geçileceğini 
açıkladı. Tahran çeşitli platformlarda anlaşma-

nın ancak yaptırımlar dolayısıyla İran’ın petrol 
ve bankacılık sektörünün uğradığı zararları telafi 
edecek bir mekanizmanın geliştirilmesi duru-
munda kurtarılabileceği konusunda diğer imza-
cı tarafları defalarca uyarmıştı. Ancak Tahran’ın 
Nükleer Anlaşma taahhütlerini askıya almaya 
başlamasından bu yana geçen 6 aylık sürede 
İran’ın kaygılarını giderecek somut bir adım atı-
lamadı. Almanya, Fransa ve İngiltere İran’a petrol 
ve bankacılık sektörlerini ABD yaptırımlarından 
koruyacak bir mekanizma geliştirme sözü verme-
lerine rağmen şu ana kadar bunu gerçekleştirme-
diler. İran gelinen noktada anlaşma çerçevesinde 
belirlenmiş olan %3,67 uranyum zenginleştirme 
sınırını ihlal ederek %4,5 seviyesinde uranyum 
zenginleştirmektedir. Barışçıl çalışmalar için ye-
terli olan bu seviye nükleer silah için gerekli olan 
%90’nın epey altındadır. Fakat uzmanlara göre 
bu hamle İran’ın nükleer silaha sahip olması için 
gereken süreyi kısaltabilir.

Rahimullah Farzam - Araştırmacı
Dış Politika - Haber Analiz
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Azam 
Talikani 
ve Siyasi 
Mücadelesi
İran geçtiğimiz günlerde kadın hakları, basın 

ve ifade özgürlüğü alanlarında mücadele ver-
miş önemli bir ismi kaybetti. Azam Talikani, 

30 Ekim 2019’da beyin fonksiyonlarını yitirmesi 
nedeniyle 76 yaşında Tahran’da kaldırıldığı bir 
hastanede yaşamını yitirdi. 1 Kasım 2019 Cuma 
günü cenazesi kaldırılan Talikani’nin naaşı baba-
sının mezarının da bulunduğu Tahran Behişt-i 
Zehra mezarlığına defnedildi.

Azam Talikani, 1944 yılında Tahran’da doğ-
muştur. Babası Seyyid Mahmud Talikani, Irak’ın 
Necef ve İran’ın Kum şehirlerinde Şii fıkhı eğitimi 
almış bir din adamıdır. Mahmud Talikani daha 
çok Kur’an tefsiriyle ilgilenmiştir. Tefsir alanında 
Pertevî ez Kur’an adında bir eser kaleme almıştır. 
Mahmud Talikani bu eserini İslam’ın çağın şart-
larına uyumlu biçimde yeniden yorumlanması 
amacıyla yazmıştır. Bu fikir Azam Talikani’nin 
siyasi yaşamını tüm hayatı boyunca etkilemiştir. 
Azam Talikani, yıllar sonra yayınlanan bir söyle-
şide kadının toplumsal hayatta güçlü bir konuma 
sahip olmasını isteyen babasının, çocuk yaştan 
itibaren kendisini dinî ve sosyal meselelerle ilgi-
lenmeye teşvik ettiğini ve evlenip çocuk sahibi 
olduktan sonra bile eğitim ve çalışma alanından 
kendisini soyutlamamasına dair nasihatte bulun-
duğunu ifade etmiştir.

Mahmud Talikani’nin dinî yönü yanında siyasi 
yönü de kızı Azam Talikani’nin yaşamını etkileyen 
unsurlardan biridir. Mahmud Talikani, Muham-
med Rıza Pehlevi’nin baskıcı yönetimine karşı 
mücadele vermiş bir şahsiyetti. Bu yolda 1961 
yılında Nehzet-i Azadi / Özgürlük Hareketi adında 
siyasi oluşumu kuran isimlerden biri olmuştur. 
Pehlevilerin saltanat rejimine muhalefetinden 
dolayı birçok kez hapis yatmıştır. Azam Talikani, 
onun bu mücadelesini miras edinmiştir. Kendisi 
de yine aynı sebepten 1975 yılında cezaevine gi-
rerek müebbet hapis cezası almış ve babasının 
mahkûm olduğu sıralarda Kasr ve Evin Hapisha-
nelerinde kalmıştır. Azam Talikani, cezaevinden 
çıktıktan sonra saltanat yönetimine karşı müca-
delesine devam etmiş ve İslam Devrimi’nin ba-
şarıya ulaşması için gayret göstermiştir. 1979’da 

gerçekleşen bu devrim başarılı olunca Talikani 
ailesi, Devrim Rehberi Ayetullah Humeyni’ye 
vermiş olduğu destek nedeniyle mükâfatlandırıl-
mıştır. Mahmud Talikani, Devrim Komitesi Baş-
kanlığına getirilmiş ardından Humeyni tarafından 
devrim sonrası ilk Tahran Cuma İmamlığına 
atanmış ve Anayasa Uzmanlar Meclisi üyeliğine 
seçilerek yeni yönetimin anayasasının hazırlan-
masında yetkili kılınmıştır. Kızı Azam Talikani 
ise İslam Cumhuriyetinin ilk kadın milletvekille-
rinden biri olmuş ve Tahran milletvekili olarak 
meclise girmiştir. Azam Talikani, milletvekilliği 
döneminde yeni siyasal sistem kurulurken kadın 
haklarını mecliste dile getirmeye ve kadınları ikin-
ci plana iten yasaların meclisten geçmesini önle-
meye çalışmıştır. Bu dönem Azam Talikani için 
zor bir dönem olmuştur. Zira kendi ifadelerine 
göre mecliste diğer milletvekilleri tarafından ba-
basının Halkın Mücahitleri Örgütü ile ilişkisi zik-
redilerek sözlü saldırılara maruz kalmıştır. Babası 
da devrimden sonraki ilk yıllarda anayasanın ha-
zırlanması sürecinde Humeyni ile ihtilaf yaşamış 
ve Uzmanlar Meclisi oturumlarına katılmayarak 
Mazenderan’da münzevi bir hayat yaşamıştır.

Talikani ailesinin Mahmud Talikani’den dolayı 
iktidar ile devrimden kısa bir süre sonra yaşadık-
ları ihtilaf, Azam Talikani’nin cezaevinde kaldığı 
dönemde hayalini kurduğu İranlı kadınların top-
lumsal, siyasi ve kültürel meseleleriyle ilgilenen 
sivil bir örgütlenme fikrinin gerçeğe dönüşmesini 
geciktirmiştir. Zira İslam Devrimi Kadın Cemiyeti/
Câmia-yı Zenân-ı İnkilâb-ı İslamî adını verdiği si-
vil toplum kuruluşu için devrimden hemen sonra 
yapmış olduğu başvuru ancak 1992-93 yılında 
kabul edilmiştir.

Azam Talikani’nin önemli faaliyetlerinden biri 
de Peyam-i Hacer dergisini çıkarmasıdır. İlk yıl-
larda aylık olarak çıkan dergi, İran basını üzerin-
deki baskıların nispeten az hissedildiği 90’lı yıl-
larda faaliyetini yoğunlaştırmıştır. Azam Talikani, 
bu dergide kaleme aldığı yazılarla İslam’ın, özün-
de kadının toplumsal ve siyasi hayata katılımına 
engel oluşturmayan bir din olduğu fikrini işle-
miştir. Dergi bu yönde düşünen birçok feminist 
yazarın çalıştığı bir mahfil hâline gelmiştir. Fakat 
2000 yılında Devrim Rehberi Hamenei’nin basını 
“düşman karargâhı” gibi çalışmak ve halkın siya-
sal düzenle olan bağını koparmakla suçlayan söz-
leri üzerine İran basını üzerinde yasal baskıların 
arttığı dönemde Peyam-i Hacer’in yayın faaliyeti 
durdurulmuştur. Derginin kapatılmasında öne 
sürülen sebep Azam Talikani’nin, o dönemde Ha-
menei’nin dinî liderliğini ve aşırı güvenlik odaklı 
siyasetini eleştiren muhalif din adamlarından Hu-
seynali Muntezeri’nin ev hapsine alınmasını eleş-
tiren yazısı olmuştur. Peyam-i Hacer’in yeniden 
açılması için gösterilen çaba sonuç vermeyince 
2014’te Peyam-i İbrahim adında yeni bir dergi 
yayın faaliyetine başlamıştır.

Azam Talikani, Muntezeri olayında olduğu 
gibi insanların yönetime karşı eleştiri hakkının 
saklı olduğu inancındaydı. Kendisi de mahkûmi-
yeti yaşamış biri olarak kişilerin yönetimi eleştir-
mekten dolayı siyasi tutuklu konumuna düşme-
lerine karşıydı. Sistemin halkın eleştirisine açık 
olması gerektiğini savunmaktaydı. Eleştiriye ta-
hammülsüzlüğün ve her eleştiriyi güvenlik krizi-
ne dönüştürerek rejimi zayıflatma girişimi olarak 
algılanmasının ve keyfi tutuklamaların İslam Dev-
rimi’ne zarar verdiğini yazılarında sürekli biçimde 
vurguluyordu. Kendisiyle vefatından önce yapı-
lan son söyleşide Hz. Ali’den örnek vererek onun 
muhaliflerine karşı hoşgörülü tutumuna gönder-
mede bulunmuştur. Ona göre İslam Devrimi’ne 
ve önceki Şahlık Dönemi’ne tanık olmamış genç 
nesillerin siyasi otoriteye bağımlılığı ancak eleş-
tiriye açık yeni bir siyasi yaklaşımla kazanılabi-
lirdi. Bu düşünceyle 2009’da cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinden sonra gençlerin aktif rol oynadığı 
Yeşil Hareketi’ne ve olaylar sonrası siyasi tutuklu 
olarak hapse girenlere destek vermekten çekin-
memiştir.

Talikani’nin en çok akıllarda kalan siyasi ey-
lemlerinden biri de İran siyasetinin erkek egemen 
vasfını gündeme getirmek için cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine birçok kez yapmış olduğu adaylık 
başvurusudur. İlki 1997 yılında yapılan başvu-
ruların tümü, seçime katılacak adayları inceleme 
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ve onaylama yetkisine sahip Anayasa Koruyu-
cular Konseyi tarafından reddedilmiştir. Talikani 
son başvurusunu 2017 yılında 12. dönem cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde yapmıştır. Talikani 
bu girişimleri ile İran kadınının ülkenin yönetim 
kadrolarına katılımının önündeki siyasal engelle-
re dikkat çekmek istemiştir. Bu konuda muhafa-
zakâr kesim ile arasındaki tartışmanın odak nok-
tasını anayasanın 115. maddesi teşkil etmiştir. 
Cumhurbaşkanın niteliklerinin tanımlandığı 115. 
maddede “cumhurbaşkanı ricâl-i siyâsî/ devlet 
adamları ve din adamları arasından seçilir” ifade-
si yer almaktadır.1 Talikani de Anayasa Koyucular 
Meclisinin burada geçen “ricâl-i siyasi” (devlet 
adamları) ifadesini erkek anlamındaki “recul” 
kelimesiyle ilişkilendirilerek cumhurbaşkanının 
yalnızca erkekler arasından seçilebileceği şerhine 
karşı çıkmaktaydı. Ona göre “rical-i siyasi” kadın-
ları da kapsayacak biçimde tüm siyasetçileri ta-
nımlayan genel bir ifade olarak yorumlanmalıydı. 
Talikani Şii ulemanın kendi lehinde görüş beyan 
etmesi ve taraftar bulabilmek için birçok kez Kum 
şehrine giderek Anayasa Koruyucular Meclisinin 
yorumunu değiştirmeye çalışmıştır.

1 Muavenet-i Hukukî ve Umur-i Meclis, Metn-i Kâmil-i Kanun-i Esasi-yi İran Hemrah Ba Islahat-i Sal-i 1368 https://dlp.msrt.ir/file/download/
regulation/1497687031-.pdf, [Erişim tarihi 02.11.2019] 

Talikani’nin mücadele verdiği siyasi mese-
lelerden diğeri örtünmenin devlet tarafından 
yasalarla zorunlu hâle getirilmesiydi. Bir din 
adamı olan babasının dahi zorunlu örtünmeye 
karşı olduğunu belirten Talikani, Nur Suresinin 
31. ayetine atıfta bulunarak örtünme emrine 
muhatap olan kadının Müslüman değil, mümin 
(iman eden) sıfatıyla anıldığına dikkat çekerek 
örtünmenin bir dine mensup olmakla değil iman 
etmekle ilişkili bir durum olduğunu savunmak-
taydı. Örtünme eğer Kur’an’da kişisel bir durum 
olan iman ile ilişkilendiriliyorsa örtünme de kişi-
sel tercihe bırakılmalıydı.

Azam Talikani’nin siyasi hayatı İslam’ın, mo-
dernlik ve özgürlüklere aykırı bir din olmadığı 
fikrini savunmakla geçmiştir. Savunduğu fikir-
lerin esaslarını Batı medeniyetinden değil bizzat 
Kur’an’dan aldığını iddia etmiş ve birçok yerde 
Kur’an’a atıflar yapmaktan geri durmamıştır. 
Bunda Kur’an tefsiriyle meşgul olan babasının 
da etkisi bulunmaktadır. Millî ve yerli bir bakış 
açısına sahip olduğunu ona muhalif olan siya-
si çevrelere kanıtlama çabası içerisindeydi. Bu 
açıdan kendisine alaycı biçimde yakıştırılan İs-

lami-feminist nitelendirmesini feminizmin Batı 
tandanslı bir terim olması hasebiyle hiçbir zaman 
kabul etmemiştir. Kendisinin ileride yalnızca ka-
dınların değil tüm mazlumların haklarını savunan 
bir figür olarak anılmasını istemiştir. Bu açıdan 
kadını toplumunun zulme uğrayan sınıflarından 
biri olarak gördüğünü belirtmiştir. Talikani, kadı-
nın bilinçlenmesi ve toplumsal statüsünün yük-
selmesi için harcadığı çabanın İslam Devrimi’nin 
tüm ezilen sınıflara yardım edilmesi ilkesiyle aynı 
amaca hizmet ettiğine inanmıştır. O aynı zaman-
da kadının İslam Devrimi’ne giden süreçte erkek-
le omuz omuza mücadele verdiğini hatırlatarak 
İran kadınının bu değerli konumu ile eğitimde, 
iş sahasında, toplumsal ve siyasi birçok alanda 
kendine yer edinme hakkına sahip olduğunu sa-
vunmuştur. Fakat bu yöndeki mücadelesini ka-
dının aileyi ayakta tutan unsur biçiminde tasvir 
edilen geleneksel ve dinî yorumları dışlamadan 
yapmıştır. Kısaca İran, Talikani’nin vefatıyla bir-
likte muhafazakâr çevreler ile rejime ve ilkelerine 
giderek daha şiddetli biçimde muhalefet eden 
gruplar arasındaki uzlaşıyı sağlayabilecek önemli 
bir figürü yitirmiş oldu.
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Genç Şairin 
Şaibeli 
Ölümü ve 
Huzistan’daki 
Gösteriler
Ahvazlı Arap kökenli genç şair Hasan Hayda-

ri, 10 Kasım’da geçirdiği kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetti. Haydari’nin ölüm haberi 

kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ölümünden 
devletin sorumlu olduğu yönündeki söylentiler 
bölgedeki Arapların sokaklara dökülmesine se-
bep oldu. Haydari’nin Arap nasyonalizmini kö-
rükleyecek ve bölgenin maruz kaldığı ayrımcılığa 
şiirlerinde yer vermesi ve bu yüzden daha önce 
hapse atılmış olması onun devlet komplosuna 
kurban gittiğine yönelik söylentileri ayyuka çı-
kardı. Kefaletle serbest kalan Haydari, hapisten 
çıktığı gün henüz hapishanenin önündeyken 
yine Tahran yönetimini eleştiren şiirlerini oku-
yarak baskıların, tutumunda değişikliğe neden 
olmayacağı sinyalini vermişti. Bununla birlikte 
Haydari’nin, yakınlarına hapishanede yemekler-
den sonra sürekli uykulu ve uyuşuk bir durumda 
olduğunu söylemiş olması yemeklerine katılan 
ilaçlar yüzünden kalp krizi geçirdiği yönünde kuş-
kular yarattı. Bu durum da kitleleri Haydari’nin 
rejim tarafından planlı bir şekilde öldürüldüğü 
yönünde ikna etti. Haydari’nin ailesinin, oğulla-
rının ölümünde devletin sorumlu olmadığı yö-
nündeki açıklamaları ise kitleleri tatmin etmedi. 
Zira göstericiler Haydari’nin babasının güvenlik 
güçlerinin baskısı altında bu tarz açıklamalarda 
bulunduğuna inanmaktadır.

Haydari’nin cenazesi güvenlik tedbirleri altın-
da ve sınırlı sayıda kişinin katılımıyla defnedildi. 
Gösteriler ise kısa sürede Hürremşehr, Abadan, 
Mahşehr, Kut Abdullah ve Şadigan şehirlerine 
yayıldı. Göstericiler Kut Abdullah’ta İran bayrak-
larını indirdi. Huzistan’da meydana gelen ve iki 
üç gün süren gösteriler akıllara bir anda Irak ve 
Lübnan’daki gösterilerin İran’a da sıçrayıp sıç-
ramayacağı sorusunu getirdi. Irak ve Lübnan’da 
yolsuzluklar, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve 
hükûmetlerin işlevsizliği halkı sokaklara dökmüş 
durumdadır. İran’ın desteklediği hükûmetlerin iş-

başında olduğu Irak ve Lübnan’da ortaya çıkan 
krizde Tahran, nüfuzunu kullanarak bu ülkeler-
deki statükoyu korumaya çalışmaktadır. Ancak 
Tahran yönetimi İran içerisinde de her an bir halk 
ayaklanması riskiyle karşı karşıyadır. Şair Hay-
dari’nin şüpheli ölümünden sonra gerçekleşen 
olaylar Huzistan’daki geri kalmışlık, işsizlik ve 
çevre sorunlarından kaynaklanan hoşnutsuzluk-
ların kolaylıkla kitlesel hareketlere dönüşebilece-
ğini göstermiştir.

Petrol ve su kaynakları yönünden zengin olan 
Huzistan eyaletinin ezici çoğunluğu Araplardan 
oluşmaktadır. Yine çoğunluğunu Şiilerin oluş-
turduğu bölge Araplarının, yakın zamanda çevre 
sorunlarının neden olduğu ve günlerce süren 
elektrik ve su kesintileri yüzünden sokağa dökül-
düğü bilinmektedir. Huzistan, zengin kaynaklara 
sahip olmasına rağmen, bölge halkı bu zengin-
likten istenilen düzeyde yararlanamadığı gibi geri 
kalmışlık ve işsizlik oranları bakımından ülkenin 
mahrum bölgeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca 
bölgedeki işsizlik oranı ülke işsizlik ortalamasının 
çok üstündedir. Bu gibi sebeplerden dolayı bölge 
halkında merkezî yönetim tarafından sömürül-
düğü düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu inanç ve 
düşünce, bölgede Ahvaz Milli Kurtuluş Ordusu, 
Ahvaz Arap Kurtuluş Hareketi ve Nidal Hareketi 
gibi bazı ayrılıkçı örgütlerin de toplumsal zemin 
bulmasına olanak sağlamıştır.

Sonuç olarak Haydari’nin şüpheli ölümünün 
ardından gösterilerde atılan sloganlar ve indirilen 
İran bayrakları birtakım rahatsızlıklara neden ol-
muştur. Bunun yanı sıra yakın zamanda Tebriz’de 
Traktör Sazi ve İstiklal takımı arasında oynanan 
karşılaşmada seyircilerin Barış Pınarı Harekâtı’nı 
desteklemesi ve Türk bayraklarının dalgalandı-
rılması da ülkede huzursuzluk yaratmıştır. Bu 
bağlamda etnik kimliklerin ulusal kimliğin önüne 
geçmesi ülke elitlerini endişelendirmektedir. Öte 
yandan ulusal düzeydeki iç siyasi çekişmelerde 
sıkça dile gelmeye başlayan yolsuzluklar, yerel 
düzeyde yaşanan mahrumiyet ve geri kalmışlık, 
Orta Doğu’daki kaotik gelişmelerin bir sonraki 
durağının İran olacağı ihtimalini de giderek artır-
maktadır.

Etnik kimliklerin 
ulusal kimliğin 
önüne geçmesi 
ülke elitlerini 
endişelen-
dirmektedir.
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İran’daki 
Protestolar 
ve Olası 
Etkileri

İran’da halk 15 Kasım’dan beri akaryakıt fiyat-
larına yapılan zamları protesto etmek amacıyla 
sokağa çıkmış durumdadır. Zira Ekonomi Ko-

ordinasyon Yüksek Konseyi (EKYK) uzun zaman-
dan beri gündem olan ancak çeşitli kaygılardan 
dolayı sürekli ertelenen benzine aylık 60 litre kota 
belirleyerek 1.000 tümen (50 kuruş) olan litre-
sine %50 zam yaptı. Bu zamdan sonra benzinin 
litresi 1.500 tümene (75 kuruş) çıktı. Ayrıca 60 
litre üzeri benzin alımlarında serbest fiyat belir-
lendi ve %200 zamla litresi 3.000 tümen (1,5 TL) 
olarak düzenlendi. Devrim Rehberi Hamenei’nin 
talimatıyla üç erkin başkanından oluşan EKYK, 
2018’de ABD’nin Nükleer Anlaşma’dan çekilerek 
İran’a ekonomik savaş açmasına karşılık alınacak 
tedbirlerin hızlı ve etkin olması amacıyla kurul-
muştu.

Hamenei, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 
başkanlığında kurulan EKYK’nin kararlarını daha 
en başından onaylayacağını açıklamıştı. Nitekim 
Konseyin 15 Kasım gecesi aldığı ve yürürlüğe 
koyduğu kararlar konusunda tutumu merak edi-
len Hamenei, 17 Kasım’da yaptığı açıklamada 
zamları onayladığını belirtti. Böylelikle zam ka-
rarının sadece hükûmetin inisiyatifiyle alınan bir 
karar olmadığı ve devlet kararı olduğu netlik ka-
zanmış oldu. Irak ve Lübnan’daki halk hareketle-
rinin İran’a sıçrama olasılığı tartışılırken İran’da-
ki olayların fitilini ateşleyen bu kararın alınması 
devletin ağır yaptırımlardan kaynaklanan baskıya 
karşı başka çaresi kalmadığı yönünde yorumla-
nabilir. Zira İran ekonomisi, ABD’nin maksimum 
baskı stratejisinin etkisinde oldukça kötü bir 
dönem geçirmektedir. Ruhani başta olmak üze-
re birçok bakan ve yetkilinin açıklamasına göre 
ülke, İran-Irak Savaşı döneminden daha ağır 
koşullar altındadır. İran, İslam Devrimi’nden bu 
yana böyle bir baskı ile karşı karşıya kalmamıştı.

Hükûmet petrol satışından elde ettiği gelir-

lerin azalmasıyla alternatif kaynak arayışlarına 
girmişti. En son ülkede birçok vergi mükellefi-
nin sorumluluğunu yerine getirmediği varsayı-
mından hareketle ekonomi kayıt altına alınmaya 
çalışılarak gelir düzeyi yüksek kesimlere yönelik 
birtakım uygulamalar başlatıldı. Bu kapsamda 
kuyumcular, doktorlar ve değerli madenlere ya-
tırım yapmış olanlardan yasal vergilerin alınması 
için bazı adımlar atıldı. Ayrıca tahminlere göre ül-
kede 300 bin kişinin tümen milyarderi olduğu bi-
linmektedir. Hükûmet bunlardan en az 150 binin-
den vergi toplamayı hedeflemektedir. Böylelikle 
petrol gelirlerindeki düşüşten kaynaklanan bütçe 
açıklarının 1/3’nün karşılaması planlanmaktadır.

İran devletinin ekonomik savaş bağlamında 
aldığı söz konusu tedbirler tek başına yeterli ol-
madı. Bu yüzden kriz daha da derinleşip bütün 
kitleleri devlet karşıtı bir paydada buluşturmadan 
zenginden alıp fakire vermek düşüncesiyle akar-
yakıt zamları devreye sokuldu. Bu amaçla elde 
edilecek gelirler Ruhani’nin ifadesiyle orta sınıf 
ve dar gelirli 18 milyon aileye yani yaklaşık 60 
milyon insana 5-20 dolar arası olmak üzere aile-
deki fert sayısı dikkate alınarak dağıtılacak. İran 
devleti hâlihazırda ailede fert başına olmak üze-
re söz konusu kesimlere aylık 5’er dolar ödeme 
yapmaktadır. Yeni uygulamayla birlikte kişi başı-
na aylık 10 dolar ödeme yapılacaktır. Öte taraftan 
akaryakıt zammının fiyatlara yansımaması için 
devletin, denetimleri iki katına çıkaracağı açık-
landı. Ancak akaryakıta %50 ve %200 düzeyinde 
yapılan zamma karşılık diğer ürünlerin fiyatının 
sabit kalması ekonominin genel kurallarına aykı-
rıdır. Bu söylem, daha çok öfkeli kitleleri yatıştır-
maya dönük bir hamle olsa da pek etkili olmadı.

İran halkı bir yılı aşkın bir süredir ekonomik 
baskılara tahammül etmektedir. Bu süre zarfında 
bazı önemli şirketler kapandı ve bazıları da ça-
lışanlarının maaşlarını aylarca ödeyemedi. Hak 
arayışındaki işçilere ve eleştirilerini sert bir şekil-
de dile getirenlere yönetim zaman zaman orantı-
sız cezalar verdi. Bir yandan ekonomik baskılara 
direnen diğer yandan herhangi bir ayaklanmaya 
temayül edilmemesi amacıyla verilen ağır ce-
zalar, halkın bir kesimini bezdirmiş durumda-
dır. Açıkçası halk, bugünkü protestoların fitilini 
ateşleyecek gelişmeyi bekliyordu Şu ana kadar 
kesin olmamakla birlikte binin üzerinde gözaltı 
ve onlarca ölü ve yaralı olduğu söylenmektedir. 
Birçok kamu bankası ve binası ateşe verildi ve 
olaylar her geçen gün ülke sathına yayılmaktadır. 
Bazı yerlerde protestoların şiddete dönüşmesi ve 
olayların kontrol altına alınamaması yüzünden 
eğitime ara verildi.

İran’da en son Aralık 2017’de bu kadar bü-
yük gösteriler olmuştu. Bu defaki protestolar ile 
Aralık 2017’deki protestolar arasındaki fark, bu 
protestoların çok daha geniş bir coğrafyaya ya-
yılmış olmasıdır. Örneğin Aralık 2017 protesto-
larında ülkede Farslardan sonra en büyük etnik 
çoğunluğu oluşturan Türkler olaylara çok fazla 
katılım göstermezken bu defa aktif bir şekilde ka-
tıldı. Aynı şekilde Kürtler ve Araplar da ilk günden 
itibaren aktif katılım sağladı.

ABD ve İran’ın yurt dışı muhalefeti de bir ön-
ceki gösterilere nazaran daha hazırlıklı bir şekilde 
gelişmelere yön verme çabasındadır. ABD Dı-
şişleri Bakanı Mike Pompoe açıklamasında, İran 
halkının yanında olduklarını ve gelişmeleri takip 
ettiklerini belirtti. ABD’nin Almanya Büyükelçisi 
de AB ülkelerinden İran halkına internet deste-
ği sağlamak amacıyla yardım istedi. Şehzade 
Rıza Pehlevi ve Halkın Mücahitleri Örgütü lideri 
Meryem Recevi ise halkı isyana daha çok katı-
lım için teşvik mesajları yayımladı. Ancak buna 
rağmen sokaktaki insanlara içeride liderlik ede-
bilecek kimse bulunmamaktadır. Ayrıca talepler 
konusunda da henüz ortak bir konsensüs oluş-
mamıştır. Kimileri rejim değişikliği talep ederken 
kimileri zamlara itiraz etmekle iktifa etmektedir. 
Bu bakımdan şimdiden İran’da herhangi bir rejim 
değişikliğinden söz etmek pek gerçekçi görün-
memektedir.

Protestoların İç Politikaya Etkisi

Zam kararına en fazla tepki parlamento ka-
nadından geldi. Zira bazı parlamenterler parla-
mentonun hiçe sayılarak önemli bazı kararların 
alındığını ileri sürdü. Bu yüzden Kürt kökenli Mu-
hammed Kasım Osmani gibi milletvekilliğinden 
istifa edenler olduğu gibi Parlamento Başkanı Ali 
Laricani’nin görevinden alınması ve Ruhani’nin 
de azli için gensoru hazırlanma çabası içerisinde 
olanlar da oldu. Ancak muhafazakâr kanada men-
sup bazı milletvekillerinin zammın geri çekilmesi 
için hazırladıkları önerge Hamenei’nin tutumuyla 
birlikte rafa kaldırıldı.

İran krizler sarmalı 
denebilecek 
bir evrenin 
eşiğine gelmiş 
bulunmaktadır.



253

Mehmet Koç - Koordinatör, 
İç Politika - Görüş

18.11.2019, İç Politika

Öte yandan Hamenei’nin zam kararını des-
teklediği dikkate alındığında parlamenterlerin söz 
konusu girişimleri etkisiz kalacağından İran iç 
politikasında temel aktörlerde herhangi bir deği-
şiklik beklenmemelidir.

Mevcut koşullardan daha sert hareket ede-
cek bir cumhurbaşkanını iktidara getirmek pek 
rasyonel olmayacaktır. Zira hâlihazırda sokaktaki 
kitlelerin bir kısmı mevcut durumun sorumlusu 
olarak hükûmeti görmekte ve eleştiri oklarını 
rejime değil hükûmete yöneltmektedir. Bu tarz 
bir değişiklik durumunda okların tamamı rejimin 
kendisine dönecektir. Bu yüzden mevcut hükû-
met ve cumhurbaşkanı bir kalkan görevi gördü-
ğünden görev süresi dolana kadar da iktidarda 
kalmaya devam edeceklerdir.

Protestolara Karşı Devletin Aldığı Tedbirler

Hamenei’nin ve Ruhani’nin açıklamalarına 
bakıldığında İran halkının, şu an sokaklarda kamu 
mallarına zarar verenler ve yağma işlerine karı-
şanlarla bir ilişkisi yoktur. Bu ayrımla devlet, bu 
saatten sonra şiddete bulaşan ve kamu düzenini 
bozan göstericilere karşı her türlü sert müdaha-

lenin sinyalini verdi. Yönetimin önceki kitlesel 
hareketlerin bastırılması ve kontrol altına alınma-
sında başvurduğu yöntemler dikkate alındığında 
güvenlik güçleri, olayları kontrolden çıkmayacak 
şekilde zamana yayarak göstericilerin giderek 
azalmasını sağlayacak ve geriye kalan gösterici-
leri tamamen pasifize edecektir. Ardından rejim 
yanlıları ülke genelinde karşıt göster tertip ederek 
hem iç hem dış kamuoyuna İran halkının hâlâ 
devletinin yanında olduğu mesajı verilecektir.

Sonuç olarak ABD’nin, Nükleer Anlaşma’dan 
çekilmesinin ardından devreye soktuğu kapsam-
lı yaptırımlar İran ekonomisine büyük darbeler 
vurdu ve hükûmet aldığı tedbirlere rağmen gi-
dişatı tersine çeviremedi. Sürecin daha da kötü-
leşeceğini gören devletin aldığı zam kararı uzun 
zamandan beri beklenen sokak olaylarının fitilini 
ateşledi. Muhtemel tepkileri hesaba katan devle-
tin üst erkanı şu ana kadar tam bir uyum göstere-
rek olayları kontrol altına almaya çalıştı. Şimdiye 
kadar hayatını kaybedenler olduğu gibi yaralı ve 
gözaltına alınanların sayısında da sürekli artışlar 
yaşanmaktadır. Bununla birlikte alınan güvenlik 
tedbirleri sayesinde devletin önümüzdeki günler-

de süreci kontrol altına alacağı kuvvetle muhte-
meldir.

Devlet zamlardan elde edilecek gelirleri orta 
sınıf ve dar gelirli kesimlere dağıtacağını açıkla-
yarak toplumun bütün kesimlerinin sokak gös-
terilerine katılımını engellemeye çalışmaktadır. 
Bununla birlikte yönetim, İran’ın Orta Doğu’da 
yaşanan kaosa sürüklenmemesi ve kamuoyuna 
güvenlik nimetinin önemini hatırlatarak diğer 
senaryonun bütün olumsuz sonuçlarını hatırlat-
maktadır. Şu ana kadar birçok kitlesel hareketi 
durdurmayı başarmış siyasi ve güvenlik elitlerin 
henüz iş başında olduğu düşünüldüğünde bu kri-
zin de yakın zamanda kontrol altına alınacağını 
söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak bununla 
birlikte İran’ın karşı karşıya olduğu yapısal so-
runlar bir yana akaryakıt zamlarının kısa bir süre 
sonra yeni fiyat artışlarına neden olacağı ve yap-
tırımların etkisinin daha da hissedileceği aşikar-
dır. Bu gelişmeler de yeni krizleri tetikleyecektir. 
Kısacası İran krizler sarmalı denebilecek bir evre-
nin eşiğine gelmiş bulunmaktadır.
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Protestoların 
Gölgesinde 
Nükleer 
Anlaşma’nın 
Geleceği

10 Kasım’da Ahvaz’da genç bir şairin 
ölümündeki şüpheler nedeniyle ger-
çekleşen etnik temelli eylemlerden 

sonra hükûmetin yaptığı akaryakıt zammına 
yönelik protestolarla İran sokakları yeniden ha-
reketlendi. Daha önce her on yılda bir sokağa 
döküldüğüne dair analizler yapılan İran halkı 
artık ikinci on yılı beklemeden farklı gerekçe-
lerle eylemler yapmaktadır. İran’ın yapısal so-
runlarının ABD’nin yaptırımlarıyla daha içinden 
çıkılmaz bir hâl aldığı bugünlerde, halkın tepki-
lerinin konjonktürel gündemler olarak okunma-
ması gerekir.

İran’da ekonomik ve sosyolojik krizin derin-
leştiğini gören Tahran yönetimi mevcut krizden 
çıkmanın yollarını aramaktadır. Fakat İran’ın 
ABD ile anlaşmadan bunların üstesinden gel-
mesi mümkün görünmemektedir. Tahran yöne-
timi ise Körfez’de gerilimi artırarak ya da Nük-
leer Anlaşma’daki bazı sorumluluklarını askıya 
alarak farklı opsiyonlarla ABD’yi bir şekilde ikna 
etmeye çalışmaktadır. Ancak Güvenlik Strateji 
Belgesi’nde ABD’ye yönelik tehditler sıralama-
sında yer alan ve haydut devlet olarak nitelen-
dirilen İran’ın, bölgeyi istikrarsızlaştırdığı, ABD 
ve müttefiklerini tehdit ettiği, terörist gruplara 
destek verdiği ve ABD’nin yıkılması için açıkça 
çağrı yaptığı, günden güne daha etkin balistik 
füzeler yaptığı, nükleer silah üretme kapasite-
sini arttırdığı, bölgedeki yayılmacı politikaları-
nın Orta Doğu’yu istikrarsızlaştırdığı ve kendi 
halkına zulmettiği suçlamaları Trump yönetimi 
tarafından devam ederken anlaşma zemini bul-
ması zor görünmektedir.

ABD’nin İran’a karşı izlemiş olduğu poli-
tikalar ve takındığı tutum hiç şüphesiz İran’ın 
ulusal güvenlik politikasını etkileyen en önemli 
faktördür. Bu açıdan İran’ın nükleer programı-

nın da güvenlik politikası çerçevesinde değer-
lendirilmesi gerekmektedir. Hatırlanacağı gibi 
İran Nisan 2015’te P5+1 ile yaptığı Nükleer 
Anlaşma’yla “güvenlik ve ekonomi” arasında 
bir seçim yaparak uluslararası yaptırımların 
kaldırılması şartıyla nükleer programına bazı 
sınırlamalar getirilmesini kabul etmişti. Varılan 
mutabakata göre santrifüj sayısı 19.000’den 
5060’a indirilecek, 15 yıl boyunca İran’ın elin-
deki uranyum stokları azaltılacak, uranyum 
%3,67’ten fazla zenginleştirilemeyecekti. Yer 
altında inşa edilmiş bulunan Fordo Tesislerinde 
15 yıl süresince zenginleştirme yapılamayacak, 
bu tesis teknoloji ve araştırma merkezi olarak 
çalıştırılabilecek, uranyum zenginleştirme sa-
dece Natanz Tesisi’nde yapılacak, buradaki 2. 
nesil 1000 santrifüj sökülerek UAEA’nın kont-
rolüne verilecekti. Ayrıca tüm tesislere UAEA 
müfettişlerinin serbest erişimi sağlanacak, 
nükleer silah yapımında kullanılabilecek plü-
tonyum üreten Arak’taki ağır su reaktörü UAEA 
kontrolünde yeniden tasarlanıp inşa edilecekti. 
Bunlara karşın İran ekonomisine büyük darbe 
vuran ambargolar kaldırılacaktı. Ancak anlaş-
manın imzalanmasıyla İran ile ABD arasında 
azalması beklenen gerilim 2017 yılında Donald 
Trump’ın ABD başkanı seçilmesiyle daha da de-
rinleşmiş, ABD’nin Mayıs 2018’de anlaşmadan 
çekilmesiyle de krize dönüşmüştür.

İran, anlaşmanın en temel aktörü ABD’nin 
çekilmesiyle uğradığı zararı diğer imzacı ülkeler 
aracılığıyla telafi edebileceği ümidiyle uzunca 
bir süre anlaşma hükümlerine uymaya devam 
etmişti. Fakat Tahran yönetimi ABD’nin anlaş-
madan çekilmesinden bir yıl sonra, 8 Mayıs 
2019 gününden itibaren anlaşmayı imzalayan 
Avrupalı ülkelerin İran’ın taleplerini yerine ge-
tiremediği gerekçesiyle anlaşmadan doğan yü-
kümlülüklerini iki ayda bir aralıklarla kademeli 
olarak askıya almaya başladı. İran şu ana ka-
dar anlaşmadan doğan yükümlülüklerini askıya 
alma konusunda dört adım attı.

İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması kar-
şılığında imzalanan fakat gelinen noktada bu 
işlevini neredeyse tamamen kaybeden Nükleer 
Anlaşma’yla ilgili Tahran’ın nihai kararının ne 
olacağı en çok merak edilen sorudur. Bu açıdan 
ABD’nin anlaşmadan çekilmesinden beri İran’ın 
izlediği politikalar, İranlı yetkililerin yaptıkları 
açıklamalar ve mevcut şartlar dikkate alındığın-
da Tahran yönetiminin üç seçenek üzerinde gel 
git yaşadığı görülmektedir. Birincisi şartların 
değişeceği beklentisiyle bekle ve gör strateji-
si, ikincisi mevcut ABD yönetimiyle müzake-
re ve son olarak anlaşmadan tamamen çıkma 

şeklinde özetlenebilir. Bekle ve gör stratejisi kısa 
vadede anlaşmanın diğer imzacı taraflarının iş 
birliğiyle ABD yaptırımlarının aşılması veya ha-
fifletilmesi ile orta vadede mevcut koşullardaki 
değişim beklentisi olarak iki temele dayanmak-
tadır. Öncelikle İran’ın daha önce de yaptığı gibi 
ABD yaptırımlarını belli yöntem veya bazı ülke-
leri kullanarak delme düşüncesi olan kısa vadeli 
planın pek başarılı olduğu söylenemez. Tahran 
yönetimi daha önceki tecrübelerine dayanarak 
yaptırımları kısmen de olsa delebileceğini dü-
şünmüştü. Fakat ABD’nin sıkı takip ve gözetle-
me sistemi nedeniyle bu pek mümkün olmamış-
tır. Aynı şekilde bu kapsamda mevcut statükoyu 
muhafaza ederek anlaşmanın ABD dışında kalan 
tarafları AB, Çin ve Rusya’nın iş birliğiyle yap-
tırımları hafifletme girişimlerinden de şu ana 
kadar pek bir sonuç elde edilememiştir. Örneğin 
Avrupalı ülkelerin girişimiyle geliştirilen INSTEX 
mekanizması ABD’nin “maksimum baskı” stra-
tejisi karşısında başarısızlığa uğramıştır. Bekle 
ve gör stratejisinin bir diğer ayağı olan orta 
vadede mevcut koşullardaki değişim beklentisi 
Trump’ın bir sonraki ABD seçimlerinde başarı-
sız olması olasılığına dayanmaktadır. Buna göre 
Tahran yönetimi önümüzdeki ABD seçimlerine 
kadar mevcut statükoyu bozacak adımlardan 
kaçınarak bir sonraki ABD yönetimiyle masa-
ya oturmayı planlamaktadır. Önümüzdeki ABD 
seçimlerinde aday olması beklenen bazı ABD’li 
siyasetçilerin, seçilmeleri durumunda Nükleer 
Anlaşma’yı yeniden değerlendirebilecekleri yö-
nündeki açıklamaları Tahran’ın ekonomik yaptı-

İran’a uygulanan 
yaptırımlar ülkeyi 
ciddi bir dar boğaza 
sürüklemiştir. 
Son eylemler de 
göstermektedir 
ki İran halkının 
ekonomik krize 
daha fazla 
dayanacak gücü ve 
sabrı kalmamıştır.

İsmail Sarı - Koordinatör
Rahimullah Farzam - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş
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rımlara karşı direnme motivasyonunu artırmak-
tadır.

İkinci seçenek Tahran yönetiminin mevcut 
ABD yönetimiyle masaya oturmasıdır. Trump’ın 
başkan seçilmesinden beri iki ülke arasında ce-
reyan eden sert retoriğe rağmen her iki ülke 
cumhurbaşkanları geçmişte, masaya oturabile-
cekleri yönünde sinyaller vermiştir. Trump bir 
taraftan “maksimum baskı” politikasıyla İran’a 
yönelik sert yaptırım rejimini devam ettirirken 
diğer taraftan sık sık Ruhani ile ön koşulsuz 
görüşebileceğini dile getirmiştir. Zira Trump 
seçimlere giderken İran’ı müzakere masasına 
çekerek en büyük dış politika başarısını elde 
etmeyi amaçlamaktadır. Öte yandan Devrim 
Rehberi Hamenei ve Cumhurbaşkanı Ruhani 
de birçok kez mevcut ABD yönetimiyle masa-
ya oturulabileceği yönünde açıklamalarda bu-
lunmuştu. Hamenei 17 Eylül 2019’da yaptığı 
açıklamada Nükleer Anlaşma’ya geri dönmesi 
şartıyla mevcut ABD yönetimiyle müzakere ma-
sasına oturulabileceği mesajını verirken Ruhani 
de “memleketin yararına olursa her müzake-
reye katılırım, herkesle görüşürüm” gibi söz-
lerle Trump ile görüşebileceği yönünde sinyal 
vermişti. Ayrıca İran’ın son dönemde Nükleer 
Anlaşma’nın Avrupalı taraflarına yönelik artan 
şikâyetleri ve anlaşmadan çıkma yönünde attığı 

adımlara rağmen Ruhani 11 Kasım Pazartesi 
günü yaptığı açıklamada Nükleer Anlaşma’da 
kalmanın İran’ın çıkarına olduğunu savundu. 
Nükleer Anlaşma’nın korunması durumunda 
gelecek yıldan itibaren yıllardır İran’a uygula-
nan uluslararası silah ambargosunun kaldırı-
lacağına dikkat çeken Ruhani, İran’ın herhangi 
bir kısıtlamaya tabi olmadan silah alımı ve satışı 
yapabileceğini ifade etti. Haziran 2015’te imza-
lanan Nükleer Anlaşma’ya ilişkin BM Güvenlik 
Konseyinin 2231 numaralı kararı uyarınca an-
laşmanın imzalanmasından 5 yıl sonra İran’a 
yönelik uygulanan uluslararası silah ambargo-
su kalkacaktır.

Son olarak Tahran’ın önündeki seçenek-
lerden biri de Nükleer Anlaşma’dan tamamen 
çekilmektir. İran’da mevcut statükonun ko-
runması veya ABD ile müzakere edilmesini 
savunanların yanı sıra tamamen anlaşmayı 
terk etme seçeneğini masada tutan bir grup da 
mevcuttur. Devrim Muhafızları Ordusu ve radi-
kal muhafazakâr siyasi elitlerin başını çektiği bu 
kesime göre özellikle AB ile yürütülen görüş-
melerden sonuç alınamaması sonrası Nükleer 
Anlaşma İran açısından tamamen yararsız hâle 
gelmiştir. Dolayısıyla en azından kısa vadede 
sonuç elde edilmesi beklenmeyen adımlar ye-
rine uluslararası kamuoyunun tüm eleştirilerine 
kulak tıkayarak yeniden tam kapasiteyle nükleer 
faaliyetlere başlanması İran’ın stratejik caydırı-
cılığını artıracaktır. Özellikle Hürmüz Boğazı’n-
da yaşanan tanker saldırısı ve Aramco saldırıla-
rı sonrası Batı’nın takındığı pasif tavır Tahran’ı 
olası gerginliği arttırıcı adımların sonuçları 
konusunda cesaretlendirmiştir. ABD’nin anlaş-
madan çekilmesinden beri Trump-Ruhani gö-
rüşmesinin ilk kez ciddi bir biçimde gündeme 
geldiği bir ortamda yapılan bu saldırılar İran’ın 
gerginliği artıcı adımlardan çekinmediğini gös-
termektedir.

Sonuç olarak Tahran’ın her biri kendi içinde 
belli komplikasyonları barındıran üç seçenek 
arasında gel git yaşadığı görülmektedir. Tah-
ran’ın önümüzdeki günlerde bu seçeneklerden 
hangisini daha ön planda tutacağı ABD’nin 
“maksimum baskı” politikasının bu ülkeyi ne 
ölçüde etkileyeceği ve değişen koşullara bağlı 
olarak gelişecektir. Fakat şu ana kadar yaşanan 
gelişmeler Tahran’ın bekle ve gör stratejisini 
diğer seçeneklere göre daha fazla ön planda 
tuttuğunu ve mevcut koşullarda çok radikal bir 
değişim söz konusu olmadıkça en azından önü-
müzdeki ABD seçimlerine kadar bu politikayı 
sürdürerek zaman kazanmaya çalışacağını gös-
termektedir. En önemli dış politika kararlarının 

altında imzası bulunan Hamenei’nin de tercihi-
nin bu yönde olduğu söylenebilir. Her ne ka-
dar Hamenei’nin geçmişteki “ABD anlaşmadan 
çıkarsa biz yırtıp atarız” gibi sözlerine, Avrupalı 
ülkelerin “anlaşmadan çıkarız” tehditlerine ve 
İran’ın kademeli olarak anlaşmadan kaynaklı 
yükümlükleri azaltma yoluna gitmesine rağmen 
İran’ın anlaşmanın tamamen ölümü anlamına 
gelen adımlardan kaçındığı görülmektedir. Ör-
neğin Tahran-Washington hattında gerilim had 
safhada devam ediyor gibi görünse de İran ta-
rafından Nükleer Anlaşma’nın yükümlülüklerini 
azaltma kapsamında atılan adımlar dikkatlice 
seçilmiş ve geriye alınabilir adımlardır. Dolayı-
sıyla kısa vadede gerilimden yana bir tavır alı-
nıyor gibi bir hava esse de İranlı yetkililer uzun 
vadede yeni bir nükleer anlaşmanın İran açısın-
dan iyi bir çıkış yolu olacağının farkındadır. Zira 
ülkenin en önemli gelir kaynağı olan petrole 
uygulanan yaptırımlar ülkeyi ciddi bir dar boğa-
za sürüklemiş durumdadır. Dolayısıyla Tahran 
yönetimi yaklaşık bir yıl sonra yapılacak ABD 
seçimlerinde Obama çizgisinde uzlaşmacı bir 
adayın kazanması ümidiyle ekonomik yaptırım-
lara dayanma yoluna gidecektir. Ancak yaşanan 
son eylemler de göstermektedir ki İran halkının 
ekonomik ve sosyolojik krize bir yıl daha daya-
nacak gücü ve sabrı kalmamıştır.

İsmail Sarı - Koordinatör
Rahimullah Farzam - Araştırmacı

Dış Politika - Görüş
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İran’daki 
Protestoların 
Sosyopolitik 
Gerekçeleri
İran’da hükûmetin bir süredir gündeminde olan 

akaryakıt zammını 15 Kasım 2019 tarihinde 
hayata geçirmesi, birkaç gündür devam eden 

ve yer yer şiddete evirilen sokak gösterilerinin 
tetikleyicisi oldu. Gösterilerin büyük şehirlere 
yayılmasından hemen sonra güvenlik güçlerinin 
geniş çaplı tutuklamalar yapması, Tahran yöne-
timinin hazırlıklı olduğunu gösterdi. Peki zaten 
ülkedeki hemen hemen her şey son bir yıl içe-
risinde astronomik bir şekilde pahalanmışken 
akaryakıt fiyatındaki beklenen artış neden sokak 
hareketlerine sebebiyet verdi? Açıkça görülüyor 
ki protestoların tek sebebi fiyatlardaki düzenleme 
değil. Olayların sosyopolitik ve sosyoekonomik 
gerekçelerini iç ve dış dinamikler doğrultusunda 
aşağıdaki gibi dört maddede açıklamak mümkün:

1. Ülkedeki gidişattan rahatsızlık duyan grup-
lar arasındaki sessiz mutabakat, insanları sokağa 
çıkmaya cesaretlendirmektedir. Nitekim protes-
toların anatomisi incelendiğinde normalde yan 
yana gelmesi mümkün olmayan bazı grupların 
(saltanatçı, solcu, etnik milliyetçi, yer altı örgütü 
mensubu ve sıradan halk) aynı çizgide buluştuğu 
görülmektedir. Zira tepkilerin mahiyeti kurucu ve 
şekillendirici olmaktansa “reddiyecidir” ve bu ise 
farklı kesimlerin siyasallaşmasında önemlidir. Bu 
sebeple protestolara katılanların yegâne talebinin 
akaryakıt zammının geri alınması olduğu söyle-
nemez. Zira İran’da artık periyodik hâle geldiği 
anlaşılan protestoların tetikleyicisi kötü giden 
ekonomi olmakla birlikte protestocuların talepleri 
sosyal sınıf ve gruplara göre değişkenlik arz et-
mektedir.

2. İran’daki genç nüfusla düşük ve alt geli-
re sahip geniş orta sınıfın geleceğe dair ümidini 
yitirmeye başlaması sokak olaylarının psikolojik 
motivasyonunu oluşturmaktadır. Denebilir ki 
İran’da ümidin rengi zaman ve mekân açısından 
solmaktadır. Yani zamansal olarak geleceğe dair 
ümidini kaybeden insanlar mekânsal olarak çö-
zümü İran dışında aramaya yönelmektedir. Bu 
bağlamda ekonomik göstergelerin olumsuz sey-
ri, müesses nizamın en yetkili ağızlardan gelen 

uyarılara rağmen kamuda bir türlü önlenemeyen 
yolsuzluk ve iltimas, ülkedeki güvenlikçi konsept 
sebebiyle sağlıklı bir zeminde tartışılamayan bi-
reysel hak ve özgürlükler ve son olarak günden 
güne artış kaydeden toplumsal sorunlar özellikle 
İran İslam Devrimi’nden sonra dünyaya gelen ne-
silde sosyal bir travma başka bir deyişle kolektif 
gerilim yaratmaktadır.

3. ABD’nin tek taraflı uyguladığı son yaptırım-
lar, İran toplumunu daha önce tecrübe etmediği 
bir ekonomik darboğaza sürüklemiştir. ABD’nin 
İran’ın petrol satışını sıfıra indirmek üzere tam 
saha baskı yapması, Tahran yönetiminin yaptı-
rımları daha önce olduğu gibi delmesini engel-
lemiştir. Bu durum ise son yaptırımların Dev-
rim’den sonra ekonomik kuşatmayla yaşamaya 
alışkın olan İranlıların hayatına hiç olmadığı kadar 
tesir etmesine yol açmıştır. Temel ihtiyaç madde-
lerinin giderilememesinden ilaç sıkıntısına değin 
geniş bir yelpazede halka yansıyan yaptırımlar, 
gün geçtikçe dayanılmaz bir hâl almaktadır.

4. ABD-İsrail-Suudi Arabistan cephesinin 
dış politikada İran’a karşı çemberi günden güne 
daraltması da İran içerisindeki gösterileri etki-
lemektedir. Tabiri caizse İran’ın ABD ve İsrail’le 
kozlarını paylaştığı Irak ve Lübnan’da başlayan 
protestoların İran karşıtlığının dile getirildiği bir 
platforma dönüşmesi dışarıda sıkışan İran’ı içe-
ride de zora sokmaktadır. Dahası Irak ve Lübnan 
protestoları tesiri göreceli olmakla birlikte İranlı-
ları cesaretlendirmektedir.

Sonuç

İran’daki şartların tazyikiyle sokağa çıkmak 
üzere yeterli motivasyona ve hazırbulunuşluk 
düzeyine sahip bir kitle olduğu bilinmekteydi. 
Bu kitleyi ABD ve İsrail’in harekete geçirdiğini 
söylemek zor olmakla beraber adı geçen iki ül-
kenin Tahran yönetimini zayıflatacak her türlü 
gelişmeden faydalanmak isteyeceğini unutma-
mak gerekir. Bunun yanı sıra İran’da örgütlü bir 
muhalefetin bulunmayışı, henüz küçük şehirlerde 
dikkate değer protestoların yaşanmayışı, büyük 

şehirlerdeki gösterilere katılımın ise sınırlı oluşu 
ve dahası protestocuların geceleri evlerine dön-
mesi, sokak hareketlerini bastırmada tecrübe 
sahibi olan güvenlik güçleri tarafından olayların 
kontrol altına alınabileceğini göstermektedir. 
Ne var ki son gelişmeler, yükselen dip dalganın 
habercisi gibidir. Şayet İran’daki toplumsal ge-
rilim, büyük meydan okumaların önünü almak 
maksadıyla kontrollü bir şekilde boşaltılmıyorsa 
sokağa çıkmakta genelde çekimser davranan İran 
toplumu için psikolojik barikatların artık yıkıldığı 
anlaşılmaktadır.

İran’daki toplumsal 
gerilim, büyük 
meydan okumaların 
önünü almak 
maksadıyla 
kontrollü bir şekilde 
boşaltılmıyorsa 
sokağa çıkmakta 
genelde çekimser 
davranan İran 
toplumu için 
psikolojik barikatların 
artık yıkıldığı 
anlaşılmaktadır.
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İran’da 
Protestolar 
Sonrası 
İstifalar ve 
Gensorular

15 Kasım 2019’da yapılan akaryakıt zam-
mından sonra başlayan ve yaklaşık bir 
hafta boyunca ülke genelinde devam 

eden şiddetli protestoların etkileri hâlâ devam 
ederken İran’ın siyasi gündemine bu sefer bazı 
bakanların istifa etmesi ve bazıları hakkında da 
gensoru verilmesi damga vurdu.

Nitekim 26 Kasım’da mecliste hakkında gen-
soru verilmesi kararlaştırılmış olan Tarım Bakanı 
Mahmud Hücceti gensoruyu beklemeden is-
tifa etti ve istifası 25 Kasım’da Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani tarafından kabul edildi. Böylece 
Hücceti’nin istifası ile iktidarının ikinci dönemin-
den yaklaşık 2,5 yıl geçen Ruhani hükûmetinin 
kabinesi, 4 bakanın istifasına ve 3 bakanın da 
gensoru ile azline sahne oldu. Bununla beraber 
hâlihazırda Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 
Milli Eğitim Bakanı Muhsin Haci Mirzai ve İçişleri 
Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli için de gensoru 
verilmesi meclisin gündemine taşındı.

İran ve ABD arasında Nükleer Anlaşma’yla 
ilgili cereyan eden krizin etkileri uluslararası alan-
da devam ederken yaptırımların ağır etkisinden 
dolayı ülke ekonomisi de ciddi oranda kan kay-
betti. ABD bir taraftan bölgedeki müttefikleri üze-
rinden İran’ın bölgesel etkinliğine yönelik çembe-
ri daraltmaya çalışırken diğer yandan da özellikle 
İran’ın petrol ihracatına getirdiği ağır yaptırımlar-
la İran’ı ekonomik olarak zor durumda bıraktı. Bu 
durum karşısında ise geri adım atmak istemeyen 
İran, son protesto olaylarında da görüldüğü gibi 
ülkedeki zor ekonomik şartlardan dolayı ortaya 
çıkan itirazların dış müdahalelerden kaynaklandı-
ğını ileri sürmektedir.

Ülke içinde bu konuda tüm taraflar arasında 
var olan mutabakat farklı siyasi ve askerî yetki-
liler tarafından dile getirilmektedir. Yapılan açık-

lamalardan İran’ın mevcut koşullarının savaş ko-
şullarıyla aynı şekilde algılandığı görülmektedir. 
Nitekim son olaylardan sonra açıklama yapan 
Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin 
Selami söz konusu gösterilerin, İran’a karşı ya-
pılmakta olan geniş bir muharebenin bir parçası 
olduğunu ifade etti.

İran ve ABD arasında devam eden krizden 
dolayı ülkenin içinde bulunduğu ve giderek ağır-
laşan şartlar, ülkedeki farklı siyasi cenahların 
birbirine yaklaşarak saflarını sıklaştırmaya zorla-
maktadır. Fakat dışarıya verilen mesajlarda veya 
akaryakıt zamlarından sonra patlak veren olay-
larda da olduğu gibi güvenlik tehditlerine karşı 
gösterilmeye çalışılan bu birliğe rağmen muha-
lif grup ve cenahlar arasında hesaplaşmalar da 
giderek artmaktadır. Nitekim Hücceti’nin istifası 
ve Ruhani’nin diğer bakanlarına yönelik gensoru 
tartışmaları da bu bağlamda ele alınmalıdır.

Bununla birlikte ülkede uzun süredir devam 
eden yolsuzluk iddiaları ve bu yönde gerçekleşen 
tutuklamalar ve verilen cezalar bu hesaplaşma-
nın parçasıdır. Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Fe-
ridun’un bu ithamlardan dolayı 1 Ekim’de hapis 
cezasına çarptırılması ve Ruhani’nin çevresinden 
Konut ve Şehircilik eski Bakanı Abbas Ahundi’nin 
oğlunun yine yolsuzluk suçlamasıyla 24 Ka-
sım’da tutuklanması da Ruhani ve ittifak yaptığı 
Reformistler üzerindeki baskıların ağırlaştığını 
gösteren bir diğer örnektir.

İran’ın ABD ve bölgedeki müttefikleri ile sür-
dürdüğü krizde giderek zayıfladığı görülmekte-
dir. Petrol gelirlerinin neredeyse sıfıra yaklaştığı 
İran’da, kaynakların azalması hükûmeti zorla-

maktadır. Bundan dolayı farklı yolsuzluk itham-
larıyla da karşılaşan bakanların hükûmet karşıtı 
gruplardan gelen baskılara direnmekte zorlandığı 
ve Hücceti örneğinde de görüldüğü gibi meclis-
te daha haklarında gensoru önergesi verilmeden 
görevi bıraktığı anlaşılmaktadır.

İran’da gittikçe daralan ekonominin ağır yükü 
ciddi güvenlik sorunlarına sebep olabilecek çeşit-
li toplumsal itirazlara yol açmaktadır. Bunun yanı 
sıra başta Suudi Arabistan olmak üzere ABD’nin 
bölgesel müttefikleriyle yaşanan sürtüşmeler de 
ciddi tehditlere dönüşebilmektedir. Buna rağmen 
mevcut kriz devam ettikçe kaynaklarını tüketen 
İran, uluslararası alanda çözüm arayışında ciddi 
sorunlar yaşarken dışarıya vermek istediği birlik 
ve beraberlik görüntüsüne rağmen sorunun iç 
ayağını idare etmekte zorlanmaktadır.

Petrol gelirlerinin 
neredeyse sıfıra 
yaklaştığı İran’da 
kaynakların azalmış 
olması hükûmeti 
ülke yönetiminde zor 
durumda bırakmıştır.

Hamid İbrahimi - Uzman
İç Politika - Haber Analiz
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İç ve Dış 
Savunmada 
Besic’in 
Rolü

Devrim Rehberi Hamenei, Besic Haftası 
münasebetiyle 27 Kasım Çarşamba günü 
İran’ın dört bir yanından gelen binlerce 

Besic üyesiyle görüştü. Hamenei, görüşmede 
Besic Haftası’nı kutlarken, geçen hafta ger-
çekleşen protestolara karşı duruşun önemli 
olduğuna dikkat çekti. Hamenei, geçen haftaki 
protestoların bastırılmasındaki rolü için İran 
halkına şükranlarını sunarken, halkın ve Besi-
c’in bu hareketle bir kez daha kendi iktidarını 
ve büyüklüğünü gösterdiğini ifade etti. Son 
olayları derin, geniş ve son derece tehlikeli bir 
komplo olarak yorumlayan Hamenei, düşman-
ların bu komployu tasarlamak için büyük yatı-
rım yaptığını vurguladı ve düşmanların, benzin 
zammını fırsata çevirerek bazı kesimleri mey-
dana sürdüğünü ancak İran halkının olağanüstü 
duruşunun düşmanca hareketleri bertaraf etti-
ğini belirtti.

Hamenei, konuşmasında Besic’in faaliyet-
leri, hizmetleri, konumu ve kapasitesinden söz 
ederken Humeyni’nin İslam Devrimi düşünce-
sinin bir sonucu olarak dünyanın en büyük kül-
türel, sosyal ve askerî ağını ortaya çıkardığını 
ifade etti. Hamenei’ye göre Humeyni bu eşsiz 
yapıyı şehir sokaklarından ve arka sokaklardaki 
halkın içinden şekillendirmiştir.

Besic, İran’da gerçekleşen halk ayaklanma-
larına karşı en önemli baskılama araçlarından 
biridir. Besic Teşkilatı Başkan Yardımcısı Tuğ-
general Serdar Sipehr, Besic’in 15 Kasım 2019 
tarihinde başlayan protestoları bastırmada et-
kili olduğunu ifade etti. Serdar Sipehr, “Benzin 
fiyatlarındaki son yükselişin yarattığı olaylar, 
emniyet teşkilatının sorumluluğundaydı ancak 
Besic’in emniyet teşkilatını desteklemesi top-
lumda bir huzur duygusu yarattı.” açıklaması-
nı yaptı. 2009 yılında Mahmut Ahmedinejad’ın 
cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ilan 
etmesini takiben Mir Hüseyin Musevi davetiy-
le gerçekleşen gösterilerin bastırılmasında da 

Besic’in önemli bir rol üstlendiği görülmüştü. 
Bu olaylarda kimi zaman Besic’e bağlı kişilerin, 
özellikle protestolar sırasında protestocuların 
arasına sivil kıyafetlerle karışarak protestoları 
manipüle ettiği öne sürülmüştü. Aralık 2017 ile 
Ocak 2018 olaylarında aktif rol üstlenen Besic, 
ayaklanmaların kontrol altına alınmasında da 
etkili olmuştu.

Besic, Ayetullah Humeyni tarafından 26 
Kasım 1979 tarihinde gönüllü milis teşkilatı 
olarak kurulmuştur. Başlangıçta Besic Ulusal 
Teşkilatı olarak adlandırılan ve İçişleri Bakanlığı 
nezaretinde faaliyet gösteren bir örgüt olan bu 
yapı, büyük ölçüde dış tehlikelere karşı savun-
ma örgütü olarak görülmüştür. Şubat 1981’de 
Besic, Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) 
bağlanmış; İran-Irak Savaşı devam ederken Ey-
lül 1982’de adı Besic Mustazaflar Birimi olarak 
değiştirilerek, asli görevi Irak Ordusuna karşı 
savaşmak olmuştur. Besic kuvvetleri İran-Irak 
Savaşı sırasında hayatını kaybedenlerin yüzde 
39,2’sini oluşturmuştur.

Birkaç kez isim değişikliğine uğrayan Besi-
c’in adı İran-Irak Savaşı sonrası Besic Direniş 
Ordusu olarak değişirken, 2009 yılının Ekim 
ayından beri Besic Mustazaflar Teşkilatı olarak 
anılmaktadır. Günümüzde Besic’in misyonu, 
halkı devrim ideolojisi doğrultusunda eğitmek 
ve direniş saflarında donatmaktır. Bu bağlamda 
Besic’i ülkenin, Devrim’in ve devrim kazanımla-
rının savunulması adına 20 milyon kişiden olu-
şan bir halk direniş ordusu oluşturma amacının 
yansıması olarak görmek mümkündür. Besic’in 
görevleri işçiler, çiftçiler, öğrenciler, kadınlar, 
göçebeler ve memurlar gibi toplumun her ke-
siminden insanı saflarına katmak ve 20 milyon 
kişilik bir ordu oluşturmak için hükûmetin, İs-
lam Devrimi kurumlarının, esnafların ve diğer 
tüm kuruluşların iş birliğinden yararlanarak 
camilerde, devlet idarelerinde, fabrikalarda ve 
eğitim merkezlerinde güçlü direniş safları ya-
ratmaktır. Yeni katılan üyelerin genel askerî 
eğitime tabi tutulması, Devrim Rehberi tem-
silcisinin gözetiminde siyasal ideolojik eğitim 
verilmesi ve halkın direniş ve mahalle savun-
masına hazırlanması gibi hususlar da Besic’in 
önemli görevleri arasındadır.

Besic Mustazaflar Teşkilatı İran’ın her tara-
fında teşkilatlanmış durumdadır. Besic, İran’ın 
tüm şehirlerinde, şehirlerin büyüklüğü ve nü-
fusuna göre birkaç direniş bölgesine ayrılarak 
teşkilatlanmış ve her direniş bölgesi de birkaç 
direniş mahallesine bölünmüştür. Ayrıca her 
direniş mahallesi birkaç direniş istasyonuna 
ayrılmış ve her direniş istasyonu bünyesinde 
sayıları istasyona göre değişen organize grup-

lar oluşturulmuştur. Hâlihazırda İran’ın her ka-
sabasında ve köyünde bir Besic direniş merkezi 
mevcuttur. Gönüllüleri teşkilatlandırmak ve or-
ganize etmek için tüm alanlarda; üniversiteler-
de, okullarda, fabrikalarda, köylerde veya ma-
hallelerde Besic üssü bulunmaktadır. Besic’in 
mahalle üsleri, Tahran ve ilçeleri başta olmak 
üzere hemen hemen tüm il ve ilçelerde yer alan 
en güçlü üslerdir. Çoğu mahallede, Besic’in 
mahalle üslerinin bölge camiinin içinde veya 
yakınında yer alması sebebiyle bu üslerin çoğu 
içinde ya da yakınında olduğu caminin adıyla 
bilinmektedir.

Devrim Muhafızları İstihdam Yönetmen-
liği’ne göre Besic üyeleri, Temel Besic, Aktif 
Besic ve Özel Besic ya da diğer adıyla Onursal 
Muhafız olarak üç kategoriye ayrılmaktadır. Be-
sic’in temel üyelerini oluşturan kısım kısa süreli 
ideolojik, politik ve askerî eğitim aldıktan sonra 
çeşitli alanlarda Besic ile iş birliği yapan ve İs-
lam Cumhuriyeti Anayasası ile devrim ilkelerine 
sadık olan kişilerden müteşekkildir. Aktif üye-
ler ise temel eğitimi tamamladıktan sonra ileri 
eğitime devam ederek DMO ile çalışmaya de-
vam eden grubu temsil etmektedir. Özel üyeler 
başkanlarının takdirine bağlı olarak, DMO’daki 
sorumluluklarını yerine getirmek üzere gerekli 
ideolojik ve askerî güce sahip olan Besic’i ifa-
de etmektedir. Özel Besicler daimî maaşa sa-
hipken, diğer iki kategoride yer alan Besiclerin 
düzenli maaşları yoktur. Ancak farklı ayrıcalık-

İran’ın içerisine 
girdiği ekonomik 
dar boğaz dikkate 
alındığında 
önümüzdeki süreçte 
patlak verecek 
toplumsal olayların 
bastırılmasında 
yine Besic 
Teşkilatına önemli 
sorumluluklar 
düşmektedir.
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lara sahiptir. Devrim Muhafızları İstihdam Yö-
netmenliği’nin 201. maddesine göre “Hükûmet, 
Besic personelinin faaliyet seviyesine, iş birliği 
derecesine ve sınıfına, yetkinliğine ve yeter-
liliğine göre istihdam önceliği, konut ve kredi 
olanaklarının kullanımı, eğitim merkezlerine 
girmek için özel olanaklar ve tüm istihdam fır-
satlarını sağlamakla yükümlüdür.”. Bu çerçeve-
de bir dizi kurum ve kuruluş Besic personelinin 
istihdamına yönelik kolaylıklar sağlamaktadır. 
Bunlardan en önemlisi Besic Kooperatif Vakfı-
dır. Besic saflarında en az bir yıl geçmişi olan 
gençler, üniversiteye girişte özel kontenjanlar-

dan yararlanabilmektedir. Besic üyelerinin tüm 
hak ve yükümlülükleri kanunlarla güvence altı-
na alınmış durumdadır. Bu ayrıcalıklar, birçok 
gencin Besic’e üye olması için önemli bir moti-
vasyon aracıdır.

Sonuç olarak tam kırk yıl önce kurulan Be-
sic Mustazaflar Teşkilatı, gün geçtikçe İslam 
Devrimi’nin ve devrim ilkelerinin en önemli 
muhafaza güçlerinden biri hâline dönüşmüş 
durumdadır. Üye sayısı hâlihazırda 24 mil-
yonu aşmış olan Besic Mustazaflar Teşkilatı, 
DMO bünyesinde ülkenin iç ve dış savunma-

sında toplumsal seferberliğin en örgütlü sivil 
yapısıdır. Besic Teşkilatı ekonomiden kültüre, 
spordan iç politikaya kadar uzanan geniş bir 
faaliyet alanında etkin varlık göstermektedir. 
Nitekim Hamenei’nin Besic Teşkilatı temsilcile-
rine hitaben yaptığı konuşmada onlardan ma-
halle mahalle strateji ve taktik düzeyinde etkin 
varlık göstermelerini istemiştir. İran’ın içerisine 
girdiği ekonomik dar boğaz dikkate alındığında 
önümüzdeki süreçte patlak verecek toplumsal 
olayların bastırılmasında yine Besic Teşkilatına 
önemli sorumluluklar düşmektedir.
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İRAN’IN NÜKLEER ANLAȘMA’DAN ÇEKİLME SÜRECİ

Dördüncü Aşama
(6 Kasım 2019’dan itibaren) 

Yeni nesil 
santrifüjlerle 
donatılmış 
Arak 
Tesisi’nin 
ikinci fazı 
faaliyete 
geçirilecek.

Fordow 
Tesisi’nde 
bulunan 
1.044 
santrifüje 
gaz enjekte 
edilecek.

IR-7, IR-8 
ve IR-9 
santrifüjleri 
devreye 
sokulacak. 

IR-6 
santrifüjlerinin 
30’lu serisi de 
faaliyete 
geçirilecek.

Yaklaşık 3.500 SU, 
mevcut kapasite 
olan 5.600 SU’ya 
eklenerek 
zenginleştirilmiş 
uranyum 
kapasitesi %45 
artırılacak.



261İnfografik

İnfografik

13
.1

1.
20

19
13.11.2019

Yıl

1387 (2008-2009)

1388 (2009-2010)

1389 (2010-2011)

1390 (2011-2012)

1391 (2012-2013)

1392 (2013-2014)

1393 (2014-2015)

1394 (2015-2016)

1395 (2016-2017)

1396 (2017-2018)

1397 (2018-2019)

www.iramcenter.org/iramcenter

Boşanma Sayısı

110.510

125.747

137.200

142.841

150.324

155.369

163.569

163.765

166.321

174.578

174.698

Toplam Nüfus

72.279.000

73.223.000

74.180.000

75.150.000

76.082.000

77.025.000

77.980.000

78.947.000

79.926.000

81.016.000

82.360.000

Salt Boşanma Oranı

12,50

14,12

15,38

16,32

34,96

20,06

22,58

23,89

25,69

28,66

31,77

Kaynak: http://amar.srtc.ac.ir/article-341-1-fa.pdf

Son 10 Yılda İran’da Boşanma OranlarıSon 10 yılda 
İran’da boşanma 
oranı 1/9 artış 
göstermiştir. 

Boşanmaların 
yarısından fazlası 
evliliğin ilk altı 
yılında 
gerçekleşmektedir.

Hiç evlenmemiş 
erkek nüfusu (%35) 
hiç evlenmemiş 
kadın nüfusundan 
(%26) daha 
fazladır. 

İran’da gerek 
erkeklerde gerekse 
de kadınlarda 
ortalama evlilik 
yaşı gittikçe 
yükselmektedir. 

En fazla boşanma 
yaş aralığı 30-34 
olan 1982-1986 
doğumlular 
arasındadır.

www.iramcenter.org/iramcenter

Şİİ DİNÎ UNVANLAR

[1-6 yıl] 
Sıkatu’l-İslam

[6-10 yıl] 
Hüccetü’l-İslam Ayetullah Ayetullah el-Uzma En Büyük Mercii

[10-… yıl]
Hüccetü’l-İslam Ve’l-Müslimin

İlmiye havzasına dâhil 
olunduğu ilk günden 
itibaren altı yıla kadar 

kullanılan unvandır. Bu 
unvana sahip olabilmek 

için temel medrese 
eğitiminden sonra önemli 
fıkıh eserleri okunmalıdır. 

Bu eserlerden en 
önemlisi Şer-i Lûme 
isimli fıkıh kitabıdır. 

İlmiye Havzası
Diğer adıyla Şii medreseleri 

ya da dinî medreselerdir. 
Bu medreseler Irak’ın 

Necef, Kerbela, Bağdat ve 
Samarra ile İran’ın Kum 

gibi şehirlerinde 
bulunmaktadır.

İlmiye havzasına dâhil 
olan kişinin altıncı 

yılından onuncu yılına 
kadar kullandığı dinî 

unvandır. Bu dönemde, 
usulde Resail ve Kifaye, 

fıkıhta ise Mekasib 
kitapları okutulan en 

önemli eserlerdir.

İlmiye havzasına dâhil 
olan kişinin onuncu 
yılından sonra harici 
ders (ders-i haric) 
adındaki uzmanlık 

eğitimini alarak 
kazandığı unvandır. 

İçtihat derecesine ulaşan 
ve fetva veren herkesin 

aldığı unvandır ve 
müftüyle eş değerdir. 

Ayetullah unvanı, kişinin 
fıkıh ve usul delillerine 

dayanarak hüküm verme 
vasfına sahip olduğu 

anlamına gelir. Bu 
derece, başka bir 

ayetullahın referansıyla 
alınabilmektedir.

Taklit mercii olmak 
isteyen ayetullahlar bu 
unvanı kullanmaktadır. 
Bu unvan toplumda en 
çok taklit edilen yani 

fıkhi hükümleri en çok 
uygulanan kişilere 
atfedilmektedir. 

Ayetullah el-uzmalar 
arasında en ünlü, en 
fazla taklitçiye sahip 
olan ve diğer taklit 

merciilerince de kabul 
edilen kişiler için 
kullanılmaktadır.

İçtihat
Fıkıhta söz sahibi büyük din 
âlimlerinin Kur’an-ı Kerim ve 

hadislere dayanarak 
verdikleri fetvalardır.

Taklit Mercii

Taklit için müracaat 
edilecek kişi anlamına 
gelir. Bu unvan içtihat 

derecesine sahip yetkin 
âlimlere verilir.
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Tahran, Kerec, 
Ahvaz, Şiraz, 
İsfahan, Kirman, 
Kirmanşah, 
Senendec, 
Merivan, İlam, 
Zencan, Tebriz, 
Urmiye ve Luristan

İRAN 
PROTESTOLARINDAKİ

SON DURUM

Gösteri Yapılan 
Şehir Sayısı 

Gösterilerin En Yoğun
Olduğu Şehirler

Resmî rakamlara 
göre 3, gayri 
resmî rakamlara 
göre 40 kişi

Ölü Sayısı

Yaklaşık 
1.000 kişi

Tutuklanan 
Kişi Sayısı

136 banka 
şubesi, 57 büyük 
market, 60 
otobüs ve 5 
metro istasyonu

Tahribat

www.iramcenter.org/iramcenter

İRAN’DA PROTESTOLARA İÇERİDEN GELEN TEPKİLER

RESMÎ YETKİLİLER

Devrim Rehberi
Ayetullah Hamenei

Bazı insanlar bu karardan 
endişe duyuyor ya da zarar 
görüyor ancak tahrip etmek 
ve ateşe vermek halkın işi 

değil fesatçıların işidir.

Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani

Toplumda güvensizliğe izin 
vermemeliyiz. Protestolar 

halkın doğal hakkıdır ancak 
protestocular ile kaos 

yaratanları ayırmak lazım.

Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı
Hüseyin Eşteri

İhlal ve güvensizliğe izin 
vermeyeceğiz. Halk, saflarını 
bozgunculardan ayırmalıdır. 

Devrim karşıtı örgütler 
(Halkın Mücahitleri Örgütü) 
bu gösterilerin arkasındadır.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik 
Konseyi Sekreteri
Ali Şemhani

Halkın Mücahitleri Örgütü’nün 
ve devrim karşıtı örgütlerin 

organize ettiği gruplar, kolluk 
kuvvetlerine silahlı saldırılarda 
bulundu; bankalara ve halkın 

mallarına zarar verdi.

Meclis Başkanı
Ali Laricani

Hükûmet, benzin zammından 
elde edilecek geliri 
hedeflenen ihtiyaç 

sahiplerinin hesaplarına 
mümkün olan en kısa sürede 

yatırmalıdır.

DİN ADAMLARI

Ayetullah Cevadi Amuli

Sorumlular, dinen ve aklen sorunları 
değerlendirmek ve şu anda ülkenin 
menfaatinin tam olarak ne olduğunu 

anlamak zorundadır. Eğer hata yapar veya 
başaramazlarsa şeran kefildirler. Rejim 

tahassüsle korunmalı ve sürdürülmelidir, 
bu bir anlamda zorunluluktur.

Ayetullah Lütfullah 
Safi Golpayegani

İslami Şûra Meclisinin saygın 
üyelerini bu planın iptal 

edilmesini duyurmaya, büyükler 
ve iktisat bilimcileri ile istişare 

içinde halkın sorunlarını çözmek 
için acil harekete geçmeye 

çağırıyoruz.

Ayetullah Muhammed 
Ali Alevi Gorgani

Yaptırımlar ve kontrolsüz döviz 
kuru artışının etkileri nedeniyle 

halkın yaşamı üzerinde büyük bir 
baskı oluşturan mevcut durumla 

birlikte benzin fiyatlarındaki keskin 
yükselişin üzücü haberi de bana 

büyük rahatsızlık verdi.

Şiraz Cuma İmamı 
Ayetullah Lütfullah Dejkam

Güvenlik güçleri 
yönetemiyorsa Besic 

sahaya inmeye hazırdır. 

Ayetullah Beyat Zencani

Halka kötü 
davranmayınız; halkın ahı 
Allah’ın arşına yükselir.  
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İmamzade: On İki İmam Şiiliğinde On iki imamın çocukları ve torunlarına ait mezarların yer aldığı türbeler.

İran’da toplam 8.167 adet İmamzade türbesi yer almaktadır. 
Kaynak: İran Vakıflar ve Hayır İşleri Kurumu 

İRAN’DA İMAMZADELERİN EYALETLERE DAĞILIMI

Fars  1.451 adet 

Mazenderan 1.276 adet 

Gilan 671 adet 

İsfahan 464 adet 

Merkez  341 adet 

Tahran  337 adet

Rezevi Horasan  321 adet 

Kuhgiluye ve Boyer Ahmed  319 adet 

Doğu Azerbaycan  316 adet

Buşehr  307 adet 

Kazvin  277 adet 

Hemedan  218 adet 

Kirman  181 adet 

Huzistan  158 adet 

Kuzey Horasan  152 adet 

Simnan  139 adet

Zencan  132 adet 

Erdebil  131 adet 

Gülistan  130 adet 

Kum  114 adet

Elburz  106 adet 

Çehar Mahal ve Bahtiyari  106 adet

Luristan  103 adet 

Yezd  102 adet 

Güney Horasan  77 adet 

Batı Azerbaycan  71 adet 

İlam  54 adet 

Kirmanşah  40 adet 

Hürmüzgan  36 adet 

Kürdistan  26 adet 

Sistan ve Belucistan  11 adet
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Zaman 
İran’ın 
Aleyhine 
İşliyor

İran’da 15 Kasım’da benzin fiyatlarına ciddi 
düzeyde zam yapıldı. Ülkede gerek yapısal so-
runlar gerekse de ekonomik yaptırımlar nede-

niyle giderek derinleşen sosyoekonomik sorunlar 
halkta ciddi bir basınç yaratmıştı; benzin zammı 
bardağı taşıran son damla misali halkın sokaklara 
dökülmesine neden oldu.

Ülkede yüzde 10-30 bandında süregelen 
yıllık enflasyona rağmen benzin fiyatlarında 
uzunca bir süredir bir ayarlama yapılmamış-
tı. Devlet bütçesinde gerek benzin gibi fiyat 
sübvansiyonları gerekse de gelir transferi 
şeklinde yapılan ödemeler, bütçe dengeleri-
nin ciddi düzeyde bozulmasına neden oldu. 
Yaklaşık yüzde 30 düzeyine yükselen devlet 
bütçe açığı artık sürdürülemez bir hale gel-
di. 14 Kasım’da yasama, yürütme ve yargı 
erklerinin başkanlarının katıldığı ve Cumhur-
başkanı Ruhani’nin başkanlık ettiği Ekonomi 
Koordinasyon Yüksek Konseyi tarafından alı-
nan kararla, uzun süredir bekletilen benzin 
zammı yürürlüğe girdi. Bu bağlamda bu zam 
hükümetin değil devletin bir kararı olarak de-
ğerlendirilebilir.

ABD’nin 8 Mayıs 2018’de Kapsamlı Ortak 
Eylem Planı’nından (KOEP), yani kamuoyunda 
bilinen adıyla nükleer anlaşmadan çekilme-
sinden sonra İran’a uygulanan yaptırımların 
yeniden devreye alınması İran ekonomisini 
derinden sarstı. Yaptırımların tam olarak yü-
rürlüğe girmesi Kasım 2018’i bulsa da, İran 
ekonomisinde kötüye gidişin ilk sinyalleri 
ABD’nin KOEP’ten çıkacağına yönelik yaptığı 
açıklamaları sertleştirdiği Ocak 2018’de gel-
meye başlamıştı. Nitekim ilk sinyallerin geldiği 
2018 yılının başından itibaren İran’da ekono-
mik büyüme, işsizlik ve enflasyon gibi temel 
makroekonomik göstergelerde ciddi düzeyde 
bozulmalar gözlemlendi. Ülkede 2018 yılında 
yüzde 4’lük bir daralma yaşandı. 2019 yılı için 
İran’da ekonomik daralma beklentisi ise yüzde 
9,5 düzeyinde.

Yatırımlar Durma Noktasında

2018 yılının ortalarından itibaren döviz ve 
finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma kötü-
ye gidişin ilk halkası. Nitekim 2018 yılının başı 
referans kabul edilirse, geçtiğimiz 22 aylık dö-
nemde, İran’ın ulusal para birimi olan tümen 
diğer para birimleri karşısında rekor seviyede 
değer kayıpları yaşadı. Ocak 2018’de 1 ABD 
doları 4 bin tümenden işlem görürken bu de-
ğer Ekim 2018’de 17 bin tümen düzeyine kadar 
yükseldi. İran devleti tarafından uygulamaya 
konulan politikaların da etkisiyle, 2018 sonla-
rından itibaren döviz piyasalarında küçük bir 
toparlanma yaşandı. Ancak bu toparlanmaya 
rağmen, 2019 Kasım’ında 1 ABD doları serbest 
piyasada 12 bin tümenden işlem görüyor ki bu 
değer 2018 yılı Ocak ayıyla karşılaştırıldığında, 
tümenin ABD doları karşısındaki değer kaybı-
nın yüzde 200 düzeyinde olduğu görülüyor.

Döviz kurundaki bu baş döndürücü artış 
İran’da enflasyonu tetikledi. Ruhaninin ilk dö-
neminde (2013-2017) enflasyon yüzde 40’lar 
seviyesinden yüzde 8’lere çekilmişti. Fakat 
döviz kurunun fiyatlara yansımasıyla enflas-
yon hızla yükselişe geçti ve yüzde 50 düzeyine 
yükseldi. Fakir hane halklarının tüketiminde 
önemli bir yere sahip olan gıda ürünlerindeki 
fiyat artışları ise yüzde 70’in üzerinde. İran 
nüfusu oldukça genç: Ülkede ortalama yaş 28 
civarında. Her yıl iş gücü piyasalarına 1 milyon 
civarında ilave katılım gerçekleşiyor. Bu işgü-
cünün istihdamı ise ancak ülkede yatırım-bü-
yüme-istihdam döngüsünün sağlıklı işlemesi 
ve süreklilik göstermesiyle mümkün. İş gü-
cüne yeni katılanların istihdamı için, ülkenin 
her yıl ortalama yüzde 6-7 civarında büyümesi 
gerekiyor. Ülkedeki yatırımlar ise neredeyse 
durma noktasında. Dolayısıyla ülkede işsizlik 
ve özellikle genç işsizlik hızla artıyor. Üniversi-
te mezunu gençlerde işsizlik oranı yüzde 40’ın 
üzerinde. Nitekim gösterilerde gençler ön plan-
da. Ülkede gençlerde ve özellikle de üniversite 
mezunu gençlerde işsizlik büyük bir sorun ve 
bu nedenle bu gösterilere “Ekmek İsyanı” ya da 
“Genç İsyanı” şeklinde isimler veriliyor. Temel 
makroekonomik göstergeler oldukça karamsar 
bir tablo çiziyor. Açıkçası sokaktaki insanlar 
bu kötü gidişatı her geçen gün daha derinden 
hissediyor.

Protestolarda Öncü Rol Fakir Kesime Geçti
Geçmiş dönemlerdeki protestolarla karşı-

laştırıldığında, gösterilere katılım sosyolojik 
olarak bazı farklılıklar gösteriyor. İran’da 2009 
yılında seçim sonrasındaki gösterilere katı-
lanlar ve 2017 sonunda başlayıp 2018’in ilk 
günlerinde devam eden ve siyasi özgürlükle-
rin genişlemesini talep eden göstericiler, ağır-

lıklı olarak İran’ın orta kesiminden insanlardı. 
Bu iki protesto da İran’ın farklı şehirlerinde 
meydana geldi; fakat sosyoekonomik sorunlar 
bu protestoların merkezinde değildi. 2009 ve 
2017 gösterilerinde insanlar daha çok şehir 
merkezlerine yöneldiler ve şehir merkezlerin-
de büyük katılımlı (fakat şiddet dozu oldukça 
makul ölçülerde) gösteriler yaptılar. Geçtiğimiz 
hafta yapılan gösteriler de İran’ın birçok şeh-
rinde meydana geldi. Fakat göstericiler şehir 
merkezlerine toplanmak yerine, farklı mahal-
lelerde sayıları 100 ila 1000 arasında değişen 
küçük topluluklar olarak hareket ettiler. Sos-
yolojik olarak göstericilerin yoğunlaştığı ma-
halleler genelde sosyoekonomik açıdan fakir 
mahalleler.

İkinci bir önemli nokta ise ülkede (dini ya 
da etnik) azınlık durumunda olan insanların 
yoğun olarak yaşadığı bölgelerde (Huzistan ve 
Kürdistan) protestoların şiddet düzeyinin geç-
mişe göre çok yüksek olması. Protestolarda 
ölenlerin büyük bir kısmının bu bölgelerden 
olduğu gözlemleniyor. Eski gösterilerden farklı 
olarak protestocuların çok sayıda kamu mül-
küne ve özel mülke zarar vermesi de ülkede 
siyasi ve ekonomik temelli yapısal sorunların 
halkta ciddi bir basınç yarattığını gösteriyor. 
Bu bağlamda, İran’da geçmişteki gösterilerde 
orta sınıfın oynadığı öncü rolün son gösteri-
lerde “çevre” ya da fakir kesimlere geçtiği göz-
lemleniyor.

İran’da sosyoekonomik sorunlar ve pro-
testolar bir tür “sarmal” sistemin içine gir-
di. İran halkının içinde bulunduğu yapısal 
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sorunların yarattığı baskı gerçek ve göste-
rilerin bastırılması bu sorunları çözmüyor. 
Dolayısıyla sorunlar çözülmediği ya da ha-
fifletilmediği sürece, önümüzdeki dönemde 
bu tür ve belki de çok daha büyük gösteriler 
olabilir. Eğer İran halkı bu karanlık sarmal 
içinde bir ışık göremezse, bu tür gösteriler 
İran devletinin başını daha çok ağrıtacağa 
benziyor.

Körfez’de 2020 Sıcak Geçecek
İran’ın resmi ağızlarına göre bu gösteri-

lerde ABD’nin parmağı var. Yetkililer geçmişe 
göre göstericilerin gözlerinin daha kara oldu-
ğunu söylüyor. Birçok şehirde göstericiler çok 
sayıda bankayı, benzin istasyonunu ve aracı 
ateşe verdiler. Bazı şehirlerde göstericilerin 
ateşli silah kullandıkları söyleniyor. Geçmiş 
gösterilerde bu tür fiiller nadiren gözlemleni-
yordu.

Dünyanın birçok ülkesinde protestolar var 
ve devletler bu protestolarla baş etmeye çalışı-
yor. İran’daki durumun önemli bir farklılığı ise 
İran devletinin etkin bir şekilde interneti kes-
mesi. Sosyal medya üzerinden protestocuların 
örgütlenmesi, bu tür olayların bastırılmasını 
güçleştiriyor. İnternet temelli sosyal medya 
platformları, İngiltere ve diğer Batılı ülkelerde-
ki protestolar sırasında bu devletlerin eylem-
leri bastırmasında onlarla işbirliği yaptıkları 
ve fakat az gelişmiş ülkelerde böyle bir tutum 
takınmadıkları için eleştiriliyor. Bu yüzden İran 
devleti bu riski bertaraf etmek için, interneti 
tamamen kapattı. Yaklaşık bir hafta boyunca 
internet erişimi tüm ülkede yasaklandı. Protes-
toların devlet tarafından bastırılmasında inter-
net kesintisinin epey etkili olduğu gözlemlendi.

Zaman İran’ın aleyhine işliyor. Bir yandan 
yapısal sorunlar, diğer taraftan yaptırımlar ül-

keyi boğmaya devam ediyor. ABD’nin pozis-
yonu ise rahat. Bu sorunlarla İran’da sistemin 
sürdürülmesinin mümkün olmadığını bilen 
ABD İran’ın masaya (birtakım tavizler vermeye 
hazır bir şekilde) er ya da geç geleceğini dü-
şünüyor. ABD tarafı yaptırımlarla İran’ı epey 
sert bir şekilde kuşatmış durumda ve İran’ın 
ekonomik bakımdan bu baskıya uzun süre da-
yanabileceğini düşünmüyor. 2020’nin Kasım 
ayında ABD seçimlerinde Trump yerine başka 
bir adayın seçilmesi durumunda ABD’nin KO-
EP’e geri dönebileceğini düşünen İran tarafı, 
bu süreyi az hasarla atlatmaya çalışacak. İran 
önümüzdeki dönemi en az hasarla atlatmak 
için bir yandan içeriyi kontrol altında tutarken 
diğer taraftan da dışarıda diğer ülkelerin İran 
aleyhine adım atmalarını caydıracak manevra-
lar yapacak. Körfez bölgesinde 2020 de sıcak 
geçecek.
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Bu makale ilk olarak 29.11.2019 tarihinde Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.
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İran’da İç 
Güvenlik 
Tehdidi 
Olarak 
İnternet
İran’da yaşanan son halk hareketleri bölge 

gündemini ciddi anlamda etkiledi. İran’ın 
bölgede sahip olduğu etki, bölgeye yönelik 

etnik ve mezhepsel bağlantılar, enerji ve eko-
nomik ilişkilerin önemi gibi konular İran’da 
yaşanan herhangi bir siyasal, toplumsal veya 
ekonomik gelişmenin yakından takibini gerekli 
kılmaktadır. İran, söz konusu alanlarda sahip 
olduğu doğrudan ve dolaylı etki gücü ile böl-
gesel denklemin önemli bir parçası konumun-
dadır.

15 Kasım 2019’da benzin fiyatlarına yapı-
lan zam dolayısıyla İran’ın farklı bölgelerinde 
ve şehirlerinde yaşanan halk hareketleri bu 
bağlamda bölgesel odağın Irak ve Lübnan’dan 
sonra İran üzerine yoğunlaşmasına neden 
oldu. Bu doğrultuda söz konusu halk hareke-
tinin sebepleri ve kaynakları, halk hareketine 
öncülük eden grupların kimlikleri, halk hareke-
tine ilişkin dış destek gibi farklı analiz düzlem-
leri ve çerçeveleri ortaya kondu. Yaşanan halk 
hareketine ilişkin olarak ortaya konan analizler 
nedensellik değerlendirmelerine yoğunlaşırken 
bu süreçte son derece önemli bir etken olan 
İran’ın iç güvenlik doktrini ve internet erişimi 
ilişkisi çoğu kez göz ardı edilmektedir.

İran iç güvenlik doktrini, İslam Devrimi 
sonrasında birkaç farklı temel unsur doğrul-
tusunda şekillenmiştir. Bu unsurlardan en 
önemlisi, rejim ve ülke güvenliğini sentezleyen 
yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre İran’da Vela-
yet-i Fakih öğretisine dayanan siyasal rejim 
ve asayiş ile kamu düzeni ve kamu güvenliği 
bütünsel şekilde değerlendirilmektedir. Bu un-
surlardan herhangi birine yönelen tehditlerin 
doğal biçimde diğer unsura da tehdit oluştur-
duğu kabul edilmektedir. İran Anayasası ve 
Ceza Kanunu göz önüne alındığında adi suç ve 
siyasal suç arasındaki ayrım ve tanımlamaların 

belirli bir ölçüde muğlaklık arz ettiği görülebil-
mektedir. Bu durum İran’da iç güvenlik çer-
çevesinin ve kapsamının son derece geniş bir 
nitelik almasına yol açmaktadır. Bu kapsamda; 
devrim ilkelerine, sosyal ahlaka, kamu düzeni 
ve güvenliğine yönelik tehdit olarak değerlen-
dirilebilecek her unsur siyasal bir forma bürü-
nebilmektedir.

Bu unsurlar arasında İran iç güvenlik teh-
ditleri açısından istisnai bir yere sahip olan in-
ternet erişimi son dönemde sıkça tartışılan bir 
konu olmuştur. Özellikle toplumsal hareketler 
sırasında internet erişimine yönelik kısmi veya 
bütünsel kısıtlamalar bu unsurun güvenlik 
ile ilişkisine dair bir bağlam yaratmaktadır. 
İran’da 1999 yılından bu yana çeşitli sebepler 
doğrultusunda ve çeşitli kapsam ve ölçeklerde 
ortaya çıkan toplumsal hareketlerde farklı me-
tot ve yaklaşımlar kendisini göstermiştir. 1999 
ve 2009 yıllarında yaşanan gösterilerde şiddet 
içeren veya şiddet dışı protesto biçimleri şek-
linde bir metodolojik tasnifin gerçekleştirilmesi 
olasıyken 2011 yılıyla birlikte bu durum önemli 
bir değişime uğramıştır. 2011 yılında başlayan 
ve Arap Baharı olarak adlandırılan toplumsal 
hareket ve siyasal değişim süreçlerinde inter-
net ve sosyal medyanın son derece etkili araç-
lar olarak kendisini göstermesi tüm ülkeler 
açısından dikkatle takip edildiği gibi İran’da da 
ciddi bir hassasiyet ortaya çıkarmıştır.

Arap Baharı süreciyle birlikte internet eri-
şimi ve sosyal medyanın iki temel işlevi tüm 
toplumlara örneklik teşkil edebilecek bir sevi-
yede kendisini göstermiştir. Buna göre internet 
erişimi ve sosyal medya; toplumlarda, toplum-
sal muhalefetin örgütlenmesi, koordinasyonu 
ve senkronize eylem imkânı sunduğu gibi aynı 
zamanda ülke içinde yaşananların dış dünya-
ya birincil kaynaklardan net bir biçimde akta-
rılması ve uluslararası kamuoyunun bu yolla 
etkilenmesi imkânını da yaratmaktadır. Bu du-
rum toplumlar ve muhalif hareketler açısından 
önemli bir yetenek kazanımını ifade ederken 
devlet yapıları açısından ise ciddi bir güvenlik 
sorunu alanı olarak değerlendirilebilmektedir. 
Bu durum İran çerçevesinde ele alındığında 
somut örnekler sunmaktadır.

2009 yılında yaşanan toplumsal hareket-
lerde kısmen, 2017-2018 Aralık-Ocak ve 2019 
Kasım tarihlerinde yaşanan toplumsal hareket-
lerde ise ana araç şeklinde kendisini gösteren 
internet erişimi ve sosyal medya araçları, İran 
iç güvenlik doktrininde bir adaptasyon zorun-
luluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu süreçlerde, in-
ternet erişimi ve sosyal medya araçlarının top-
lumsal muhalefeti örgütleme ve dış dünyaya 
yönelik bilgi aktarımı işlevleri İran devlet yapısı 
ve güvenlik doktrini açısından ciddi bir tehdit 

olarak kabul edilmiştir. Özellikle söz konusu 
toplumsal hareket süreçlerinde bu hareketlere 
öncülük eden gruplar bu işlevlerden yararlan-
maktadırlar. Rejim karşıtı grupların, etnik ay-
rılıkçı veya mezhepsel terör örgütlerinin gerek 
iç kamuoyuna ve gerekse uluslararası kamuo-
yuna yönelik söylem, anlatı ve içerik aktarım-
ları ve sosyal medya araçlarını, örgütlenme 
ve koordinasyon doğrultusunda işlevselleştir-
meleri iç güvenliğe yönelik öncelikli bir tehdit 
olarak algılanmıştır. Bunun sonucunda İran iç 
güvenlik kurumları bu yeni tehdit türüne kar-
şı bir müdahale arayışına girmiş ve bu arayış, 
söz konusu toplumsal hareket dönemlerinde 
internete ve sosyal medya araçlarına erişimin 
kısıtlanması ya da tamamen ortadan kaldırıl-
ması şeklinde olmuştur. Özellikle 2017-2018 
Aralık-Ocak ve 2019 Kasım toplumsal hareket 
süreçlerinde Telegram, Whatsapp, Twitter, Fa-
cebook ve Instagram gibi sosyal medya araç-
larına erişimlerin kısıtlanması ve bu kısıtlama-
larla birlikte bu hareketlerde yaşanan gerileme 
ve ivme kaybı, bu hareketlerle mücadelede bu 
yöntemin etkin bir seçenek olarak algılanması-
nı sağlamıştır. Bu bağlamda toplumsal hareket 
süreçlerinde, internet ve sosyal medya araçla-
rına erişimin kısıtlanması İran iç güvenlik stra-
tejisinde önemli bir bileşen olarak yerleşme 
eğilimindedir.

Bununla birlikte İran’da iç güvenlik açı-
sından internet erişimi toplumsal hareket 
süreçleri dışında da yapısal bir tehdit olarak 
değerlendirilmektedir. Başta Devrim Rehberi 
Hamenei ve Devrim Muhafızları Ordusu komu-
tanları olmak üzere pek çok yetkili tarafından 
yapılan açıklamalar göz önüne alındığında, 
internet erişiminin “devrim ilkelerine yönelik 
saldırı kaynağı, fitne aracı, ahlakı zedeleyen 
ve bozan bir araç” gibi sıfatlar ile nitelendi-
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rildiği görülmektedir. Bu durum İran’ın inter-
net erişimini bağlam ve süreçlerden bağımsız 
olarak rejim güvenliğine ve kamu düzenine 
yönelik tehditlerin aracı ve kaynağı olarak al-
gılama eğilimini ifade etmektedir. İnternet ve 
sosyal medya araçlarının, Batılı güçlerin İran’a 
yönelik yumuşak güç araçlarını temsil ettiği 
ve ideolojik/kültürel savaşta önemli bir unsur 
olduğuna yönelik kanaat İran devlet yapısının 
ve güvenlik anlayışının internet erişimine yö-
nelik yaklaşımını ortaya koymaktadır. Buna ek 
olarak İran İslam Cumhuriyeti’ne muhalif olan 
ve ülke dışında faaliyet gösteren grupların in-
ternet üzerinden yayın gerçekleştirmeleri ve 
İran içerisinde ve uluslararası alanda kamuoyu 

oluşturabilme güçleri de bu yaklaşımın somut 
bir gerekçesini yansıtmaktadır.

İnternete ve sosyal medya araçlarına ulaşı-
mın kısıtlanmasının bir güvenlik stratejisi ola-
rak benimsenmeye başlanmasına rağmen bu 
durum İran açısından bir maliyeti de berabe-
rinde getirmektedir. Hâlihazırda demokratik il-
keler, ifade ve basın özgürlüğü gibi hususlarda 
uluslararası kamuoyu tarafından ciddi ölçüde 
eleştirilen ve son derece olumsuz bir imaja sa-
hip olan İran yönetimi, bu stratejisiyle birlikte 
özelikle uluslararası kamuoyunda bu olumsuz 
imajı pekiştirmektedir. Bu durum son dönem-
de ABD’nin karşıt tutumuna karşı uluslararası 
kamuoyunda destek arama zorunluluğu olan 

İran’ın arayışına olumsuz yansımaktadır. Zira 
ülke dışında İran yönetimine muhalif olan grup-
lar bu gerekçeler doğrultusunda, bulundukları 
ülkelerin yönetimleri ve kamuoyları üzerinde 
etki yaratarak İran yönetiminin antidemokratik 
bir niteliğe sahip olduğu savını daha somut ve 
güçlü biçimde ifade edebilmektedir. Bu durum 
kısa ve uzun vadede İran yönetiminin çözüm-
lemesi gereken bir paradoks olarak kendisini 
göstermekte; İran yönetimi iç güvenlik ve ulus-
lararası imaj arasında bir tercih ile karşı karşı-
ya kalmaktadır.
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Cemil Said 
Bey’in 
Gözüyle İran 
Meşrutiyeti

 

İran Meşrutiyeti (1906), modern İran’a giden 
süreçteki önemli dönemeçlerden biri olması ve 
etkilerinin günümüze değin uzanması sebebiy-

le İran tarihinde sık tartışılan konulardan biridir. 
Tüccar, din adamı, aydın, eşraf ve siyasetçilerin 
mutabakatıyla İran’da ortaya çıkan meşruti sis-
tem, günümüz İran’ının şekillenmesinden önceki 
bir prova gibidir. Bu sebeple İran Meşrutiyeti’ne 
değinen hatırat, gazete, dergi, mektup, arşiv ev-
rakı gibi tarihî dokümanlardan oluşan renkli lite-
ratür gerek İran’da gerekse İran dışında okuyu-
cuyla buluşmuştur.

İran’da meşrutiyetin oluşumuna tanıklık 
edenler arasında Tahran Sefaretinde ateşemiliter 
olarak görev yapan Cemil Said Bey (1942-1872) 
de bulunmaktadır. 1872 yılında İstanbul’da 
doğan Cemil Said Bey, Galatasaray Lisesini 
bitirmiş akabinde Harp Okuluna girmiştir. 
Ardından Erkanı Harbiye Dairesinde mülazım-ı 
sani (teğmen) olarak memuriyete başlamıştır. 
Memuriyete başladıktan kısa bir süre sonra 1891 
yılında Petersburg Sefareti Ateşeliğine atanmış 
ardından 1899 yılında ise binbaşı rütbesiyle 
Tahran’da ateşemiliter olarak görevlendirilmiştir. 
1908 yılında Türkiye’de 2. Meşrutiyet ilan edilene 
dek Tahran’da kalan Cemil Said Bey, dokuz 
yıllık İran görevi sırasında ülkede cereyan eden 
siyasi hadiseleri yakından gözlemleme imkânı 
bulmuştur. Bu süre zarfında İran’daki Meşrutiyet 
Hareketi’ne, anayasanın hazırlanmasına, meclisin 
kurumsallaşma çabalarına, Muhammet Ali 
Şah’ın tahta çıkışına, meclisin topa tutulmasına 
ve yağmalanmasına ve akabinde meclisin 
dağılmasına şahitlik etmiştir. Söz konusu olaylara 
ilişkin gözlemlerini, İstanbul’a döndükten 
sonra Ebuzziya Tevfik Bey’in neşrettiği Tasvir-i 
Efkar’da Fransız yazar Montesquieu’nun Lettres 

1 Yazılar Ali Ergun Çınar tarafından bir araya getirilmiştir. Cemil Said Bey (2014), İran Mektupları, haz. Ali Ergun Çınar, İstanbul: Kitabevi Yayınları. 
2 Bu konuda ayrıca Osman Karacan (2019) tarafından hazırlanmış “Cemil Said Bey (Dikel), Hayatı-Eserleri ve İran’daki Siyasi Meselelere Bakışı” 

başlıklı bir doktora tezi bulunmaktadır.

Persanes’lerinden ilhamla “İran Mektupları” 
başlığıyla seri yazılar hâlinde kaleme almaya 
başlamıştır.11 “İran’da Meşrutiyet Nasıl Başladı?” 
başlığını taşıyan ilk mektup 2 Haziran 1909, son 
mektup ise 8 Aralık 1909 tarihine aittir. Bu zaman 
dilimindeki 17 mektupta Cemil Said Bey, tarihî 
birçok hadiseyi bir Türk misyon personelinin 
gözünden oldukça sade ve açık bir şekilde 
anlatmıştır.22

Mektuplarına, İran Meşrutiyeti’nin arka pla-
nını incelemekle başlayan Cemil Said Bey, meş-
rutiyetin iç ve dış dinamiklerini ana hatlarıyla ele 
almıştır. Ona göre ulemayla hükûmet arasındaki 
anlaşmazlıklar ve bu sebeple din adamlarının hal-
kı kışkırtması; Muzaffereddin Şah (1853-1907) 
ve mahiyetinin gerçekleştirdiği Avrupa ziyaret-
lerinin devlete getirdiği mali yükten dolayı zaten 
kötü durumda olan halkın iyice darboğaza sü-
rüklenmesi; yönetime karşı halkta giderek artan 
hoşnutsuzluk; Avrupa’da tahsil görmüş gençlerin 
siyasi faaliyetleri; gümrük işlerinde Mösyö Naus 
gibi yabancı memurların yüksek maaşlarla istih-
dam edilmesi ve yerli tüccarın korunmaması gibi 
gerekçeler, Meşrutiyet Hareketi’nin iç dinamikle-
riyken yurt dışındaki İranlıların faaliyetleri; 1905 
yılında Rusya’da yaşanan hadisenin (Kanlı Pazar 
Katliamı) İran’da bulduğu yankı ve son olarak 
İran’daki ekonomik, askerî ve siyasi çıkarlarını 
korumak adına İngiltere’yle Rusya arasındaki 
çekişme Meşrutiyet’in dış dinamikleri olarak zik-
redilmiştir.

Cemil Said Bey’in anlattığına göre Haziran/
Temmuz 1906’da ulemanın önderliğinde esnaf 
kepenklerini indirip camilerde toplanmış ve 
Gümrük Bakanı Mösyö Naus’un azlini ısrarlı 
bir şekilde talep etmiştir. Dönemin Sadrazamı 
Aynüddevle’nin bu talebe, Kazak Livası’ndan bir 
müfreze göndererek karşılık vermesi ve yaşanan 
kargaşada bir seyyidin öldürülmesi, yazara göre 
meşrutiyete doğru atılmış “ilk adım”dır. Bu 
hadiseden sonra ulema ve özgürlük yanlılarının 
siyasi yapılanması mahiyetindeki Ahrar Fırkası’nın 
düzenlediği gösteriler; ulemanın Kerbela’ya 
hicret etmek üzere yola çıkışı; İngiltere Sefaretine 
binlerce kişinin iltica etmesinden sonra ülkenin 
siyaseten bir çıkmaza girmesi üzerine hastalığı 
iyice ilerleyen Şah, meşrutiyetin ilanından 
başka çare kalmadığını görünce aynı zamanda 
doğum gününe tekabül eden 5 Ağustos 1906’da 
anayasayı kabul ve imza ettiğini resmen ilan 
etmiştir. Bununla birlikte yeni meşruti idarede 

söz sahibi olacak özgürlük yanlılarını Cemil Said 
Bey aşağıdaki gibi dört başlıkta sıralamıştır:

a. Devlet idaresini ele alacak ve devleti yeni 
bir usulle idare etmeye çalışacak devlet 
adamları ki bunların başında Hariciye Nazırı 
Müşîrüddevle ve Ahrar Partisi’nin ileri 
gelenleri bulunmaktadır.

b. Seyyit Abdullah Behbahani (1910-1841) 
ve Seyyit Muhammet Tabatabai’nin (-1838
1941) başını çektiği ulemanın önde gelenleri. 
Tartışmaya açık olmakla birlikte Cemil Said 
Bey, ulemanın esas niyetinin devletin ayaklar 
altına aldığı itibarlarını yeniden kazanmak ve 
meşrutiyetin ilanını kendi eserleriymiş gibi 
göstermek olduğunu zikretmektedir.

c. Adaletsizlik ve zulüm sebebiyle her an 
tehlikede olan servet ve ticaretini kaybetme 
endişesi yaşayan zengin ve tüccar sınıfı 
ki bunların da öncülüğünü Emînüddarb 
(1932-1871) ve Erbâb Cemşid (-1850
1933) yapmaktadır. Ona göre hükûmetin 
baskısından kurtulmak, ödediği vergi miktarını 
düşürmek gibi kazanımlarla meşrutiyetten en 
çok faydalanacak olanlar bu sınıftakilerdi. 

Cemil Said Bey, İran 
tarihindeki kırılma 
noktalarından 
birini teşkil 
eden Meşrutiyet 
Hareketi’ni, yer 
yer Osmanlılarla 
mukayese ederek 
bilinçli bir devlet 
adamı gözüyle 
aktarmıştır.
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Gerçekten de Tahran-Tebriz-Trabzon-
İstanbul güzergahında faaliyet gösteren 
bu tüccar sınıfın Meşrutiyet Hareketi’nin 
finansörlüğünü yaptığı, bir yandan 
İstanbul’daki özgürlükçü İranlı aydınlara fon 
sağladığı diğer yandan meşrutiyete artık 
bir adım kala İngiltere Sefaretine iltica eden 
10.000 mülteciye yirmi gün yemek sağlamak 
gibi külfetli işlere katlandığı bilinmektedir.

d. Her ne kadar halkın üzerinde pek nüfuzları 
olmasa da gerektiğinde hürriyet uğrunda 
canını feda etmekten imtina etmeyecek 
Kafkasyalılar.

Cemil Said Bey’e göre İran’da meşrutiyetin 
ilanından sonra iki kazanım dikkati çekmektedir. 
Bunlar sivil toplumun gelişmesi için oldukça 
gerekli olan encümenler (dernekler) ve 
matbuattır. Ancak mektuplarda yazıldığı 
kadarıyla gerek dernekleşme işi gerekse 
de basın-yayın sağlıklı çalışmamaktadır. 
Örneğin taşralılar, kendi şehirlerine mahsus 
dernekler kurarak şehirdeki işleri Tahran’dan 
takibe başlamıştır. Bunun yanı sıra aşçılar, 
kadınlar, uşaklar bile dernekler kurmuştur. 
Adeta Tahran’da bir derneğe üye olmayan kişi 
milletten hariçmiş gibi kimseye dert 
anlatamayacak duruma düşmüştür.

Meşrutiyetin ilanından sonra oluşan 
nispi özgürlük ortamında gazetelerin tek 
uğraşının ise politika olduğunu kaydeden 
Cemil Said Bey, politikadan bahsin ise 
Şah’ın o zamana kadarki kötü idaresinden, 
İran’ın bulunduğu zor durumdan, 
meşrutiyet hükûmetinin faydalarından, 
önümüzdeki günlerde ülkede gelecek 
ilerlemenin boyutundan ibaret olduğunu 
ve herkesin saçma, makul, yalan-
yanlış aklına geleni sütunlara taşıdığını 
belirtmektedir. Gerçekten de otoritesi 
neredeyse Tahran’ın ötesine çıkmayan 
bir meclisin yalnızca keyfî uygulamalarda 
bulunan bir yöneticiyi sınırlamakla ülkedeki 
topyekûn geri kalmışlığa çözüm getirmesi 
zordu. Dahası meclis verimli bir şekilde 
çalışamıyordu. Cemil Said Bey, Türkiye’de 
aynı okulda eğitim almış muntazam bir 
ordunun meşrutiyet hükûmetinin temelini 
teşkil ettiğini buna mukabil İran’da 
Ahrar’ı31 oluşturan unsurların bir araya 
gelip bir hükûmet kuramayacak kadar 
birbirine yabancı olduğunu belirtmektedir. 
Bu sebeple İran’da bir buçuk sene 

3 Meşrutiyet taraftarları kastedilmektedir.

durmaksızın toplanan vekiller, kanunlar 
hazırlamak şöyle dursun bir yandan devam 
eden istibdat idaresine (Şah’a) karşın bir tedbir 
almak üzere anlaşamamıştır. Dolayısıyla İran 
meşrutiyeti kamu idaresi tecrübesi bulunmayan 
faklı grupların konsensüsü görünümündeydi. 
Her ne kadar meşrutiyet bir halk ayaklanmasının 
getirisi olsa da demokratik ilkelere dayalı yönetim 
sisteminin ülkenin en temel ihtiyacı olmadığı çok 
geçmeden anlaşılacaktı. Nitekim meşrutiyetin bir 
sonraki aşaması olan cumhuriyete geçiş İran’da 
yaşanamayacak, alaylı bir general olan Rıza 
Han’ın liderliğinde çok sürmeden diktatöryel bir 
idare inşa edilecek ardından ülkede otoriter bir 
modernleşme başlatılacaktı.

Konuya dönecek olursak meşrutiyetin 
ilanından çok geçmemişken Muzaffereddin 
Şah’ın ölümü daha şehzadelik döneminden 
itibaren Rusya’nın tesiri altında olduğu ileri 
sürülen Muhammet Ali Şah’a (1926-1872) 
saltanatın yolunu açmıştır. Yeni Şah’ın meşruti 
yönetimden duyduğu rahatsızlık ve Rusya’nın, 
İngiltere’nin İran’da artan nüfuzu karşısındaki 
endişesi konunun ilgililerinin malumudur. Bu 
iki temel gerekçe, Cemil Said Bey’e göre İran’da 

meclisin özgül ağırlığını kazanmasını engelleyen 
hususlardır. Nitekim Şah ile Şeyh Fazlullah Nuri 
(1909-1848) arasındaki yakınlaşmanın sonucu 
olarak Fazlullah Nuri’nin yeni yönetime karşı 
muhalefeti artırması; Sadrazam Eminüssultan’ın 
kimliği belirsiz şahıslar tarafından katli; hemen 
arkasından 28 Şubat 1908’de Şah’a bombalı 
suikast girişiminde bulunulması, İran’da 
meclisin Kazak Birlikleri tarafından topa 
tutulmasına varacak olaylar zincirini başlatmıştır. 
Meclisin dağıtılması sıkı bir meşrutiyet yanlısı 
olan Cemil Said Bey’i üzmüştür. Meclisin topa 
tutulmasından sonra başlayan yağmayı izlemek 
için Tophane Meydanı’na geldiğini zikreden 
Cemil Said Bey, duyduğu üzüntüyü bir subaya 
“Biliyor musunuz ki maddeten akşama kadar 
topa tutarak ancak bu kadar tahrip edebildiğiniz 
parlamentoyu manen pek ziyade tahkim ettiniz? 
Zira kan dökerek tesis olunan Meşrutiyet, 
İngiltere Sefaretinin tavassutuyla istihsal edilen 
Meşrutiyet’ten bin kat muhkem olur.” sözleriyle 
aktarmıştır.

Bilindiği üzere Osmanlı devlet adamları 
arasında siyasi hatırat veya mektup yazma 
geleneği İran’a kıyasla oldukça azdır. Bu sebeple 

tarih araştırmalarında işe yarayacak 
ikincil kaynak kısıtlıdır. Ancak alışılmışın 
dışında Cemil Said Bey, İran tarihindeki 
kırılma noktalarından birini teşkil 
eden Meşrutiyet Hareketi’ni, yer yer 
Osmanlılarla mukayese ederek bilinçli 
bir devlet adamı gözüyle aktarmıştır. 
İran’da meşruti yönetime açıkça taraftar 
olduğu net bir şekilde görülen Cemil 
Said Bey’in İran’a ilişkin kaleme aldığı 
bütün yazılar, İran çalışanlar tarafından 
dikkatle okunacak değerdedir.

Umut Başar - Kıdemli Uzman
Toplum / Kültür - Görüş
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Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş

Lübnan’dan 
İran’a 
Gösteriler: 
Şii Baharı 
mı?

Irak’ta Ekim ayının başlarından itibaren gerçek-
leşen protesto gösterileri kısa süre içinde başta 
güney kesimleri olmak üzere ülkenin Arap nü-

fusunun yoğun olduğu bölgelerini etkisi altına 
aldı. Başlangıçta göstericilerin ana taleplerini 
kötü yönetimin düzeltilmesi, yetersiz altyapı im-
kânlarının iyileştirilmesi gibi temel hizmetlerdeki 
aksaklıklar oluştururken gösterilerin ana lokomo-
tifi olan gençlerin hedefi kısa süre içinde kolektif 
ve sistematik yolsuzluk düzeni olarak tanımlana-
bilecek işgal sonrası siyasi sisteme dönüştü.

Aslında Irak’taki kötü yönetim ve rant sistemi, 
son 15 yıldır oluşturulan siyasi sistemle yakından 
ilgili olduğu için göstericilerin taleplerinin farklı 
mezhebi ve etnik gruplar arasındaki güç dağılımı-
na dayanan sistemi hedef alması şaşırtıcı olmadı. 
Irak’ta bir süredir işbaşındaki İslamcı Şii Partilere 
duyulan tepki toplumun farklı kesimlerinde gittik-
çe artıyor ve bu gibi nedenlerden dolayı halk nez-
dinde yıprandıklarını ve kullandıkları kavramların 
içinin boşaldığını gören bazı Şii partiler isimlerin-
deki İslami ibareleri kaldırarak yerine daha milli 
ve Iraklı öğeleri öne çıkarmaya başlamışlardı.

Bununla birlikte aynı isimlerin farklı tabelalar 
altında siyasi partiler kurması ya da seçim itti-
faklarının sürekli değişmesine rağmen seçimlerin 
halkın günlük hayatına olumlu yansımaması bir 
kez daha gençleri sokaklara döktü ve hiçbir siya-
si grubun üstlenmemesine rağmen yüzbinlerce 
Şii Arap genci Basra ve Kerbela gibi şehirlerde 
hayatı durduracak eylemlerde bulundular. Bunda 
düne kadar rakip olduğu varsayılan hatta birbir-
lerini çok ağır ithamlarla suçlayan farklı mezhebi 
ve siyasi teşkilatların son seçimlerden sonra ikti-
dar paylaşımında bulunmalarının da etkili olduğu 
belirtiliyor. Yine aslında çoktandır ayyuka çıkan 
şikâyetlerin sokağa dökülmesinin zamanlamasın-

da önemli diğer bir neden de artık DEAŞ tehdi-
dinin ortadan kalkması ve meşruiyetlerini terörle 
mücadeleden aldıklarını öne süren grupların hal-
kın taleplerini öteleyecek bir mazeretlerinin kal-
mamasıydı.

Irak gibi bir ülkede olan bu kadar geniş kap-
samlı gösterilerin uluslararası toplumdan ve ilgili 
diğer ülkelerden tepki gelmesi de gecikmedi. 
ABD, AB ve BM çeşitli açıklamalar yaparak hü-
kümetten göstericilerle uzlaşmasını, aşırı güç 
kullanmamasını ve tutuklanan ve kaçırılan kişile-
rin serbest bırakılmasını istediler. Özellikle ABD 
Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Adil Abdulmehdi ile 
telefon görüşmesinden sonra çok sayıda kişi ser-
best bırakılır ve internet kesintileri sona ererken 
yeni göz altına almaların ve kaçırılma olaylarının 
devam ettiği haberleri geliyor. Bu noktada Cum-
hurbaşkanı Berham Salih’in özellikle protestola-
rın ilk aşamasında göstericilere ateş açan keskin 
nişancıların devlet görevlisi olmadığı ve kimlik-
lerinin bilinmediği iddiasına yanıt olarak Haşdu 
Şabi komutanlarından Kays Hazali’nin “yönetim 
erklerinden birisinin başındaki isim gösterileri 
yönetiyor” diyerek zımnen Salih’i suçlaması dik-
kat çekti.

Son yıllarda Irak’ın içişlerine gittikçe daha faz-
la müdahale eden ve gösterilerdeki sloganlardan 
payını alan İran’a yönelik tepkileri gösterilerden 
birkaç gün önce meydana gelen bir takım geliş-
meler tetiklemiş görünüyor ki bunların en önem-
lileri arasında şunlar sayılabilir: İran’ın Bağdat’taki 
Büyükelçisinin “ABD ile ülkesinin çatışması halin-
de Irak’taki ABD varlığının da hedef alınacağını” 
açıklaması ve Iraklı yetkililerden bu açıklamaya 
herhangi bir yanıt gelmemesi, Iraklı iki diplomatın 
İran’ın Meşhed kentinde İran güvenlik güçleri tara-
fından saldırıya uğramaları ve Iraklı yetkililerin bu 
durumu geçiştirmeye çalışmaları ancak en önem-
lisi de DEAŞ ile mücadele esnasında yıldızı parla-
yan ve geniş halk kesimlerinin sevgisini kazanan 
General Abdulvehab Saidi’nin terörle mücadele 
komutanlığından alınarak pasif bir göreve atan-
mak istemesi ve bu kararın arkasında İran’a yakın 
Haşdu Şabi gruplarının olduğunun düşünülme-
siydi. Yine aslında gösterilerden önce dile getiril-
mekle birlikte İranlı çeşitli yetkililerin Irak’ın içişle-
rine müdahale sayılabilecek açıklamalarının sosyal 
medyada yeniden dolaşıma sokulması da İran’ın 
göstericilerin temel hedeflerinden birisi olduğunu 
gösterdi. İran’daki din adamlarından gelen “İngiliz 
Şiiliği” suçlamaları da göstericilerin arasında bü-
yük tepkilerin oluşmasına neden olmuş durumda. 
Aslında Irak’taki İran karşıtı sloganların öne çıktığı 
gösterilere Şii kesimlerin öncülük etmesi yine Lüb-

nan’daki protesto gösterilerine Şii toplulukların da 
yoğun şekilde katılması Ortadoğu’da yıllardır teda-
vüle sokulmaya çalışan “mezhep çatışması” kav-
ramının içi boş bir retorik olduğunu ortaya koyar-
ken çatışma sonrası normalleşme sürecinde her 
mezhepten ve etnik gruptan insanların çok daha 
somut taleplerinin ve beklentilerinin olduğunu, ka-
lıcı bir istikrar döneminin ancak bu taleplerin göz 
önüne alınmasıyla mümkün olabileceğini gösterdi.

Göstericilerin başta geniş kitlilerin sesinin 
yönetime yansımasını engelleyen seçim sistemi 
olmak üzere anayasa ve diğer tüm kurucu metin 
ve kurumlara karşı geliştirdiği itirazların dış güç 
olarak İran’a yönelmesi işgal sonrasında ortaya 
çıkan durumla yakından ilgili. Her ne kadar İran ve 
Irak arasında tarihi ilişkiler bulunsa ve özellikle Os-
manlı’nın son döneminde başta Bağdat ve Basra 
vilayetleri olmak üzere bugünkü Irak toprakları Os-
manlı ve Kaçar Devletleri arasındaki önemli ihtilaf 
sahalarından birisini oluştursa da modern dönem-
deki Iraklı kimliğinde Arap milliyetçiliğinin baskın-
lığı yine Baas Partisi yönetimleri altında özellikle 
yetmişlerde ve seksenlerde ciddi bir İran karşıtlığı-
nın gelişmesi İran ve Irak arasındaki ilişkileri asgari 

Irak’ta, İran karşıtı 
sloganların öne 
çıktığı gösterilere 
Şii kesimlerin 
öncülük etmesi 
Ortadoğu’da 
yıllardır tedavüle 
sokulmaya 
çalışılan “mezhep 
çatışması” 
kavramının içi 
boş bir retorik 
olduğunu ortaya 
koyuyor.
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seviyede tutmuştu. İran devriminden sonra Irak’ın 
bölge Arap devletleri tarafından İran’a karşı bir 
set olarak telakki edilmesi ve sekiz yıllık savaş ikili 
ilişkileri tarihin en kötü seviyesine indirmiş ancak 
2003 ABD işgalinden sonra İran seksenlerde işbir-
liği yaptığı Iraklı gruplar üzerindeki nüfuzunu kul-
lanarak önce ABD’yi iktidarı paylaşmaya zorlamış, 
daha sonra DEAŞ gibi terör örgütlerinin yarattığı 
dehşetten de faydalanarak bu koalisyondaki payını 
kendi lehine sürekli olarak artırmıştır. Bu noktada 
Amerikalıların işgal sonrasında İran’ın Irak’taki 
istihbarat faaliyetlerinin bir kısmını ifşa etmesi ve 
İran’ın ABD’nin kurduğu muhbir ağını nasıl devşir-
diğini ortaya koyması da zamanlama bakımından 
dikkat çekiciydi. Dolayısıyla Irak’taki tepkilerin yol-
suz yerel Şii yöneticilerin yanı sıra İran’a da yö-
neltilmesi şaşırtıcı olmamıştır. Bu noktada göste-
rilerin, sivil yönetim, değişik toplumsal kesimlerin 
siyasete katılımı ve şeffaflık ve hesap verebilirlik 
gibi siyasi kriterler açısından daha parlak durumda 
olmayan bölgesel Kürdistan yönetiminde yaşan-
maması dikkat çekicidir. Yine de toplumsal tep-
kilerin özellikle de genç kesimler arasında benzer 
trendler taşıdığı gözden kaçmamaktadır. Örneğin 
halen çok cılız olmakla birlikte Iraklılık kimliğinin 
Kürt kesimler arasında da yaygınlık kazandığına 
dair araştırmalar mevcuttur. Bu durum söz gelimi 
ekonomik bir krizin tetiklemesi halinde işgal son-
rası dönemde kuzey bölgesinde kurulan sistemin 
de ciddi meydan okumalarla karşılaşabileceğinin 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Irak’taki gösterilerle ilgili belirtilmesi gereken 
hususlardan birisi de dünyanın birçok yerindeki 
toplumsal olaylar gibi bu protestoların da kısa 
süre içinde yerel dinamiklerin baskın olduğu 
olaylardan, farklı bölgesel ve küresel oyuncula-
rın müdahil olduğu bir güç mücadelesine evi-
rilmesiydi. Amerikalı yetkililerin işgalden sonra 
oluşan sistemde hiçbir sorumlulukları yokmuş 
ve son sızdırılan istihbarat belgelerinin de orta-
ya koyduğu gibi işgal sonrası ülkede ABD-İran 
koalisyonunu kendileri meydana getirmemiş gibi 
göstericilerin İran’a yönelik tepkilerini destekle-
meleri dikkat çekiciydi. Benzer şekilde İran da 
kolektif yolsuzluk sistemindeki payını ve halkın 
içinde bulunduğu son derece olumsuz koşulları 
inkâr edercesine olaylardan Suudi Arabistan’ı ya 
da “İngiliz Şiilerini” sorumlu tuttu. Mevcut ABD- 
İran gerginliği göz önüne alınacak olursa tüm 
bölgesel olayların bir şekilde söz konusu çatışma 
alanı ile irtibatlandırılması anlaşılabilir bir durum.

İran Gösterileri

Irak’taki geniş katılımlı gösterilerin dünya 
gündemine düştüğü esnada İranlı Devrim Muha-

fızı komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’a giderek 
yetkililerle konuştuğu ve “İran olarak biz bu tür 
ayaklanmalarda tecrübeliyiz, ayaklanmaların bas-
tırılmasında size yardım etmeye hazırız” yönünde 
ifadeler kullandığı belirtilmişti. Bu olayın üzerin-
den çok geçmeden benzer gösterilerin İran’ın 
farklı şehirlerinde de gerçekleşmesi ilginçti. 
Yine olayların başlamasından çok kısa bir süre 
önce Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
Irak’taki olayların benzerlerinin İran’a taşınmaya 
çalışıldığını belirtmesi ve İran Dışişleri Sözcüsü 
Musevi’nin de bu açıklamaları teyit etmesi ol-
dukça dikkat çekiciydi. Görünen o ki bölgedeki 
yetkililer olayların arka planına dair basına yansı-
mayan önemli bilgilere sahipler.

Aslında İran’daki toplumsal rahatsızlık ABD 
yaptırımlarının etkisini artırmasına paralel olarak 
artış gösteriyor. Her gün ülkenin dört bir yanın-
daki küçük gruplar son bir yıldır kahir ekseriyeti 
ekonomik sorunlardan mütevellit gösteriler dü-
zenliyorlar. Zaten Trump yönetimi de temel strate-
jisini İran’a ekonomik baskıların artırılması olarak 
belirlemiş durumunda ve bu yüzden sıklıkla İran 
ile masaya oturmak için acelesinin olmadığını ve 
ekonomik sorunların İran’ı eninde sonunda ma-
saya oturmaya ikna edeceğini düşünüyor. Trump 
yönetimi bu nedenden ötürü İran’ın mayıs ayında 
askeri gerginliği artırma politikasına benzer şekilde 
karşılık vermekten imtina etti ve oyunu çok daha 
avantajlı olduğu alanda sürdürmeyi tercih etti.

Dolayısıyla benzine yapılan son %50’lik ve 
%200’lik iki kademelik ani zam kararının İran’da-
ki gösterileri yeni bir aşamaya taşıması sürpriz 
olmadı. Zammın duyulmasıyla birlikte onlarca 
şehir ve kasabada protesto gösterileri düzenlenir-
ken, internet bağlantısının henüz kesilmediği ilk 

birkaç günde çok sayıda şiddet olayı rapor edildi. 
Yine görüntülerde dikkat çekici husus gösterilere 
kitlesel katılımların düşük olmasına rağmen yol 
kesme, benzin istasyonlarını ve banka şubelerini 
ateşe verme gibi günlük hayatı olumsuz etkileye-
cek eylemlerin yoğunluğu idi. Daha çok muhalif 
kesimlerce açıklanan ölü ve yaralı sayısı ile bun-
ların coğrafi dağılımı da özellikle örgütlü muhale-
fetin yoğun olduğu bölgelerdeki eylemlerin daha 
belirgin olduğunu ortaya koyuyordu.

Olaylara katılımın nispeten düşük olmasına 
ve İran’daki geniş rahatsız kesimlerin çeşitli se-
beplerle sokağa çıkmaktan sakınmasına rağmen 
gerek ölü sayısının fazlalığı gerekse de yönetimin 
tüm ülkenin internet bağlantısını kesecek şekilde 
sert tedbirler uygulamaya koyması muhtemelen 
az önce bahsettiğimiz ve yetkililerin haberdar 
olduğu arka planla ilgili olmalıdır. Zira Halkın 
Mücahitleri Örgütü ile sürgündeki Şehzade Rıza 
Pehlevi taraftarlarının öne çıktığı gösterilere dış 
destek de açıkça görülüyordu. Trump ve Pompeo 
gibi üst düzey isimlerin gösterilere destek açık-
lamaları, ABD’deki kimi düşünce kuruluşlarının 
İranlı yetkililerin ülkeden kaçmaya başladıklarına 
dair dezenformasyon çabaları, “evden ilaç almak 
için çıktığı halde güvenlik güçleri tarafından öl-
dürülen genç kız” hikayeleri gibi toplum vicdanı-
nı provoke etmeye çalışan propaganda yayınları 
organize bir çabanın içinde olunduğuna dair yo-
rumları haklı çıkartır nitelikteydi.

(...) 

Bu makale Kriter dergisinin Aralık 2019 sayı-
sında yayımlanmıştır. Devamını okumak için: 
https://kriterdergi.com/dis-politika/lubnan-
dan-irana-gosteriler-siibahari-mi

Hakkı Uygur
Başkan V. - Görüş
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Umman 
Dışişleri 
Bakanı’nın 
Tahran 
Ziyareti

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi 2 
Aralık Pazartesi günü Tahran’a beklen-
medik bir ziyaret gerçekleştirdi. Alevi, iki 

gün süren ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Ulu-
sal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali 
Şemhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile gö-
rüştü. Alevi, Tahran ziyaretinden bir hafta önce 
de Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo ile bir araya gelmişti. Daha önce İran ile 
ABD arasında gerilimin yükseldiği 2019’un Mayıs 
ve Temmuz aylarında da iki kez Tahran’a gelen 
Alevi, böylece son 8 ayda üçüncü kez Tahran’ı 
ziyaret etmiş oldu.

Sık sık İran ile İran’ın hasımları arasında 
üstlendiği arabuluculuk rolüyle gündeme gelen 
Bin Alevi gibi üst düzey bir diplomatın İran’a dü-
zenlediği ani ziyaret, Tahran-Washington-Riyad 
hattında yeni bir yumuşama mı oluyor sorusunu 
akıllara getirdi. Bilindiği gibi Umman hem Tahran 
hem Washington ile iyi ilişkilere sahip nadir Kör-
fez ülkelerinden biridir. Bu yüzden ismi Tahran ile 
hasımları arasında kapalı kapılar ardında gerçek-
leşen müzakerelere aracılık veya ev sahipliği yap-
makla gündeme gelmektedir. ABD ile diplomatik 
ilişkilerin kesildiği 1979 Elçilik Baskını’ndan beri 
Umman birçok önemli konuda Washington-Tah-
ran arasında arabuluculuk yapmıştır. Örneğin 
2013’te başlayan İran-ABD arasındaki Nükleer 
Anlaşma’yla ilgili müzakerelerin bir kısmı Um-
man’da gerçekleştirilmişti.

Bin Alevi’nin ziyaretiyle ilgili İran basınına 
yansıyan haberlerde, görüşmede ikili ilişkilerin 
yanı sıra bölgede gerilimin azaltılması kapsamın-
da “Hürmüz Barış Girişimi” planı gibi meselelerin 
de masaya yatırıldığı belirtildi. Hürmüz’de tan-
siyonun yükselmesinin ardından Ruhani, geçti-
ğimiz Ekim ayında BM Genel Kurulunda yaptığı 

konuşmada “Hürmüz Barış Girişimi” planını 
gündeme getirmiş ve bölgede istikrarın yeniden 
tesis edilmesi için bölge ülkelerini bu girişime ka-
tılmaya çağırmıştı. Yine basına yansıyan bilgilere 
göre görüşmede gündeme gelen konulardan biri 
de son dönemde İran-Suudi Arabistan arasında 
artan gerginlik oldu. İddialara göre Ruhani, mi-
safirine Suudi Arabistan ile ilişkilerin gözden ge-
çirilmesinin Tahran açısından herhangi bir sorun 
yaratmadığını söyledi. “Geçmişi arkamızda bırak-
malıyız.” diyen Ruhani, Tahran’ın Suudi Arabis-
tan ile ilişkileri gözden geçirmeye hazır olduğunu 
belirtti. Bilindiği gibi Ocak 2016’da Suudi Arabis-
tan, İran’daki temsilciliklerinin ateşe verilmesi 
üzerine İran ile diplomatik ilişkilerini tamamen 
kestiğini duyurmuştu.

Öte yandan görüşmeyle ilgili BBC Arapça ka-
nalına konuşan Bin Alevi ise bölgede artan gerili-
me dikkat çekti. Ülkesinin son dönemde özellikle 
ABD ile İran arasında gerilimin artmasından do-
layı oldukça endişeli olduğunu belirten Bin Alevi, 
Umman’ın başka ülkelerin de yardımıyla Washin-
gton-Tahran hattında artan gerilimi düşürmek 
için çabaladığını kaydetti. Nitekim Ruhani’nin 
dün sabah saatlerinde düzenlenen bir etkinlikte 
yaptığı açıklamalar da bu anlamda dikkat çekiciy-
di. İran’ın maruz kaldığı yaptırımların zararların-
dan bahseden Ruhani, konuyu ABD eski Başkanı 
Barack Obama ile gerçekleştirdiği telefon görüş-
mesine getirerek Nükleer Anlaşma sürecinde yü-
rütülen müzakereler için övücü ifadeler kullandı. 
Ruhani, sözlerini ABD’nin İran’a karşı uyguladığı 
tüm yaptırımları kaldırması durumunda bu ülkey-
le müzakere edeceklerini ekleyerek bitirdi. Sonuç 
olarak mevcut şartlar dikkate alındığında Was-

hington-Tahran-Riyad hattında olası yumuşama 
konusunda en azından kısa vadede çok büyük 
ilerlemelerin kaydedilmesini beklemek gerçekçi 
olmayabilir. Fakat gerilimi yönetilebilir düzeyde 
tutmak tarafların işine gelecektir.

Bin Alevi’nin 
ziyaretiyle ilgili 
İran basınına 
yansıyan 
haberlerde, 
bölgede gerilimin 
azaltılması 
kapsamında 
“Hürmüz Barış 
Girişimi” planı 
gibi meselelerin 
masaya yatırıldığı 
belirtildi.
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Abdul Mehdi’nin 
istifasıyla oluşan 
siyasi boşluk ve 
her geçen gün 
protestocularla 
güvenlik güçleri 
arasında artan 
şiddet olayları, 
Irak’ı sonu gelmez 
bir iç savaşa 
sürükleyebilir.

Irak’taki 
Gösteriler 
Tahran-
Bağdat 
İlişkilerini 
Nasıl Etkiler?

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan hükûmet karşı-
tı protestolar hız kesmeden devam ederken 
göstericilerin yaklaşık iki aydır dile getirdiği 

hükûmetin feshedilmesi talebi, Başbakan Adil 
Abdul Mehdi’nin istifa açıklamasıyla 29 Kasım 
Cuma günü karşılığını buldu. Gösterilerin bu 
istifa sonrası şiddetini düşürmesi bekleniyordu 
ancak tam aksine özellikle Kerbela ve Necef gibi 
şehirlerde İran karşıtı bir mahiyet de kazanarak 
şiddetini artırarak devam ettirdi. İran’ın Abdul 
Mehdi hükûmetine ve Irak’ta siyasi-ekonomik 
darboğazlara neden gösterilen ve mezhepsel 
kotalar temel alınarak oluşturulan siyasal güç 
paylaşım sistemine verdiği destek, protestocu-
lar arasındaki İran karşıtlığının nedenleri olarak 
yorumlandı. Göstericilerin Abdul Mehdi’nin is-
tifasını yeterli görmeyip tüm yönetici elitlerin 
istifasını istemesi, İran ve İran’ın Iraklı mütte-
fiki siyasal partiler aleyhine sloganlarını artır-
ması ve Necef’te İran Konsolosluğunu üçüncü 
defa ateşe vermesi ise Irak’taki mevcut düzen 
ve İran’ın Irak politikasına duyulan tepkinin son 
hafta içindeki en önemli tezahürleri oldu. Bura-
dan çıkan en somut sonuç ise protestocuların 
şikâyet ettikleri Irak’taki sistem ile İran’ı özdeş-
leştirdikleri oldu. Peki İran neden Irak’taki mev-
cut düzeni hararetle desteklemektedir? Yaklaşık 
iki aydır süren protesto gösterilerine nasıl yak-
laşmaktadır? Bu soruların yanıtını almak için 
İran’ın ABD işgali sonrasında ortaya koyduğu 
Irak stratejisine ve protestolar süresince verdiği 
tepkilere odaklanmak gerekmektedir.

Bilindiği gibi Tahran yönetimi, 2002’de dö-
nemin ABD Başkanı Bush’un İran’ı “şer ekse-
ni” ülkeleri arasında saymasıyla Kabil ve Bağ-
dat’tan sonra sıranın kendisine geleceğinden 

endişelenmeye başlamıştı. Bu nedenle Tahran 
yönetimi kendisini, bir ulusal güvenlik meselesi 
olarak gördüğü ABD’nin Irak’taki varlığını gözet-
lemek ve bununla mücadele etmek zorunda his-
setmişti. Bu bağlamda Saddam sonrası Irak’ta 
nüfuz kazanmak için yoğun çaba harcamıştı. 
Fakat geçen ayın başından beri Irak’ta şiddetle-
nen hükûmet karşıtı protestolar İran’ın Irak’taki 
nüfuzunu ciddi ölçüde tehdit ederek Tahran’ın 
son 15 yılda bu ülkede elde ettiği kazanımlarını 
sonlandırabilecek bir hâl aldı. Bu ihtimal İranlı 
yetkilileri ciddi anlamda endişelendirmektedir.

Irak’taki gösterilerin başlamasından beri 
başta Devrim Rehberi Hamenei olmak üzere 
İranlı siyasi elitlerden gelen tepkiler, Tahran’ın 
Irak’taki olaylara yönelik bakışını ve kaygılarını 
açıklar niteliktedir. Hamenei Irak’taki gelişme-
lerle ilgili yaptığı açıklamada “Tahran’ın Irak’ta 
cereyan eden olaylarla ilgili endişeli olduğunu” 
ifade etti ve olayların asıl sorumlusunun dış 
güçler olduğunu savundu. “Düşmanlar nifak 
yaymaya çalışmaktadır.” diyen Hamenei, “Irak 
halkı ve Iraklı yetkililer bu nifakı önlemek için 
çabalamalı.” şeklinde bir çağrıda bulundu. 
İran’ın Necef’teki konsolosluğunun göstericiler 
tarafından saldırıya uğraması sonrasında da ko-
nuşan Hamenei, Irak hükûmetinden saldırgan-
larla ciddiyetle mücadele etmesini istedi. Cum-
hurbaşkanı Özel Kalem Sorumlusu Mahmud 
Vaizi ise olayları dış güçlerin müdahalesi olarak 
gördüklerini ve asıl amacın İran ile Irak’ın arası-
nı açmak olduğunu iddia etti.

Öte yandan İran’ın, başta Irak olmak üzere 
Orta Doğu politikalarının sahadaki uygulayıcı-
sı konumunda bulunan Kasım Süleymani’nin 
olayların başladığı ilk günlerde Irak’a giderek 
üst düzey Iraklı güvenlik yetkilileriyle Yeşil 
Bölge’de sürpriz bir toplantı gerçekleştirdiği 
uluslararası basında geniş yer buldu. Konuy-
la ilgili Associated Press’e konuşan iki Iraklı 
yetkili, Süleymani’nin “Biz bu tür protestoların 
nasıl bastırılacağını çok iyi biliyoruz. Bu olay-
lar İran’da olmuş olsaydı çoktan bastırılmıştı.” 
sözleriyle ülkesinin toplumsal olayları bastır-
madaki deneyimlerini paylaştığı ve Iraklı yet-
kilileri göstericilere karşı sert davranmaya ikna 
etmeye çalıştığını aktardı. Ayrıca istifa etmeye 
hazırlanan Abdul Mehdi’nin de aynı toplantıda 
Süleymani tarafından bu kararından geri dön-
dürüldüğü iddia edildi. Nitekim bu toplantı son-
rası Iraklı güvenlik güçlerinin göstericilere karşı 
sertleştiği ve çok sayıda göstericinin Iraklı gü-
venlik güçlerinin doğrudan açtığı ateş sonucu 
hayatını kaybettiği görüldü.

İranlı yetkililere göre yolsuzluklar, rant ve 
hükûmetlerin işlevsizlikleri yüzünden Irak’ta ya-
şanan gösterilerin perde arkasında ABD, İsrail 
ve Suudi Arabistan’ın olduğundan şüphe yok-

tur. Bu yüzden Tahran’ın kendisine yakın Haş-
di Şabi içerisindeki gruplar başta olmak üzere 
hükûmetin terörle mücadele birimlerini hareke-
te geçirerek olayları baskılamaya çalıştığı görül-
mektedir. Fakat şu ana kadar yüzlerce gösterici-
nin hayatını kaybetmesine rağmen protestoların 
geniş katılımla devam ediyor olması ve daha 
önce Tahran’ın girişimiyle istifa kararından vaz-
geçirildiği iddia edilen Abdul Mehdi’nin istifa-
sını sunması göz önüne alındığında Tahran’ın 
Irak krizine yönelik yaklaşımının sonuç verme-
diği açıktır.

Burada ifade etmek gerekir ki Abdul Meh-
di’nin istifasıyla oluşan siyasi boşluk ve her ge-
çen gün protestocularla güvenlik güçleri arasın-
da artan şiddet olayları, Irak’ı sonu gelmez bir iç 
savaşa sürükleyebilir. Bu durum Tahran’ın Bağ-
dat’a yönelik hedefleri için ciddi bir tehdit oluş-
turduğu gibi ülkenin Şii-Sünni ve Kürt eksenin-
de bölünmesine yol açacak bir sürecin fitilini de 
ateşleyebilir. Bu nedenle İran’ın olayları şiddet 
kullanarak bastırmakta ısrar etmek ile Irak’taki 
sosyolojik gerçekliğe boyun eğerek göstericile-
rin taleplerini dikkate alacak yeni bir oluşumu 
desteklemek arasında yapacağı tercih, İran-Irak 
ilişkilerinin önümüzdeki yıllardaki seyri açısın-
dan belirleyici olacaktır. Fakat Kasım Süleyma-
ni’nin hâlâ yeni hükûmeti belirlemek için Bağ-
dat’ta olduğuna dair basında yer alan haberler, 
Tahran’ın Irak’taki kazanımlarından kolay kolay 
vazgeçmeyeceği anlamına gelmektedir.

Rahimullah Farzam - Araştırmacı
Taylan Çökenoğlu - Araştırmacı
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Almanya’nın 
Hizbullah’ı 
Yasaklama 
Girişimi

Hizbullah’ın askerî kolunu 2013 yılında ya-
saklamış olan Almanya ve diğer Avrupa ül-
keleri, örgütün siyasi koluna ilişkin bugüne 

dek bu yönde bir karar almış değil. Alman Spie-
gel dergisi 28 Kasım 2019 tarihli haberinde, Hiz-
bullah’a yönelik siyasi yasak kararının Almanya 
Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları tarafından 
kabul edildiğini ve gelecek hafta bu tasarının İçiş-
leri Bakanlığının gündeminde olacağını aktardı. 
Ancak Almanya İçişleri Bakanlığı, ülke ve Avrupa 
medyasında büyük yankı bulan bu haberi yalanla-
dı. Bakanlığın basın sözcüsü Steve Alter, Twitter 
hesabından yaptığı açıklamada “Medyada Hizbul-
lah’ın hükûmet kararıyla yasaklanacağı yönünde 
çıkan haberleri doğrulamıyoruz.” ifadelerini kul-
landı. Hizbullah’ın siyasi kolunun en aktif olduğu 
Avrupa ülkelerinden biri olan Almanya’da bu tar-
tışma aslında bir süredir devam ediyor. Almanya 
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hizbullah’ın dernek-
ler kanunu gereğince yasaklanması gerektiğinde 
geçtiğimiz yazdan beri ısrarcı. Almanya’nın faal 
siyasi kuruluşları arasında olan CDU, SPD ve Ye-
şiller gibi sol partiler de iki senedir Hizbullah’a 
ilişkin yasak kararının alınmasını talep ettiği gibi 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ber-
lin Büyükelçisi Richard Grenell de bu konuda Al-
manya’ya bir süredir baskı yapıyor. Hizbullah’ın 
hem siyasi hem de askerî kolu; Amerika, İsrail, 
Kanada, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 
ülkelerde yasak. Ancak Lübnan yönetimi ile ile-
tişim kanallarını açık tutmak isteyen ve mecliste 
13 kürsüsü, hükûmette ise 3 bakanı olan Hizbul-
lah’ı Lübnan’daki önemli aktörlerden biri olarak 
gören Avrupa ve Almanya, yasak kararını henüz 
gündemine almış değil. Ne var ki farklı kolları 
birbiriyle bağlantılı olan örgütün siyasi kolu da 
askerî koluna destek amacıyla Avrupa’da ve özel-
likle Almanya’da faaliyetlerine devam etmekte.

Hizbullah’ın Almanya’daki 
Siyasi Faaliyetleri

Almanya Anayasasını Koruma Kurumu Ver-
fassungschutz’un raporuna göre Almanya’da 
250’si Berlin’de yaşamakta olan 1.050 Hizbullah 

destekçisi bulunmaktadır. Hamburg İslam Mer-
kezi (IZH) ve Şii Cemaatlerin Çatı Örgütü (IGS), 
Almanya’nın en meşhur Şii kuruluşları olarak 
öne çıkmakta ve Berlin’de bulunan İmam Rıza 
Camii de Hizbullah propagandasının yapıldığı 
önemli merkezler arasında yer almaktadır. Fakat 
Almanya Federal Polisinin açıklamasına göre bu 
yapılarla Hizbullah arasında doğrudan bir bağlan-
tı bulunmamaktadır. Almanya’da, Hizbullah’ın si-
yasi kolunu temsil eden Şii kuruluş ve camilerde 
para toplanmaktadır. Toplanan paraların uyuştu-
rucu kaçakçılığı, araba kaçakçılığı ve kara para 
ticaretinde kullanıldığı da iddialar arasındadır.

Hizbullah, Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı 
(Drug Enforcement Agency’nin/DEA) raporların-
da mafya yapılanmasına sahip küresel bir uyuştu-
rucu karteli olarak yer almaktadır. DAE; Lübnan, 
Suriye ve Yemen’deki militanların nasıl finanse 
edildiğine ilişkin de bilgiler vermektedir. Buna 
göre uyuşturucu Güney Amerika ülkelerinden ge-
tirilerek ABD’de ikinci el arabalara yüklenmekte 
ve gemi yoluyla Sierra Leone, Liberya ve Gana’ya 
transfer edilmektedir. Bunun ardından arabalar 
Afrika’da satılırken uyuşturucu Avrupa’ya gön-
derilmekte ve bu satışlardan elde edilen gelirler 
Lübnan bankalarına aktarılmaktadır. Raporda bir 
kısmı Hizbullah’a aktarıldığı iddia edilen parala-
rın kalan kısmıyla da yeni araçlar temin edildiği 
ve Avrupa’ya gelen uyuşturucunun özellikle Al-
manya’da etkin olan büyük Şii aileler aracılığıyla 
piyasaya sürüldüğü iddia edilmektedir. Özellikle 
kokainin Rotterdam, Antwerp ve Hamburg liman-
larına getirilerek buralardan Almanya’ya aktarıldı-
ğı söylenmektedir. Büyükelçi Grenell, kara para 
konusunda Almanya’nın Hizbullah için altın kent 
olarak bilinen bir Eldorado olduğunu söylemiş ve 
ülkenin, büyük bir uyuşturucu ağının geçiş nok-
tası olarak Hizbullah açısından son derece önemli 
olduğunu belirtmişti.

ABD makamları bu ticarete ortak olan şahısla-
rın Lübnan’daki banka hesaplarını Nisan 2019’da 
dondurmuştu. Berlin polisi 2014 yılında Berlin’de 
ve diğer eyaletlerde yüksek miktarda nakit para 
ve altına el koymuştu. Aynı yıl, dönemin İçişleri 
Bakanı Thomas de Maizière’nin girişimiyle Es-
sen eyaletine bağlı olan birçok eyalette de şubesi 
bulunan Lübnan Yetim Projesi derneğine yasak 
getirilmişti. Zira bakanlık bu derneğin 2007-2013 
yılları arasında 3,3 milyon avroyu Hizbullah’a 
bağlı Lübnan Şehit Vakfına gönderdiğini tespit 
etmişti. ABD makamlarına göre Hizbullah lideri 
Hasan Nasrullah’ın eline bu sayede her ay 200 
milyon dolar geçmektedir.

Mevzubahis iddialara göre Almanya’daki Şii 
cemaatlere bağlı kuruluş ve camiler, Hizbullah’a 

maddi destek sağlamakla kalmamakta Hizbullah 
propagandası yaptığı gibi Cuma hutbelerinde 
ve düzenlediği programlarda İsrail ve Yahudiler 
aleyhine nefret söylemlerinde bulunmaktadır. 
Ayetullah Humeyni 1979 yılında Ramazan ayının 
son cuma gününü “Kudüs Günü” ilan etmişti. O 
tarihten bu yana Kudüs Günü dünya çapında anıl-
dığı gibi 1980 yılından beri Almanya’da da prog-
ramlar tertip edilmektedir. Berlin’de ise 1996 yı-
lından beri her yıl yürüyüşler düzenlenmektedir. 
2015 yılında gerçekleşen Kudüs yürüyüşünde de 
“Amerika’ya ölüm! İsrail’e ölüm!” gibi sloganla-
rın atıldığı gözden kaçmamıştı. Ayrıca tüm engel-
lemelere rağmen Hizbullah’ın yayın organı olan 
el-Manar’ın TV yayınları Berlin’e ulaşmaktadır. 
Almanya’daki siyasi parti ve STK’lar tarafından 
örgütün askerî kolunun Avrupa ve Almanya’da 
düzenlediği suikastlar ve Suriye iç savaşında 
5.000 ile 8.000 arasındaki militanıyla üstlendiği 
rol nedeniyle Hizbullah’ın siyasi kolunun faali-
yetlerinin de terör kapsamında değerlendirilmesi 
talep edilmektedir.

Almanya’da bulunan Yahudi cemaatler, Hiz-
bullah’ın siyasi kolunun yasaklanmamasına yö-
nelik sert eleştiriler yöneltmektedir. Bu gruplar, 
yukarıda bahsedilen tüm faaliyetlerin Hizbullah’ı 
daha da güçlendirdiğini belirtmektedir. Yasak 
getirildiği takdirde örgütün finans ayağının kont-
rol altına alınacağını ve Almanya’da yürüttükleri 

Tahran’dan 
Hizbullah’a 2017 
senesine kadar 
yılda 200-350 
milyon dolar 
aktarıldığı ve 
ABD yaptırımları 
nedeniyle 
bu desteğin 
aynı ölçekte 
sürdürülemediği 
belirtilmektedir.
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klan yapılanmasının ve ağlarının aydınlatılacağını 
savunmaktadır. Durumdan rahatsız olan Yahudi 
cemaati, Almanya’nın antisemitizme karşı duyarlı 
olduğu konusundaki açıklamalarını ciddiye alma-
dıklarını ifade etmektedir.

Hizbullah’ın Siyasi Kolu Yasaklanırsa 
Ne Olur?

Avrupa ve özelde Almanya henüz Hizbullah’ın 
siyasi kolunun yasaklanması hususunda bir fikir 
birliğine varmadığı gibi bu yönde geleceğe dö-
nük bir çalışma da söz konusu değildir. Avrupa, 
Lübnan’daki tüm siyasi aktörlere eşit mesafede 
durmak ve iletişim kanallarını açık tutmak iste-
diği için Hizbullah’ın siyasi faaliyetlerine şimdilik 
bir yasaklama getirmek istememektedir. Alman 
diplomatların, Hizbullah ve İsrail arasında ara-
buluculuk rolü üstlenmeleri de Hizbullah ile olan 

temasın kesilmesinin arzu edilmemesinin ne-
denlerinden biridir. Nitekim AB İstihbarat ve De-
ğerlendirme Merkezi Başkanı Gerhard Conrad’ın 
Lübnan ile iyi ilişkilerinin olduğu ve Hizbullah ile 
İsrail arasında esirlerin değiş tokuşuna dönük 
görüşmelerde büyük rol oynadığı bilinmektedir.

Daha önce Brüksel’de Hizbullah’ın siyasi ka-
nadının yasaklanması gündeme getirilmiş fakat 
bu girişim Fransa engeline takılmıştı. Almanya’da 
2016 yılında yürüyüşlerde Hizbullah bayrakları-
nın veya sembollerinin kullanılmasına ilişkin ge-
tirilen yasak yürürlükte olmasına rağmen Hizbul-
lah, Avrupa ve Almanya’da yasal bir örgüt olduğu 
için Alman polisinin bu yasağı önemsemediği gö-
rülmektedir. Eğer Almanya ve Avrupa genelinde 
böyle bir yasaklama söz konusu olursa Hizbullah 
tamamen PKK ve DEAŞ gibi bir terörist örgüt ola-
rak kabul edilmiş olacaktır. Böylece örgütün tüm 

siyasi sembolleri ve faaliyetleri yasak kapsamına 
girecektir. Hizbullah’ın siyasi faaliyetlerini yü-
rüttüğü kuruluş ve camilere yasak getirilse dahi 
bunların başka isim ve çerçevelerde faaliyetlerini 
sürdürmesi de diğer bir olasılıktır.

Kuşkusuz ABD’nin Avrupa’ya özellikle de 
Almanya’ya Hizbullah’ın siyasi kolunun yasak-
lanması konusunda yaptığı baskının en önemli 
nedeni İran’a uygulanan maksimum baskı poli-
tikasını İran’la bağlantılı bütün alanlara yaymak 
istemesidir. Tahran’dan Hizbullah’a 2017 senesi-
ne kadar yılda 200-350 milyon dolar aktarıldığı 
ve ABD yaptırımları nedeniyle bu desteğin aynı 
ölçekte sürdürülemediği belirtilmektedir. Bu ne-
denle ABD’nin bu baskısının ardında Avrupa’dan 
Hizbullah’a para akışını sekteye uğratmaya dö-
nük bir çaba olduğu söylenebilir.

Deniz Caner - Araştırmacı
Dış Politika - Görüş
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Esmatullah Surosh - Asistan
Şiilik Araştırmaları - Görüş

İran’ın Bir 
Dış Politika 
Enstrümanı 
Olarak Erbâin 
Merasimi

Erbâin Nedir?

“Erbâin”in kelime kökeni Arapça olup kırk 
anlamına gelmektedir. Ancak Şiilikte Erbâin, 
Kerbela şehitlerinin kırkını anmak için kullanı-
lan bir dinî kavram hâline gelmiştir. Şii inancına 
göre 10 Muharrem 61 Hicri senesinde (1 Ekim 
680) Kerbela’da Hz. Muhammed’in torunu Hz. 
Hüseyin’in ve 72 yandaşının Yezit’in askerleri 
tarafından öldürüldüğü Aşura Hadisesi’nden 
sonra Hz. Hüseyin’den geriye kalan ailesi (Ehli 
Beyt), Yezit’in askerleri tarafından Kerbela’dan 
dönemin başkenti Şam’a kadar yaya olarak 
götürülüp tekrar Kerbela’ya getirilmiştir. Bu 
nedenle günümüzde Şiiler, Aşura Günü’nden 
sonra her sene belli mesafeleri yürüyerek Ker-
bela’ya gidip bu olayı canlı tutmaktadır. Kerbe-
la’nın komşu illerinden gelen Iraklılar evlerinden 
Kerbela’ya kadar yürüyerek gelirken daha uzak 
şehirlerden veya yurt dışından gelen ziyaretçiler 
çoğunlukla Necef – Kerbela (80 km), Bağdat – 
Kerbela (120 km) ya da Basra – Kerbela (500 
km) mesafesini yürürler. Bu mesafelerden en 
çok tercih edilen ise Necef – Kerbela arasındaki 
mesafedir. Bunun en temel nedeni bu mesafe-
nin zikredilen diğer mesafelere göre daha yakın 
olması ve Necef’te bulunan din âlimlerinin tarih 
boyunca bu geleneği devam ettirmesidir.

Erbâin’in Tarihsel Gelişimi

Merasimin tarihsel gelişimine bakıldığında 
ise ilk olarak dönemin önemli âlimlerinden olan 
Cabir bin Abdullah Ensari ve Atia el-Avfi, Kerbe-
la Hadisesi’nden sonra yaya olarak Medine’den 
Kerbela’ya giderek orada Şam’dan getirilen Ehli 
Beyt’le bir araya gelerek şehitler için yas tut-
muştur. Bu nedenle adı geçen bu iki âlim Erbâin 
yürüyüşünü gerçekleştiren ilk kişiler olarak bi-

linmektedir. Sonraki yıllarda bu gelenek devam 
etse de Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde 
dikkate değer bir katılım olmamıştır. Ancak Os-
manlı İmparatorluğu döneminde 1838–1902 
yılları arasında yaşayan Şeyh Mirza Hüseyin 
Nuri bu geleneğin tekrar canlanmasını sağla-
mıştır. Çağdaş Şii tarihine bakıldığında Saddam 
döneminde getirilen bazı kısıtlamalardan dolayı 
Erbâin Merasimi’ne katılım oranı oldukça dü-
şüktür. Ancak 2003 yılında Saddam rejiminin 
ortadan kalkmasıyla birlikte katılım oranı her 
geçen yıl daha da artmıştır. Öyle ki verilere göre 
2019 yılında 21 milyon kişi Erbâin yürüyüşü-
ne katılmıştır. Bu katılımcıların 17 milyonunun 
Iraklı, 3 milyonunun İranlı ve 1 milyonunun di-
ğer Müslüman ülkelerden olduğu tespit edilmiş-
tir. Yürüyüşe sadece Şiiler değil aynı zamanda 
diğer mezheplerden hatta diğer dinlere mensup 
olanlardan da katılım olmuştur.

Erbâin’de Yapılan Ritüeller

Daha önce de bahsedildiği gibi belli me-
safeleri yürüyerek Kerbela’da bulunan Hz. 
Hüseyin’in türbesine ulaşmak bu merasimin 
en önemli ritüellerinden biridir. Ziyaretçile-
rin yürüdüğü yollar boyunca dinlenebileceği 
ve yemek yiyebileceği çadırlar kurulmakta ve 
“mevkib” adı verilen bu çadırlarda ziyaretçilere 
hizmet verecek gönüllüler yer almaktadır. Her 
sene çok sayıda kurulan bu mevkibler (çadırlar) 
halk yardımıyla kurulduğu gibi devletin deste-
ğiyle de kurulmaktadır. Her mevkibin başında 
bir sorumlu bulunup ona mevkib sahibi adı 
verilmektedir. Herhangi bir aksilik durumunda 
mevkib sahipleriyle irtibata geçilmektedir. İR-
NA’nın verdiği bilgiye göre 2019 Erbain Mera-
simi esnasında İranlılara ait 2800 mevkib Irak 
sınırları içerisinde hizmet vermiştir. Merasim 
yürüyüşü süresince ziyaretçiler gruplar hâlinde 
yeşil, siyah ve kırmızı bayraklar taşır ve yanla-
rında ilahi dinleyebilecek hoparlörler bulundu-
rurlar. Türbeye gelindiğindeyse Hz. Hüseyin’in 
içinde bulunduğu söylenen gümüşten yapılan 
“zarih” (mezarı çevreleyen parmaklık) etrafın-
da dönülerek kafese yeşil kurdeleler bağlanıp 
dua edilir. Türbede bir iki gün kalıp geri dönü-
lür. Bu süreç Aşura Günü’nden 40 gün sonra-
ya kadar devam etmektedir. Erbâin tam tarihi 
Hicri takvimine göre muharrem ayından sonra 
gelen Safer ayının 20’sine denk gelmektedir. 
Ancak ziyaretçilerin yoğunluğu nedeniyle bu 
merasim, Aşura Günü’nden (10 Muharrem) 20 
Safer’e kadar kırk gün boyunca devam etmek-
tedir. Bu kırk gün içerisinde en yoğun günleri 
de son on gün (10-20 Safer) oluşturmaktadır.

Erbâin’in İran Dış Politikasındaki Yeri

İran’ın Erbain Merasimi’ne verdiği önem bu 
bağlamda yapmış olduğu yatırımlar ve faaliyet-
lerinden net bir şekilde anlaşılmaktadır. İran’da 
sadece Erbain meseleleriyle ilgilenen bir resmî 
kuruluş bulunmaktadır. Setad-i Merkezi-i Erbain 
adı verilen bu kuruluş 13 komiteden oluşmak-
tadır ve neredeyse İran’ın bütün şehirlerinde 
şubeleri vardır. Erbain’le ilgili bütün işlemlerle 
bütçesi devlet tarafından verilen bu kuruluş il-
gilenmektedir. Maddi desteğinin yanı sıra İran 
devleti Erbain Merasimi’ne katılma konusunda 
da devletin resmî medya organlarını kullanarak 
vatandaşları teşvik etmektedir. Bu nedenle Erbain 
Merasimi’ne katılan İranlı ziyaretçiler her geçen 
yıl artış göstermektedir. İran Devrim Rehberi Ha-
menei’nin 18 Eylül 2019 tarihinde Iraklı mevkib 
sahiplerini Tahran’a davet edip onlarla birebir gö-
rüşmesi, Erbain gününde gençlerin davet edildiği 
bir program düzenleyip gençleri bu yönde teşvik 
etmesi İran’ın Erbain Merasimi’ne ne kadar önem 
verdiğini göstermektedir.

İran’ın Erbain Merasimi’ne bu derece önem 
vermesinde dinî nedenlerin yanı sıra bazı siya-
si nedenler de yer almaktadır. Birincisi “ümmet 
teorisi” kapsamında benimsemiş olduğu dış po-

Şeriat sistemi 
üzerine kurulu 
olan İran İslam 
Cumhuriyeti, 
ideolojik tarihî 
dönüm noktalarını 
günümüz 
koşullarına uygun 
bir biçimde 
yorumlayıp 
bunları çıkarları 
doğrultusunda 
kullanmaktadır.
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litika stratejisine Erbain Merasimi’yle ideolojik 
bir simge oluşturmaktadır. İran, ümmet teorisi 
çerçevesinde bütün İslam aleminin birleşmesini 
savunup var olan uluslararası sisteme bir alter-
natif olarak İslami düzeni sunmaktadır. Nitekim 
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının 
ana sloganını da “Ne Şarki Ne Garbi Cumhuri-yi 
İslami/Ne Doğu Ne Batı İslam Cumhuriyeti” iba-
resi oluşturmaktadır. İran Dışişleri Bakanlığının 
bu sloganında “Şii” kelimesi ve “İran” kelimesi 
geçmemektedir. Böylece İran kendisine bir sınır 
tanımadan hem İslam ülkelerine hem de “maz-
lum” olarak adlandırdığı diğer dünya ülkelerine 
müdahale etme gerekçesi oluşturmaktadır. Ni-
tekim Hamenei, Iraklı mevkib sahipleriyle yaptı-
ğı konuşmasında Erbain’in sadece Şiiliğe ya da 
İslam’a ait olmadığını aksine bütün insanlığa ait 
olduğunu söylemişti. Hamenei aynı şekilde bu 
konuşmasında “Yeni İslam medeniyetini oluş-
turmak her Müslümanın imgesi olmalı. Büyük 
İslam medeniyetini oluşturmak bizim nihai ama-
cımızdır.” ifadelerini kullanmıştır. Diğer yandan 

Şii argümanlarında Hz. Hüseyin mazlum olarak 
ifade edilmektedir. Nitekim Erbain yürüyüşünde 
ziyaretçiler, üzerinde “Mazlum Hüseyin” yazan 
bayraklar taşımaktadır. İran ise bu argümandan 
hareket ederek emperyalizmin zulmüne maruz 
kalan ülkelere müdahale etmeye çalışmaktadır.

İkinci olarak İran, Erbain ve Aşura gibi ar-
gümanları kullanarak mevcut siyasi durumu 
karşısında halkını direnmeye teşvik etmektedir. 
Nitekim İran’ın önde gelen din âlimlerinden biri 
Muhsin Kıraati 3 Ekim 2019’da yaptığı konuş-
mada Aşura Günü’nde Hz. Hüseyin’in Yezit ta-
rafından askerî ve ekonomik olarak muhasara 
edildiğini ancak Hz. Hüseyin’in teslim olmayıp 
direndiğini hatırlatarak İran’ın da ABD’ye karşı 
mevcut durumunun aynı olduğunu ifade etmiştir. 
Nitekim Suriye savaşı esnasında İran siyasileri ve 
akademisyenleri tarafından sıklıkla dillendirilen 
“Direniş Ekseni” söyleminin ideolojik kaynaklarını 
da bu düşünceye bağlamak mümkündür. Hame-
nei, Iraklı mevkib sahipleriyle yaptığı görüşmede 
ise “Hz. Hüseyin’in mantığı emperyalizm ve zu-

lümle mücadele mantığıdır. Bugün dünyanın bu 
mantığa ihtiyacı var. Erbain bu mantığı yaymak 
için en uygun yoldur.” ifadelerini kullanmıştır.

Üçüncü olarak, İran İslam Cumhuriyeti Er-
bain Merasimi’nden yararlanarak Irak halkını da 
yanına çekmeyi amaçlamaktadır. Nitekim Hame-
nei Iraklı mevkib sahipleriyle yaptığı buluşmada 
“İran ve Irak birbiriyle iman yoluyla kenetlenmiş 
iki millettir.” ifadesini kullanmıştır. İran devleti 
Erbain Merasimi’ni bir fırsat olarak kullanarak 
bir yandan kendi dinî kültürünü de Irak Şiileri-
ne yaymaktadır. Örneğin Şiilerin her yıl yas tut-
tuğu Muharrem 1-10 arasında “zincir vurma” 
ritüeli son zamanlarda Irak’ta da yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Bunun yanı sıra İran’ın önde gelen 
mersiye söyleyenleri de Erbain Merasimi’nde 
Irak’a gidip mevkiblerde ziyaretçiler için mersiye 
söylemektedir. Kısaca, şeriat sistemi üzerine ku-
rulu olan İran İslam Cumhuriyeti, ideolojik tarihî 
dönüm noktalarını günümüz koşullarına uygun 
bir biçimde yorumlayıp bu dönüm noktalarından 
çıkarları doğrultusunda ustaca yararlanmaktadır.

Esmatullah Surosh - Asistan
Şiilik Araştırmaları - Görüş
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İran’da 
Grip Salgını 
ve Sağlık 
Sektörünün 
Yönetimsel 
Sorunları

Son birkaç hafta içerisinde İran’ın muhtelif 
şehirlerinde gribal enfeksiyon olarak ta-
nımlayabileceğimiz influenza vakaları artış 

gösterdi. İran Sağlık Bakanlığının verilerine göre 
influenza teşhisiyle tedavi için hastanelere yatı-
rılan kişilerin sayısı 4200 civarına ulaştı. Ayrıca 
influenzadan yaşamını yitirenlerin sayısı 2019 
Eylül ayından itibaren 37 kişi olup son iki hafta 
içerisinde 19 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetti.

Ölüm oranlarının son birkaç haftada yüksel-
mesi kamuoyunda, ölümcül bir grip salgının ol-
duğuna yönelik şüpheleri artırdı. Basında bu tür-
den haberlere sıkça yer verilmesi de bahsedilen 
endişelerin artmasına sebep oldu. Bu bağlamda 
basında yer alan İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı 
Hastalıklar Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi 
Guya’nın grip vakalarının geçen yıla oranla daha 
fazla olduğu ve salgının ne zaman sona erece-
ğinin henüz tahmin edilemediğine yönelik açık-
lamaları ve İran İlaç ve Gıda Kurumu Sözcüsü 
Kiyanuş Cihanpur’un İran’da gripten ölenlerin 
yarısından fazlasının influenzanın alt virüs tür-
lerinden biri olan ve domuz gribi olarak bilinen 
H1N1 virüsünden kaynaklandığını söylemesi söz 
konusu endişenin artmasında etkili oldu. Millî 
İnfluenza Kurulu Üyesi Mesud Merdani ise eğer 
gerekli önlemler alınmazsa salgının çok daha teh-
likeli hâle gelebileceği yönündeki sözleri kamuo-
yundaki tedirginliğin daha da güçlenmesine yol 
açtı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Alireza Reisi ise 4 
Aralık Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasın-
da bu endişeleri ortadan kaldırmak adına henüz 
tüm ülkeyi etkisi altına alan bir salgından bahset-
mek için erken olduğunu belirtti. Soğuk havaların 
etkili olduğu kış aylarında bu tür vakalarda her yıl 

artış gözlemlendiğini ve influenzadan ölenlerin; 
kalp damar hastalıkları, akciğer hastalıkları, kan-
ser ve AIDS gibi hastada bulunan diğer hastalık-
lar sonucu vücut direnci azalmış kişiler olduğunu 
ileri sürdü. Ülkenin sağlık sektörünü yöneten 
resmî makamların birbirleriyle tezat oluşturan 
tutarsız açıklamaları halk arasında konuyla ilgi-
li panik ortamının oluşmasında ana etkenlerden 
biridir. Bu durum hükûmetin sağlık idaresinin 
zaafını ortaya koymaktadır.

Grip salgınının gündeme getirdiği diğer idari 
sorunlardan biri de İran’da yaşanan ilaç yeter-
sizliğidir. Halk son zamanlarda ölümcül salgın 
iddialarından etkilenerek grip aşısı yaptırmak ve 
ilaç alabilmek için hastanelere ve eczanelere akın 
etmektedir. Ancak ambargoların da etkisiyle ileri 
aşamadaki grip vakalarının tedavisinde kullanılan 
ilaçların temini konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. 
Sağlık Bakanı Yardımcısı Alireza Reisi, her ne ka-
dar toplumdaki tüm bireylerin grip ilacı almasına 
gerek olmadığı ve grip tedavisinde kullanılan ilaç-
ların yetersizliği konusunda hükûmetin herhangi 
bir sorun yaşamadığı yönünde açıklamalarda 
bulunsa da basında İran’ın bazı bölgelerinde grip 
aşılarının temini konusunda sorun yaşandığına 
dair haberlere yer verilmeye devam etmektedir. 
Grip salgının gündeme getirdiği ilaç sektöründeki 
sorunlardan diğeri de grip ilaçlarının fiyatlarında 
yaşanan artıştır. Geçmişte 200 bin tümen olan 
gribal enfeksiyon ilaçlarının bugünlerde 400 ila 
700 bin tümene satıldığı ifade edilmektedir. Grip 
aşıları ise önceden 40 bin tümene satılırken bu 
rakam şimdilerde 120 bin ila 150 bin tümene 
yükseldi. Grip vakalarındaki artış nedeniyle grip 
ilaçlarına yönelik artan talep, stoklardaki ilaç 

sayısının az olması etkeniyle birleşince ilaç fi-
yatlarının aniden yükselmesi de kaçınılmaz oldu. 
Grip salgınına yönelik endişeler, ilaç fiyatlarında-
ki artışla birlikte değerlendirildiğinde halkın ka-
çak ilaç pazarına yönelmesi beklenmektedir. Bu 
durum İran’da önümüzdeki günlerde, Tahran’ın 
Nasır Hüsrev Caddesi’yle birlikte anılan kaçak ilaç 
pazarının canlanmasına neden olabilir. Nitekim 
İran İlaç ve Gıda Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Ci-
hanpur söz konusu probleme dikkat çekerek ka-
çak ilaç pazarında grip ilaçlarının çok daha düşük 
fiyatlara satıldığına temas etti. Bununla birlikte 
burada satılan ilaçların birçoğunun sahte olduğu, 
bu tür sahte ilaçların ise hastalarda telafisi olma-
yan sağlık problemlerine sebep olacağına dair 
uyarılarda bulundu.

Grip salgınına 
yönelik endişeler, 
ilaç fiyatlarındaki 
artışla birlikte 
değerlendirildiğinde 
halkın kaçak ilaç 
pazarına yönelmesi 
beklenen bir olasılık 
hâline gelmektedir.



28311.12.2019, Dış Politika

NATO’nun 
Rusya ve 
Suriye 
Yaklaşımı

Uluslararası ortak güvenlik örgütü olan NA-
TO’nun Soğuk Savaş döneminde öncelikli 
hedefi Doğu Blok’una karşı Batı demokra-

silerinin güvenliğini sağlamaktı. Daha sonra Sov-
yetler Birliği’nin çökmesiyle NATO, misyonunu 
değiştirerek farklı tehditlere karşı uygun öncelik-
ler belirleyerek yeni güvenlik konseptleri geliştir-
di. Ancak ittifakın bazı politikaları üye devletlerin 
çıkarlarıyla örtüşürken bazı politikaları farklılaş-
maktadır. Bu durumda NATO hem ittifakın genel 
çıkarlarını hem de üye ülkelerin farklı çıkarlarını 
bir noktada buluşturarak örgütün ortak hedefleri 
hâline getirmeye çalışmaktadır. Bu görev NATO 
Genel Sekreteri tarafından yerine getirilmektedir.

3-4 Aralık’ta Londra’da düzenlenen NATO Zir-
vesi’nde konuşma yapan NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg, ittifakın tek bir tehdit üzerine 
değil birden çok, karmaşık ve öngörülmesi zor 
olan tehditler üzerinde odaklandığını açıklamış-
tır. Stoltenberg NATO’nun karşılaştığı güvenlik 
tehditlerini de şöyle sıralamış ve yorumlamıştır. 
1) Rusya agresif politikalar izleyerek nükleer si-
lahlara daha fazla kaynak ayırmakta, orta menzilli 
nükleer başlıklı füzeleri Avrupa’ya yerleştirerek 
Avrupa’nın güvenliğini tehdit etmektedir; 2) Irak, 
Suriye ve İsrail’de terörizm tekrar yükselişe geç-
mektedir; 3) siber alanda siber güvenlik sorunla-
rıyla karşı karşıyayız; 4) Çin’in yükselişi nedeniyle 
küresel güç dengesinde değişim yaşanmaktadır.

Rusya Tehdidi

Rusya NATO’yu ulusal güvenliği için en bü-
yük tehditler arasında saymaktadır. Aynı şekilde 
NATO da Rusya’yı en büyük tehditler arasında 
görmektedir. Rusya’dan en fazla tehdit algılayan 
NATO üyesi ülkelerin başında ise eski Sovyetler 
Birliği üç Baltık ülkesi (Estonya, Letonya ve Lit-
vanya) ve eski Doğu Bloku ülkesi olan Polonya 
gelmektedir. Zaman zaman bu listeye Romanya 
da eklenmektedir. Bu ülkeler, coğrafi yakınlık ve 
tarihsel hafızaları nedeniyle Rusya’yı en büyük 
güvenlik tehdidi olarak görmekte ve NATO’nun 

öncelikli hedefinin Rusya tehdidiyle mücadele ol-
ması gerektiğine inanmaktadır. Fakat NATO üyesi 
ülkeler arasında “Rusya tehdidine” karşı farklı 
görüşler de yok değildir.

Almanya, Doğu Avrupa ülkelerinden fark-
lı olarak Rusya’yı kendi güvenliği için bir tehdit 
olarak görmemektedir. Hatta enerji alanında Rus-
ya ile yakın bir iş birliği içindedir. Fakat 2014’te 
Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve ardından Ukrayna’nın 
doğu bölgesine yönelik müdahalesi Rusya’ya ba-
kış açısını değiştirmiş, Rusya’yı Avrupa güvenliği 
için güvenlik riski oluşturabilecek bir aktör haline 
getirmiştir. Almanya, Avrupa güvenliği için Rus-
ya kaynaklı tehdidin azaltılması amacıyla Mosko-
va ile diyalogun sürdürülmesinin önemli olduğu-
nu düşünmektedir.

Macron iktidarındaki Fransa ise Rusya’yı 
düşman olarak görmenin yanlış olduğuna inan-
maktadır. Fransa’ya göre Avrupa, ABD’nin NATO 
üzerinden sağladığı güvenlik garantisine dayan-
maktan vazgeçerek kendi güvenlik olanaklarını 
geliştirmeli ve Polonya’nın şüpheciliğine aldır-
madan Rusya ile yeniden diyalog kurmalıdır. Aksi 
takdirde Avrupa jeopolitik güç olarak yok olmaya 
mahkûmdur. Yani Fransa, Avrupa’nın NATO’dan 
bağımsız bir aktör olması ve Rusya ile ilişkilerini 
yeniden kurması gerektiğini savunmaktadır. Bu 
noktada Fransa’nın Rusya yaklaşımı, NATO’nun 
yaklaşımından farklılaşırken, Rusya’nın NATO 
yaklaşımıyla Fransa’nın NATO yaklaşımı örtüş-
mektedir.

Ulusal güvenlik doktrininde Çin ve Rusya’yı 
en önemli jeopolitik rakip olarak ilan eden ABD, 
ekonomik ve askerî anlamda mücadelesini Çin 
odaklı sürdürmektedir. ABD’nin jeopolitik hedefi 
Çin’in çevrelenmesi ve dengelenmesine yönelik-
tir. ABD’nin Çin’le mücadele stratejisinde Rusya 
ile diyalog önemli yere sahip olmuş, Rusya-Çin 
ilişkilerini zayıflatarak ABD-Rusya iş birliğini ar-
tırılması Trump’ın öncelikli dış politika amaçla-
rından biri haline gelmiştir. Trump’ın “Rusya ile 
diyalog” yaklaşımı Macron’un yaklaşımıyla para-
lellik gösteriyor olsa da ABD’nin Avrupa politika-
sının önceliklerinden biri Rusya’yı Avrupa dışın-
da tutmak ve Doğu Avrupa ülkelerinin güvenlik 
endişelerini karşılamaktır.

Dolayısıyla Rusya’yı Doğu Avrupa ve Baltık 
ülkeleri üzerinden sınırlandırmasında İngiltere ile 
benzer bir strateji izleyen ABD’nin “Rusya ile di-
yalog” yaklaşımı Çin ve Orta Doğu gibi Avrupa dı-
şındaki bölgelerle ilgilidir. Bu bağlamda ABD’nin 
“Avrupa için Rusya tehdidi” yaklaşımı NATO’nun 
Rusya’ya yönelik genel stratejisiyle örtüşmekte-
dir.

Rusya konusunda diğer NATO üyesi ülkeler-
den farklı yaklaşıma sahip olan aktörlerden biri 
de Türkiye’dir. Rusya’dan tehdit algılayan Doğu 
Avrupa ülkelerinden farklı olarak Türkiye’nin Ka-
radeniz bölgesinde komşusu olan Rusya’ya yak-
laşımı daha farklıdır. Bu bölgede Rusya’nın gü-
cünü dengeleme yeteneğine sahip olması, Suriye 
sahasında Rusya ile yürüttüğü rekabet ve iş bir-
liği neticesinde elde ettiği deneyim ve Rusya’nın 
gücünü yakından tanıma fırsatı, Ankara’nın terci-
hini diyalogdan yana kullanmasına neden olmak-
tadır. Dolayısıyla Türkiye, “Rusya ile diyalog” ile 
NATO’nun ortak güvenlik politikaları arasında bir 
denge kurmaya çalışmaktadır.

Suriye Sorunu

NATO Suriye’ye yaklaşımını ve hedeflerini 
şöyle sıralamaktadır. Birincisi, ilgili tüm ulusla-
rarası aktörlerin dâhilinde Suriye’nin kuzeyindeki 
istikrarsızlığın sona erdirilmesi. İkincisi, Suri-
ye’de terörle mücadelenin aktif bir şekilde devam 
ettirilmesi. Fakat “Rusya tehdidi” konusunda ol-
duğu gibi NATO üyesi ülkeler Suriye konusunda 
da farklı bakış açılarına sahiptir.

Türkiye DEAŞ ve YPG/PYD’yi güvenlik tehdi-
di olarak sayarak bu terör örgütlerine karşı mü-
cadele verirken diğer NATO üyesi ülkeler olan 
ABD, Fransa, Almanya YPG/PYD’yi DEAŞ’a karşı 
mücadele veren müttefik olarak tanımlamakta-
dır. Türkiye diplomatik çabalar neticesinde YPG/
PYD konusunda ABD’yle varılan mutabakat son-
rası 9 Ekim 2019 tarihinde Suriye’nin kuzeyine 
Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmış, bu alanın dı-
şında kalan bölgelerde ise 22 Ekim’de Rusya’yla 
yapılan Soçi Mutabakatı’yla ortak hareket etme-
ye başlamıştır.

Türkiye, “Rusya 
ile diyalog” 
ile NATO’nun 
ortak güvenlik 
politikaları 
arasında bir 
denge kurmaya 
çalışmaktadır.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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Türkiye kendi güney sınırlarında güvenli böl-
ge kurmaya çalışırken Almanya da Suriye’nin ku-
zeyinde güvenli bölge kurulması gerektiğini dile 
getirmeye başlamıştır. Fakat Almanya’nın “gü-
venli bölge” yaklaşımı Türkiye’ninkinden farklılık 
göstermektedir. Almanya’nın önceliği İdlib olmak 
üzere Suriye’nin kuzeyinde olası bir istikrarsız-
lıktan kaynaklı mülteci krizinin önüne geçmek 
ve PYD/YPG’nin Türkiye tarafından tamamen 
ortadan kaldırılmasını engellemektir. Dolayısıyla 
İdlib’in istikrarı konusunda Türkiye ile benzeri 
yaklaşıma sahip olan Almanya, PYD konusunda 
Türkiye’den farklı düşünmektedir.

Fransa da Türkiye’nin PYD/YPG politikasına 
ve Barış Pınarı Harekâtı’na karşı çıkmış, Türki-
ye’nin Suriye politikalarını, sadece ABD’yle değil 
aynı zamanda Fransa ve Almanya ile de istişare 
etmesi gerektiğini dile getirmiştir. Almanya ile 
Fransa, Türkiye’nin Suriye’de atacağı adımlarını 
27 Eki 2018’de Türkiye, Rusya, Fransa ve Alman-
ya’nın katılımıyla yapılan İstanbul zirvelerinde 
olduğu gibi istişare yoluyla karar verilmesini is-
terken İngiltere, Türkiye ile diğer Avrupa ülkeleri 
olan Almanya ile Fransa arasında diyalogun ku-
rulması yönünde çabalamaktadır.

Sonuç olarak 3-4 Aralık 2019 NATO Zirve-
si’nin ardından yayımlanan Londra Deklaras-
yonu’nda, ittifakın her üyesinin sorunlara farklı 
yaklaşımı olmasına rağmen hem “Rusya tehdidi” 
hem de “Suriye meselesi” gibi konularda ortak 
karar alınabilmiştir. NATO Rusya’yı Avrupa gü-
venliği için bir tehdit olarak saymış fakat Rusya 
ile diyalog yolunun her zaman açık olduğunu be-
lirtmiştir. Suriye konusunda “terörün her şekli ve 
her yöntemi NATO üyelerinin hepsi için tehdit ol-
maya devam edeceği” ibaresine yer vererek tüm 
NATO üyesi devletlerin güvenlik çıkarlarını ortak 
noktada buluşturmaya çalışmıştır.

Sabir Askeroğlu - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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Suriye 
Anayasa 
Komitesi: 
Güçlükler 
ve Meydan 
Okumalar

Suriye Anayasa Komitesi; muhalifler, Esed re-
jimi ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 
150 üyesiyle 30 Ekim Çarşamba günü Ce-

nevre’de toplandı. Toplantının üçüncü gününde 
muhaliflerden 15, rejim tarafından 15 ve Suriye 
sivil toplumundan 15 üyenin yer aldığı 45 kişilik 
bir alt komite oluşturuldu. Alt komite, faaliyetle-
rine 4 Kasım Pazartesi günü başladı. Nispeten 
başarılı geçen görüşmelerin ilk turu, 25 Kasım’da 
başlayacak olan ikinci tur için gündem önerileri-
nin sunulmasıyla son buldu. Ancak oturumların 
ikinci aşaması (25-30 Kasım), muhalif heyet ile 
rejim arasında görüşülecek konular hususunda 
ortaya çıkan görüş ayrılığı nedeniyle herhangi bir 
ortak toplantı yapılmaksızın sona erdi ve bir son-
raki oturum için de bir tarih belirlenmedi. Anaya-
sa taslağını hazırlayıp halk oylamasına sunmakla 
görevli olan bu komitenin çalışmaları önemli olsa 
da sorunun çözümünde çok fazla etkili olması 
beklenmemektedir.

Anayasa Taslağı

Şubat 2017’de, Cenevre Görüşmelerinin 
dördüncü turunun sonunda, Birleşmiş Millet-
ler Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi De Mis-
tura diyaloğun tesisi için dörtlü paket olarak 
adlandırdığı öneri tasarısını muhalifler ve Esed 
rejimine sundu. Bunlar “siyasi iktidarın devri”, 
“anayasa yapımı”, “özgür ve şeffaf seçimlerin 
düzenlenmesi” ve “terörle mücadele” olup, adı 
geçen dört paketin karşılıklı olarak incelen-
mesi kararlaştırıldı. Aynı ay içerisinde, Astana 
Görüşmelerinin sonucunda Rusya, hazırladığı 
Suriye Anayasası taslağını muhaliflere ileterek 
bu girişimiyle çatışmakta olan tarafları anayasa 
üzerinde müzakereye teşvik etmeyi hedeflediği-

ni iddia etti. Ancak anayasa taslağı muhaliflerin 
sert tepkisiyle karşılaşınca süreç başlamadan 
son buldu. Bu süre içerisinde Esed rejimi terörle 
mücadele paketinin ele alınmasının üzerinde du-
rurken muhalifler ise diyaloğun “siyasi iktidarın 
devri” ile başlamasına vurgu yapıyordu. Rusya 
Şubat 2018’de Soçi’de düzenlediği “Ulusal Di-
yalog Kongresi”nde rejim, muhalifler ve sivil 
toplumun içinde bulunduğu bir heyet tarafından 
anayasa taslağı komitesinin kurulmasını öner-
di. De Mistura ise tasarısındaki başarısız ilerle-
yiş ve Moskova’nın baskısı neticesinde siyasi 
iktidarın devri meselesini bir kenara bırakarak 
Moskova’nın hazırladığı tasarının uygulanması 
için işe koyuldu. Sivil toplum üye listesi üzerin-
de yaşanan yirmi aylık görüş ayrılığının ardın-
dan De Mistura’nın halefi sorunun üstesinden 
geldi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 
23 Eylül’de komitenin kurulduğunu bildirdi. 
Muhaliflerin komitede yer almayı kabul etmesi, 
iktidarın devri şartından vazgeçtikleri anlamına 
geliyor.

Komitenin Kurulmasına Rejim Engeli

Esed yönetimi hiçbir zaman siyasi çözüm 
yolunu kabul etmemiş, bahane ve engellerle 
zaman kazanarak askerî hâkimiyetini, kontrolü 
dışındaki bölgelere yaymaya ve muhalifleri et-
kisiz hâle getirerek teslim olmaları konusunda 
zorlamaya çalışmıştır. Rejim bir buçuk yılı aş-
kın bir süredir anayasa komitesinin kurulması-
nın önünü tıkamaktadır. İlk olarak temsilcilerini 
belirlemenin yanında sivil toplum üye listesinin 
üçte ikisinin kendi tercihiyle seçilmesi hususu 
ve komitenin başkanlığı ile yürütülecek faaliyet-
lerin yetkisinin de kendisinde olmasında ısrarcı 
olmuştur. Diğer yandan toplantıların Şam’da 
düzenlenmesi, komitenin görevinin hâlihazırda-
ki anayasanın düzenlenmesiyle sınırlı kalması 
ve kararların oy birliğiyle alınıp, sonucun cum-
hurbaşkanı ile meclisin onayına ardından da 
referanduma sunulmasını istemiştir. Komitenin 
akıbeti, Esed rejimi ile muhaliflerin sivil toplum 
üyesi altı isim üzerinde yaşadıkları anlaşmazlık 
üzerine çıkmaza sürüklendi. Suriye toprakların-
daki askerî başarılarını siyasi kazanıma dönüş-
türmek isteyen Rusya ise Esed’e baskı uygu-
layarak ılımlı olmaya zorladı ve nihayetinde de 
Esed, komite başkanlığının ortak yürütülmesi ve 
başkanların eşit yetkilere sahip olmasını kabul 
etti. Bu ılımlı yaklaşım rejim liderinin deyimiyle 
ikincil meselelerde iken rejim “temel ilkelerin-
den” asla vazgeçmiş değildir. Rejimin çıkardı-
ğı engeller, komitenin kuruluşundan sonra da 
devam etmiştir. Rejimin temsil heyeti, Cenevre 
Görüşmelerinde kendisini ısrarla rejimin tem-

silcisi değil destekçisi olarak tanımlamıştır. 
Bununla amaçlanan ise görüşmelerden çıkan 
sonuç ve anlaşmalara bağlı kalmamaktır.

İkinci oturumda Esed rejiminin komiteyi 
sabote etme çabaları daha da belirgin bir hâl 
almıştır. Rejim heyeti terörizm ile mücadele, 
ambargoların kaldırılması ve Barış Pınarı Ope-
rasyonu’nun kınanması gibi komitenin asıl çer-
çevesi dışında kalan konuları ele alarak müza-
kere sürecini saptırmaya çalışmış ve böylelikle 
fiilen oturumu bir çıkmaza sürüklemiştir.

Güçlükler ve Meydan Okumalar

Zaman Sınırlamasının Bulunmaması: Ko-
mitenin faaliyetleri sırasında karşılaşacağı te-
mel güçlüklerden biri, belirli bir zaman sınırının 
bulunmayışı olup, diğer yandan rejimin geçmişi 
göz önünde tutulduğunda görüşmeleri uzata-
rak zaman kazanmaya çalışması ve dolayısıyla 
yıllarca sürme ihtimalinin olmasıdır. Özellikle 
Suriye’nin geleceğini sonraki nesiller için tayin 
edecek bir anayasa olarak nitelendiren Esed’in 
dışişleri bakanı, komitenin faaliyetleri için her-
hangi bir takvimin belirlenmemesi gerektiğini 
ifade etmektedir. 2021 Haziran’ında düzenlene-
cek cumhurbaşkanlığı seçimleri hesaba katılırsa 
Esed rejimi komite faaliyetlerini uzatarak seçim-
lerin fiili anayasaya göre düzenlenmesi için ça-
balayacaktır.

Tasarıların Onaylanması: Komitenin işleyi-
şine göre tasarıların kabulü için komite üyeleri-

Esed, komite 
faaliyetleri kendi 
yararına olduğu 
müddetçe uyum 
sağlayacak 
ve istemediği 
istikamette 
ilerlediğini 
anladığında önünü 
tıkayacaktır.

Muhammed Abdulmecid - Kıdemli Uzman 
Dış Politika - Görüş
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nin yüzde 75’inin (genel komitenin 113 üyesi, 
alt komitenin 34 üyesi) onayına ihtiyaç duyul-
maktadır. Oysa tarafların kendi tasarılarının 
onayı için gereken oyu elde etmesi imkânsız-
dır. Bu nedenle tasarıların onaylanma ihtimali 
-özellikle muhalifler tarafından sunulan tasarı-
lar- zayıf görünmektedir. Esed rejimi oyların en 
az yarısına sahip olup, en nihayetinde güç kaybı 
yaşayacağı her tasarıyı reddedebilir.

Hangi Anayasa?: Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyinin, Suriye’de siyasi geçişe atıf-
ta bulunan 2254 sayılı kararında yeni anayasa 
yapımından söz edilmektedir. Muhalifler karar 
içeriğinin icrası ve yeni bir anayasa yapımı üze-
rinde durmaktadır. Ancak Esed rejimi şimdilik 
2012 Şubat’ında onaylanan fiilî anayasanın ko-
runması ve reformların hayata geçirilmesi nok-
tasında ısrarcıdır.

Muhalif Temsilci Heyetinin Yapısı: Muha-
liflerin büyük bir kısmı Suriye’nin sorununun 
anayasa ya da seçimlerden ziyade onun yorum-
lanışı ve uygulanışında olduğuna inanmaktadır. 
Kendisi tarafından hazırlanan anayasaya hiçbir 
surette saygı duymayan rejim, yapımında mu-
haliflerin rolü olan bir anayasaya bağlı kalmaya-
caktır. Muhaliflerin içindeki bu kesim, komite-
nin teşkilini Esed rejimine meşruiyet sağlamak 
ve yıllardır süregelen uygulamalarını onaylamak 
şeklinde değerlendirdiğinden komitede yer al-
mak istememiştir. Bazı ülkeler desteklediği mu-
halif grupları temsil heyetine eklemlemeye muk-
tedir olmuştur. Örneğin Rusya, Suriyeli muhalif 

5 kişiyi -ki bir ölçüde Esed’e yakındır- muhalifler 
heyetine dâhil etmiştir. Heyetin diğer üyeleri şu 
grupları temsil etmektedir: Ulusal Koalisyonu 
temsilen 11 üye, silahlı grupları temsilen 10 
üye, Şam merkezli Ulusal Koordinasyonu temsi-
len 7 üye, Kahire Grubu’nu temsilen 5 üye, Kürt 
Ulusal Konseyini temsilen 1 üye ve 11 bağımsız 
üye yer almaktadır. Heyetin oluşumuna kısaca 
bakıldığında üyelerin birbiriyle görüş ayrılıkları 
içinde olduğu görülecektir. Hâl böyleyken he-
yetin yeteri kadar bağdaştığı konu olmadığı ve 
bütünlük içinde hareket edebileceği meçhuldür.

Sivil Toplum Temsilci Heyetinin Yapısı: 
Sivil toplumdan katılan kişiler bağımsız kabul 
edilseler de birçoğunun genel müdürlük görevi 
ya da devlet memuriyeti bulunmakta ve 29’u re-
jimin kontrolü altındaki bölgelerde yaşamakta-
dır. Bu kişiler görüş ve tavırlarını beyan edecek 
kadar özgür değildir. Örneğin Esed rejimi, dü-
zenlenecek toplantılardan önce muhalif heyetin-
de bulunmak adına Suudi Arabistan’a seyahat 
etmek isteyen komite üyelerinden birini tutuk-
lamıştır. Her ne kadar BM’nin meseleye dâhil 
oluşuyla serbest bırakılsa da seyahatinin önü 
kesilmiştir. Buna göre bahsi geçen kişilerin bü-
yük çoğunluğu ister istemez rejimin yönelimine 
göre hareket etmeye mecbur kalacaktır.

Fiilî Koşullarda Referandum ya da Seçim: 
Suriye nüfusunun yarısından fazlasının rejim 
kontrolündeki bölgelerde yaşıyor olması ve 
Esed yönetiminin korkusundan seçimlere katıl-
maya mecbur kalıp, Esed lehine oy kullanacak-

ları bir gerçektir. Diğer taraftan büyük çoğunlu-
ğu Esed’e muhalif olan mülteci ve sığınmacılar 
çeşitli nedenlerden ötürü kısa vadede seçimlere 
katılma imkânı bulamayacaktır. Ruhsal, psiko-
lojik ve fakirlik gibi sorunlara ek olarak birçoğu 
kimliklerini kaybetmiş ve oy verme yaşına gelen 
çocuk ve gençlerin kimliklerini alamamış olma-
ları seçimlere katılmalarını olanaksız kılmak-
tadır. Buna göre fiilî koşullarda düzenlenecek 
herhangi bir seçim ya da referandumun -BM gö-
zetiminde yapılsa bile- kazananı büyük ihtimalle 
Esed olacaktır. Bu görüşler doğrultusunda se-
çimlerin siyasi geçiş süreci sırasında yapılması 
uygun olacaktır. Aksi takdirde referandum veya 
seçim, kandırmacadan başka bir şey ifade et-
meyecektir.

Sonuç

Komite görüşmeleri her ne kadar 8 yıllık Su-
riye krizini sonlandırmada bir adım olarak gö-
rülse de bu adım tek başına yetersiz olup, başka 
girişimler de gerekmektedir. Esed rejimi net 
bir biçimde baskı altına alınmazsa komite faa-
liyetleri uzayacak ve bir sonuca ulaşmayacaktır. 
Esed, komite faaliyetleri kendi yararına olduğu 
müddetçe uyum sağlayacak ve istemediği isti-
kamette ilerlediğini anladığında kontrolü dışın-
daki bölgelerin tamamını ele geçirinceye kadar 
pazarlık ve vakit öldürme ortamı yaratacaktır. O 
zaman ise ılımlı davranmaya ihtiyaç duymaya-
caktır.

Muhammed Abdulmecid - Kıdemli Uzman
Dış Politika - Görüş
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Bütün 
mahallelerde 

etkin bir 
şekilde hazır 

bulunun. 

Sert, yarı 
sert ve 

yumuşak 
savunma 
gerektiren 
alanlarda 

etkin varlık 
gösterin. 

Farklı olaylar 
için strateji ve 
taktikleriniz 

olsun. 

Yumuşak 
savaşta 

düşmanın bir 
adım önünde 

olun.

Camilerle 
bağlantılarını-
zı güçlendirin. 

Zira Besic 
camilerde 

doğmuştur. 

Besic ile aynı 
hedefleri 
taşıyan 

kurumlarla iş 
birliği 

içerisinde 
olun.

Yaygın 
olduğunuz 
kadar çevik 

de olun. 
Günlük 

bürokratik 
zincirlerin 

esiri olmayın.

1 2 3 4 5 6 7

SON GÖSTERÝLERLE ÝLGÝLÝ HAMENEÝ'DEN BESÝC BÝRLÝKLERÝNE TALÝMATLAR

www.iramcenter.org/iramcenter

*27 KASIM 2019

Kaynak: https://tinyurl.com/regra9f

İnfografik

İnfografik
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Şİİ CUMA HUTBELERİNDE ÖNE ÇIKANLAR
6 Aralık 2019

www.iramcenter.org/iramcenter

Seyyid Muhammed 
Hasan Ebuturabi 
(Tahran)

• Son olaylarda zarar 
görenlere yardım 
etmek, hükûmetin 
öncelikleri arasında yer 
almalı.

• Protestolara 
katılmadığı hâlde 
öldürülen vatandaşlar 
şehit sayılır. Bu 
sebeple aileleri de 
şehit ailesi kapsamında 
değerlendirilmeli.

Ayetullah Seyyid 
Ahmed Alem el-Huda 
(Meşhed)

• Devrim’i korumak 
adına yorulmuş 40 
yıllık kadroyla devam 
edilmemeli.

• Yönetimin genç, 
dinamik ve devrimci 
nesle ihtiyacı var. 
Devrim’i gençlerle 
güçlendirmeliyiz. 

Ayetullah Ali Sistani 
(Kerbela)

• Başbakan dış 
müdahalelerden bağımsız 
seçilmeli.

• Dinî otorite, yeni hükûmetin 
kurulması sürecinde 
tarafsız olmalı.

• Gösterilerde, vandalizmden 
uzak durulmalı.

• Barışçıl göstericileri 
korumak ve taleplerini 
özgürce ifade etmelerine 
izin vermek, güvenlik 
güçlerinin 
sorumluluğundadır.

Tahran

Kerbela

Meşhed

Kaynak: https://bit.ly/2Rr776T - https://bit.ly/38gqE03 - https://bit.ly/2rqCh3E

www.iramcenter.org/iramcenter

11. DÖNEM
İSLAMİ ŞÛRA MECLİSİ

SEÇİM TAKVİMİ
(2020)

06 Aday adaylarının itirazlarının İl Denetim 
Kurulu tarafından incelenmesi ve tüm 
aday adaylarının uygunluğuna ilişkin 
kararın açıklanması.

23Aralık-11Ocak
2019 2020

01
1-7 Aralık
Aday adaylarının başvuru 
dönemi.

2019

02
1-12 Aralık
Aday adaylarının sabıka kayıtlarının 
dört kurum tarafından incelenmesi 
(İçişleri Bakanlığı, Anayasayı Koruma Konseyi, İstihbarat 
Bakanlığı ve Nüfus Genel Müdürlüğü).

2019

03
8-17 Aralık
Aday adaylarının uygunluğunun 
Yürütme Kurulunda incelenmesi.

2019

04
18 Aralık
Uygunluğu reddedilen aday 
adaylarının seçim bölge 
kaymakamı tarafından bildirimi.

2019

05
19-22 Aralık
Uygunluğu reddedilen aday 
adaylarının İl Denetim 
Kurullarına itiraz dönemi. 

2019

07
12-31 Ocak
Aday adaylarının uygunluğunun onayı veya 
reddinin ilgili kaymakamlar tarafından 
bildirilmesi, uygunluğu reddedilmiş adayların 
itirazda bulunması ve Anayasa Koruma 
Konseyinin (AKK) nihai kararını bildirmesi. 

2020

08
1-3 Şubat
Önceki aşamalarda uygunluğu onay-
lanan ancak AKK tarafından reddedilen 
aday adaylarının itiraz süreci.

2020

09
4-10 Şubat
Aday adaylarının itirazlarının AKK 
tarafından incelenmesi ve İçişleri 
Bakanlığına duyurulması. 

2020

10 12 Şubat
Onaylanan adayların isimlerinin 
resmî olarak duyurulması.

2020

11 12-19 Şubat
Seçim kampanyası dönemi.

2020

12 20 Şubat
Seçim kampanyası yasağı.

2020

13 21 Şubat
Seçim günü. 

2020
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Irak gösterileri 1 Ekim 
2019’da başladı.

1

Şu ana dek ölü sayısı 
400’den fazla. Yaralı 
sayısı yaklaşık 20.000.

2

Devrim Rehberi Ali 
Hamenei 6 Ekim’de 
gösterileri komplo olarak 
nitelendirdi.

3

7 Ekim’de İran hükûmeti
Irak hükûmetine destek 
çağrısı yaptı. Haşdi Şabi 
Komisyonu gösterileri darbe 
olarak nitelendirdi.

4

5 Hamenei 30 Ekim’de 
Lübnan ve Irak’taki gösteri-
leri ABD komplosu olarak 
nitelendirdi. Protestoculara 
yasal yoldan mücadele 
çağrısı yaptı.

3 Aralık’ta İran’ın Necef 
Konsolosluğu gösterici-
ler tarafından üçüncü 
kez ateşe verildi. 

10

30 Kasım’da Devrim Muha-
fızları Ordusu Kudüs Gücü 
Komutanı Kasım Süleymani 
yeni hükûmet çalışmaları 
sürecinde Bağdat’a geldi. 

9

30 Kasım'da Irak Baş-
bakanı Adil Abdülmehdi 
istifasını açıkladı.

8

27 Kasım’da İran’ın Necef 
Konsolosluğu tekrar ateşe 
verildi. Güvenlik güçleri 
onlarca protestocuyu 
öldürdü.  

7

3 Kasım’da İran’ın 
Necef Konsolosluğuna 
göstericiler saldırdı ve 
elçilik ateşe verildi. İran 
bayrağı indirildi ve Irak 
bayrağı çekildi.

6

IRAK PROTESTOLARI VE İRAN

www.iramcenter.org Aralık         2019/iramcenter
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Meclisteki 
Koltuk Sayısı: 

290

Kamu 
Görevlisi

5.465

Silahlı Kuvetler
Mensubu

90

Başvuru  Sayısı

16.145
Erkek 14.445
Kadın     1.700

Yaş Aralığı
36-40: 3.209
42-45: 2.837
71-75: 61

%2 
Mevcut 

Milletvekili
%4

Eski Milletvekili

MECLÝS SEÇÝMLERÝ 
ADAY ADAYLIÐI  BAÞVURULARI

www.iramcenter.org Aralık         2019/iramcenter

Kaynak: www.imna.ir/photo/400549/ 

Metropollerdeki Aday Adayları Sayısı
Tahran: 3.138
İsfahan: 1.224

Horasan-i Rezevi: 980
Huzistan: 800

Fars: 739
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Özgür Seçimler İçin İran Ulusal Konseyi

Özgür Seçimler İçin

İran Ulusal Konseyi

Oğuzlar Mh. 1397. Sk. No: 14   06520 
Çankaya / Balgat - Ankara / Türkiye

Tel: +90 312 284 55 02 - 03   Faks: +90 312 284 55 04 
e-mail: info@iramcenter.org   www.iramcenter.org

"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezi'ne (İRAM) aittir"

İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle ülkemizdeki 
diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve bağlantılı konular üzerine 
araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe sahip,  Ortadoğu’daki siyasal 
etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleye-
bilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hede� kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı 
bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştır-
macılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform 
olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış politikaları,  ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında 
üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz 
İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna 
taşıyacak kadroya sahiptir. 

Rapor
Aralık 2019

Mehmet Koç

İRAM - Yayınlar

İRAM - Yayınlar
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