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ÖZET

“Arap Baharı” ya da Iran’da resmi makamların tercih ettiği tabirle “Islami Uyanış”, tüm dünyanın il-
gisini çektiği gibi Iran’da da yoğun olarak tartışılmaktadır. Iran yönetimi, Tunus ve Mısır’daki gelişme-
lerden büyük memnuniyet duyduğunu gizlemezken, Libya ve Suriye konusunda çeşitli çekinceler 
dile getirmektedir. Libya’da Kaddafi yönetiminin yıkılmasına itiraz göstermemesine rağmen NATO 
müdahalesi Iran’ı rahatsız etmiştir. Suriye’deki olaylar konusunda çok daha farklı yaklaşıma sahip 
olan Iran, bu ülkeye yönelik uluslararası bir komplonun uygulamaya konulduğunu ileri sürmektedir.

Iran’daki resmi söyleme göre bölgede yaşananlar “Islami bir uyanıştır” ve özü itibariyle Batı yanlısı 
“laik diktatörlükleri” hedef almaktadır. Bununla birlikte Iran, Suriye örneğinde olduğu gibi gerekti-
ğinde bu duruşla çelişmeyi göze alarak, kendi açısından reel politiğin gerektirdiği tepkileri göster-
mekten de çekinmemektedir. Nitekim bölgedeki tek gerçek laik diktatörlük olan Suriye yönetimine 
karşı, Suriye muhalefetini ve Müslüman Kardeşler’in başını çektiği hareketi Batı’nın taşeronluğunu 
yapmakla suçlamaktadır. Iran’ın Suriye konusundaki bu tutumu başta Tunus ve Mısır’dakiler olmak 
üzere tüm Islamcı hareketlerde büyük tepki doğurmuştur ve Iran’ın söz konusunu yaklaşımını sür-
dürmesi durumunda bölge ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir sayfa açma arzusu gerçekleşmeyecektir.

Hemen her dış politika konusunda olduğu gibi  Arap Baharı hususunda da Iran’da kamuoyu ka-
baca ikiye bölünmüş durumdadır. Çeşitli yetkililerin ve muhafazakar basının, yaşananları “Batı ve 
Israil karşıtı Islami bir uyanış olarak görmesine” ve “Iran Devrimi’nden etkilenildiğini” savunmasına 
karşı özellikle reformcu kesimler  yaşananları demokrasi ve insan hakları eksenli taleplerin sonucu 
olarak değerlendirmekte ve bu noktada Tahran yönetimini Tahrir’deki göstericileri desteklerken, 
benzer sloganları Tahran’da atanları gözaltına almakla eleştirmektedir.

Iran yönetimi Arap Baharının Iran Islam Devriminden etkilendiğini ileri sürmektedir. Daha çok 
iç kamuoyuna yönelik olarak dile getirilen bu söyleme göre devrilen yönetimler Batıcı ve Israil yan-
lısıdır. Bununla birlikte son seçim sonuçlarının gösterdiği gibi Tahran yönetimi şu an için ülke için-
deki muhalefeti etkisiz duruma getirmeyi başarmıştır ve Musevi ve Kerrubi liderliğindeki muhalif 
hareketin kitleleri harekete geçirme gücü kalmamıştır. Yine de yönetim kapsamlı reform hareketine 
girişmemesi durumunda kısa süre aralıklarla yoğun protesto dalgalarına maruz kalmaktan kurtula-
mayacaktır.

Arap Baharı sürecinde Türkiye’nin öne çıkması ve bölge ülkelerine yönelik aktif bir diplomasi izle-
mesi Iran tarafından dikkatle izlenmektedir. Özellikle Suriye’deki olaylar konusunda iki ülkenin farklı 
bakış açılarının olması Tahran-Ankara ilişkilerini son yıllarda olmadığı kadar gerginleştirmiştir. Suriye 
olayları nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bu yaklaşım farklılığı varlığını sürdürmeye devam edebilir.

Suriye meselesinin bundan sonra nasıl bir süreç izleyeceği bir ölçüde Iran Türkiye ilişkilerine bağlı 
olduğu gibi bu ülkedeki gelişmelerin gidişatı da Tahran-Ankara ilişkilerini ciddi biçimde etkileyebi-
lecektir. Iki ülkenin Suriye konusunda sıfır toplamlı bir mücadele içine girmeleri Suriye konusunda 
çözüme ulaşılmasını güçleştirebilir. Öte yandan Suriye konusunun hızlı bir şekilde mezhebi çatışma 
görüntüsüne bürünme ihtimali tüm bölgenin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Iran 
ve Türkiye’nin asgari müştereklerde buluşması yalnızca Suriye’deki soruna çözüm bulunmasında de-
ğil başta Irak olmak üzere tüm bölgedeki mezhep kaynaklı gerginliği azaltmada rol oynayabilir.
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GİRİŞ
Arap Baharı ya da Iran’da resmi makamların tercih ettiği tabirle “Islami Uyanış”, tüm 

dünyanın ilgisini çektiği gibi Iran’da da yoğun olarak tartışılmaktadır. Iran yönetimi, 

Tunus ve Mısır’daki gelişmelerden büyük memnuniyet duyduğunu gizlemezken, Lib-

ya ve Suriye konusunda çeşitli çekinceler dile getirmektedir. Libya’da Kaddafi yöneti-

minin yıkılmasına itiraz göstermemesine rağmen NATO müdahalesi Türkiye’yi ettiği 

gibi Iran’ı rahatsız etmiştir. Suriye’deki olaylar konusunda çok daha farklı yaklaşıma 

sahip olan Iran, bu ülkeye yönelik “uluslararası bir komplonun” uygulamaya konuldu-

ğunu ileri sürmektedir.

Iran’daki resmi söyleme göre bölgede yaşananlar Islami bir uyanıştır ve özü itibariyle 

Batı yanlısı laik diktatörlükleri hedef almaktadır. Bununla birlikte Iran, Suriye örneğin-

de olduğu gibi gerektiğinde bu duruşla çelişmeyi göze alarak, kendince reel politiğin 

gerektirdiği tepkileri göstermekten de çekinmemektedir. Nitekim bölgedeki tek ger-

çek laik diktatörlük olan Suriye yönetimine karşı, Suriye muhalefetini ve Müslüman 

Kardeşler’in başını çektiği Islamcı hareketi Batı’nın taşeronluğunu yapmakla suçla-

maktadır.

Hemen her dış politika konusunda olduğu gibi  Arap Baharı hususunda da Iran’da 

kamuoyu kabaca ikiye bölünmüş durumdadır. Çeşitli yetkililerin ve muhafazakar ba-

sının, yaşananları Batı ve Israil karşıtı Islami bir uyanış olarak görmesine ve Iran Dev-

rimi’nden etkilenildiğini savunmasına karşı özellikle reformcu kesimler1 yaşananları 

1.  Iran’daki politik grupların Reformcu ve Muhafazakar olarak iki ana gruba ayrıldığı söylenebilir. Devrimin 
başından doksanlı yıllara kadar bu grupları nitelendirmek için daha çok sağ-sol kavramları kullanılırken doksanlı 
yıllardan sonra özellikle Sosyalist ekonomilerin dünya çapındaki iflasları “solcu” grupların ekonomik görüşlerini 
gözden geçirmelerine neden olmuştur. Hatemi’nin seçim süreci ile birlikte “ıslahat” (reform) kavramını ön 
plana çıkaran Reformcular içinde farklı gruplar bulunsa da, olaylı son cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bu 
kesimin ana gövdesini rejime bağlı ancak bireysel ve toplumsal özgürlükler lehine anayasada bazı değişiklikler 
yapılmasını ve başta Batı olmak üzere dış dünya ile daha yapıcı ilişkiler içine girilmesini savunan gruplar 
oluşturmuştur. Muhafazakar olarak adlandırılan gruplar ise son on yıldır kendilerine “usulgerayan” (ilkeciler) 
demeyi tercih etmektedirler.

İRAN VE ARAP BAHARI
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demokrasi ve insan hakları eksenli taleplerin sonucu olarak değerlendirmekte ve bu 
noktada Tahran yönetimini Tahrir’deki göstericileri desteklerken, benzer  sloganları 
Tahran’da atanları gözaltına almakla eleştirmektedir.

Arap Baharı sürecinde Türkiye’nin öne çıkması ve bölge ülkelerine yönelik aktif bir 
diplomasi izlemesi Iran tarafından dikkatle izlenmektedir. Özellikle Suriye’deki olaylar 
konusunda iki ülkenin farklı bakış açılarının olması  Tahran-Ankara ilişkilerini son yıl-
larda olmadığı kadar gerginleştirmiştir. Suriye olayları nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın 
bu yaklaşım farklılığı varlığını sürdürmeye devam edebilir.

Bu raporda,  Arap Baharı’na Iran’ın yaklaşımını analiz etmek için, öncelikle Iran’ın Arap 
ülkeleriyle ilişkilerinin yakın geçmişi kısaca değerlendirilecek ve ardından Iran’ın özel 
önem verdiği üç ülkeyle; Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan ile olan ilişkilerinin geçmi-
şi mercek altına alınacaktır. Iran’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı saran isyan dalgasına 
bakış açısının yanı sıra bu olaylardan etkilenme ihtimali üzerinde de durulacaktır. Son 
olarak gelişmelerin Türk- Iran ilişkilerine ve bölgenin geleceğine nasıl etki edebileceği 
konusunda öngörülerde bulunulacaktır.

I. ARAP BAHARI ÖNCESİ İRAN-ARAP İLİŞKİLERİNE BAKIŞ
1979 yılında gerçekleşen Islam Devrimi aslında yalnızca Iran’ın değil, bu ülkenin böl-
gesel etkinliği nedeniyle Lübnan’dan Afganistan’a kadar olan coğrafyayı etkilemiştir. 
Devrimden hemen sonra başlayan Iran-Irak Savaşı, bugüne kadar süregelen çatışma-
lar zincirinin tetikleyicisi kabul edilebilir. Islam Devrimi’nin yayılmasını engellemek ve 
“işgal edilmiş Arap topraklarını” kurtarmak için Arap dünyası adına Iran’a savaş açtığını 
ileri süren Irak Ordusu sekiz yıllık savaş boyunca ciddi bir başarı sağlayamamış ve ta-
rafların 1975 Cezayir Anlaşması’nı kabul ettiklerini açıklamasıyla savaş başladığı gibi 
sona ermiştir. 2

Iran-Irak Savaşı, Suriye yönetiminin ve daha belirsiz şekilde Kaddafi Libya’sının Iran’ın 
tarafında yer alması sebebiyle, bir Arap-Fars savaşı şeklini almadıysa da birçok Arap 
ülkesi savaş boyunca açıkça Irak’ı desteklemiştir. Özellikle Körfez ülkelerinin istisna-
sız olarak Saddam Hüseyin yönetimini desteklemesi, Iran ile Körfez ülkeleri arasında 
Şahlık Iranının BAE’nin hak iddia ettiği üç adayı işgaliyle doğan güvensizliği iyice de-
rinleştirmiştir.

Iran-Irak Savaşı’nın sona ermesi ve ardından savaş dönemi borçları hususundaki an-
laşmazlık nedeniyle Saddam’ın Kuveyt’i işgal etmesi, Iran ve Körfez ülkeleri arasında 
yeni bir dönemin başlamasına yardımcı olmuştur. Iran bu süreçte Irak’ın yanında yer 
almayarak, Suudi Arabistan liderliğindeki bölge ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmiştir. Bu 
dönemde Iran’da pragmatist Haşimi Rafsancani’nin Cumhurbaşkanlığına gelmesi iliş-
kilerin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Iran ve Suudi Arabistan bu dönemde 
askeri işbirliği anlaşması imzalayacak kadar yakınlaşmışlardır. Sonrasında Hatemi hü-

kümetinin ılımlı dış politikası sayesinde Iran ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerde de 

iyileşme sağlanmıştır.3

2. BM’in 20 Ağustos 1988 tarihli 598 sayılı kararıyla iki ülke askerlerini 1975 Cezayir anlaşmasınca kabul edilen 
sınırların gerisine çekmeyi kabul etmiştir.

3. Hatemi’nin “Teneşzudayi” (Gerginlikleri azaltma) siyaseti Iran’ın Batıyla olduğu kadar bölge ülkeleriyle olan 
ilişkilerini geliştirmesine de yardımcı olmuştur.

Suriye olayları 
nasıl sonuçlanırsa 
sonuçlansın, 
bu yaklaşım 
farklılığı varlığını 
sürdürmeye devam 
edebilir. 
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Arap ülkeleri ve
Iran arasındaki
gerginlik 2003
Irak Savaşı’na

kadar daha çok
siyasi boyut

taşıyorken, Irak’ta
Şii bir yönetimin iş
başına gelmesiyle

anlaşmazlık
mezhebi bir boyut

da kazanmıştır.

Ancak yine Irak merkezli bir gelişme bu yakınlaşmayı bir anda sona erdirmiş, 2003 yılın-

da Irak’ın ABD tarafından işgali ve ardından Şiilerin ülkenin kontrolünü ele alması, Körfez 

ülkelerinde büyük bir tedirginliğe neden olmuştur. Iran’ı dengeleyebilecek tek Arap ül-

kesi olarak görülen Irak’ın bir anda fiili olarak bölünmesi ve Sünni Arap kimliğini kaybet-

mesi, Körfez’de tepkilere yol açmıştır. Neredeyse tüm Arap ülkelerinin desteklediği Iraklı 

direnişçiler ile Şiiler arasındaki çatışma ülkeyi bir iç savaşın eşiğine getirmiştir. Iran-Irak 

Savaşı’nın aksine, Irak üzerinden yürütülen güç mücadelesinde Suriye büyük ölçüde Su-

udi Arabistan liderliğindeki Sünni Arap ülkelerinin yanında yer almış ve Baas dayanışma-

sı göstererek Iraklı Sünnileri desteklemiştir. Çok sayıda direniş grubu Suriye’nin sağladığı 

lojistik imkanlar ve silahlarla Irak’ta eylemler düzenlemişlerdir. 

Bu süreçte Irak’a silahlı grupların Suriye sınırından sızması Bağdat - Şam ilişkilerinde 

gerginliğe sebebiyet vermiş, Maliki hükümeti Esad yönetimine itirazlarını Güvenlik 

Konseyi’ne şikâyet etmeye kadar vardırmıştır. Hatta Türkiye bu noktada arabuluculuk 

faaliyetleri bile yürütmüştür. Bununla birlikte son Irak hükümetinin kuruluşu ve Mali-

ki’nin yeniden başbakanlığa gelmesi hususunda Iran ile Suriye’nin anlaştığı görülmüş, 

bu dönemde Türkiye de arabuluculuk çalışmaları yürütmüş, arka planda birtakım eko-

nomik pazarlıkların döndüğü bu süreçte Bağdat-Şam ilişkileri Iran’ın kabul edebilece-

ği bir seviyeye çekilmiştir.4

Yine bu dönemde Suriye Türkiye ile yakınlaşmaya başlamış ve Suriye dış politikasın-

daki bu önemli değişim Tahran tarafından dikkatle izlenmiştir. Iran, özellikle Beşşar 

Esed’in işbaşına gelmesinden sonra sürekli olarak bu ülkeyle sahip olduğu özel ilişkile-

rin zarar göreceği korkusunu taşımıştır. Türkiye’nin AK Parti döneminde Suriye ile kur-

duğu geniş ekonomik ve kültürel işbirliğinin orta vadede kendisinin bu ülke üzerinde-

ki nüfuzunu azaltacağını düşünen Iran, Türkiye üzerinden uluslararası sisteme entegre 

olan Şam yönetiminin, Hizbullah ve Filistinli gruplara vereceği desteği kesebileceğin-

den ve bu gruplarla Tahran arasında oynadığı köprü rolünden vazgeçebileceğinden 

korkmuştur. Bununla birlikte, bu dönemde özellikle Filistin ve Lübnan konusunda Iran 

ve Suriye arasındaki yakın işbirliğinde herhangi bir azalma görülmemiştir.

Arap ülkeleri ve Iran arasındaki gerginlik 2003 Irak Savaşı’na kadar daha çok siyasi 

boyut taşıyorken, Irak’ta Şii bir yönetimin iş başına gelmesiyle anlaşmazlık mezhebi 

bir boyut da kazanmıştır. Ilk kez Ürdün Kralı tarafından dile getirilen “Şii Kuşağı”, bir-

çoğu Şii azınlığa sahip Körfez ülkelerini en çok endişelendiren konu haline gelmiştir. 

Özellikle Suudi Arabistan, petrol rezervleri açısından son derece zengin olan kuzeydo-

ğusundaki Şiilerin Iran ve Irak hükümetlerinin kışkırtmasıyla ayaklanmasından ve bu 

bölgede “Şii bir yönetim oluşturmasından” halen büyük bir kaygı duymaktadır.

Iran ve Arap ülkeleri arasındaki diğer bir güç mücadelesi alanını Lübnan oluşturmak-

tadır. Devrim öncesinden beri Lübnanlı Şiiler ve Filistinli direniş örgütleriyle yakın iş-

birliği içinde olan Iran devrimden sonra ilk iş olarak Güney Lübnan’daki Şiileri örgüt-

lemişler ve Hizbullah Örgütü’nün kuruluşuna yardım etmişlerdir. Israil’e karşı verdiği 

4.  Ufuk Ulutaş, Furkan Torlak, Çekilme sonrası Irak’ta düzen arayışı, SETA, Aralık 2011, s. 22, http://www.setav.
org/ups/dosya/101391.pdf.
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mücadeleyle Lübnan içinde büyük bir itibar ve güç kazanan Hizbullah, doksanlı yıl-
ların başında ülkedeki diğer örgütlerin aksine silahını teslim etmemiş ve Iran-Suriye 
ittifakının da yardımıyla Lübnan’ın en güçlü siyasi-askeri teşkilatı haline gelmiştir. 2006 
yılındaki Hizbullah’a karşı Lübnan’a yapılan son Israil saldırısında Mısır başta olmak 
üzere Batı yanlısı Arap rejimlerinin Israil’i desteklemesi bölge halkları nezdinde büyük 
itirazlara yol açmıştır. Buna karşılık olarak Hizbullah lideri Hasan Nasrullah Mısırlılara 
ayaklanma çağrısında bulunmuştur.

Arap Baharı’nın başlamasından önce Iran-Arap ilişkileri genel anlamda yukarıda ana 
hatları ile özetlenen şekilde seyretmiştir. Bununla birlikte Iran’ın  Arap Baharı’na yak-
laşımını anlamak açısından, Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan ile ilişkilerine daha yakın-
dan bakmak gerekmektedir. 

A) İran-Mısır İlişkileri
Iran-Mısır ilişkileri 20. yüzyıl boyunca inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Kral Faruk döne-
minde iki kraliyet ailesi arasında evlilik ile kurulan bağ fazla uzun sürmemiş,5 Muham-
med Rıza Pehlevi ve Fevziye’nin evliliğinin sona ermesi ilişkileri bir nebze bozmuştur. 
Bununla birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler Mısır’da Cemal Abdunnasır’ın işbaşına gel-
mesine değin genellikle olumlu bir çizgi izlemiştir. Nasır döneminde Arap millyetçi-
liğinin güçlenmesiyle birlikte gerilemeye başlayan ilişkiler, Pehlevi Iranı’nın Israil ile 
kurduğu ilişkilerin de etkisiyle iyice bozulmuş ve 1960 yılında tamamen kesilmiştir. 
Iran- Mısır ilişkileri Enver Sedat’ın iş başına geçmesiyle birlikte tekrar hızlı bir iyileşme 
sürecine girmiştir. Iran, 1973 Savaşı’nda Mısır’ın petrol ihtiyacını karşılamasının yanı 
sıra savaş sonrasında yeniden yapılanması için Mısır’a 2 milyar dolar tutarında mali 
yardımda da bulunmuştur.6 Ancak bu dönem de fazla uzun sürmemiş, Camp David 
Anlaşması’ndan yalnızca dört ay sonra Iran’da meydana gelen 1979 Devrimi ile birlikte 
iki ülke Israil ve Batı bloğu ile ilişkiler üzerinden karşıt pozisyonlar almışlardır. 

Devrim sonrası, “Mısır’ın Islam ülkelerine ihanet ettiğini” ileri sürerek Mısır ile siyasi 
ilişkilerini kopartmıştır.7 Enver Sedat yönetimi, bu duruma yeni başlayan Iran-Irak Sa-
vaşı’nda Irak’ı destekleyerek ve Arap dayanışması adı altında Mısırlı askerleri Irak saf-
hına göndererek cevap vermiştir. 1981’de Enver Sedat’a suikast düzenleyerek öldüren 
Halid Istanbuli’nin Iran’da kahraman ilan edilmesi ve isminin Tahran’da bir caddeye 
verilmesi ikili ülke ilişkilerini iyice gerginleştirmiş ve sonraki dönemde ilişkilerin nor-
malleşmesinin önündeki engellerden birisi kabul edilmiştir.8

Iran’da 1997 yılında Cumhurbaşkanlığına gelen Muhammed Hatemi döneminde iç ve 

dış politikada meydana gelen değişimler Iran-Mısır ilişkilerini de etkilemiştir. Resmi 

5. Muhammed Rıza Pehlevi 1945’de tahta geçtikten kısa bir süre sonra Kral Faruk’un kız kardeşi Fevziye’den 
boşanmıştır.

6.  Dr. Hermidas Bavend, Haberonline ile yaptığı röportajda bu duruma değinmiştir. http://www.khabaronline.
ir/detail/147608, 11/2/1390

7. Devrimin hemen ardından Tahran yönetimi Humeyni’nin emri ile bir bildiri yayınlayarak Israil ve Mısır ile 
ilişkilerini sonlandırdığını açıklamıştır.Reyhane Tabatabai, “Havermeyane-yi Cedid”, Şark Gazetesi Özel Eki, sayı 
1374, 30 Mehr 1390 s. 3

8. Bu sembolik olay etrafındaki tartışmaların ardında iki ülkenin birbirleri aleyhindeki rejim karşıtı gruplarla 
ilişkisi yer alıyordu. Mısır yönetimi Halkın Mücahitlerine destek sağlarken Iran da Mübarek karşıtı radikal Islamcı 
gruplara mali ve lojistik destek sağlıyordu. Reyhane Tabatabai, age

Camp David
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ay sonra Iran’da
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1979 Devrimi
ile birlikte Iran
ve Mısır, Israil
ve Batı bloğu ile
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olarak diplomatik ilişkisi bulunmayan iki ülke Dışişleri Bakanları ilk kez 1997 yılında 

Malezya’da bir araya gelmişlerdir. Kemal Harrazi ve Amr Musa arasındaki görüşme ikili 

ilişkilerin yeniden kurulmasını sağlamadıysa da 2004 yılında ilk kez iki ülkenin Cum-

hurbaşkanının Isviçre’nin Davos kentinde bir araya gelmesinin yolunu açmıştır. Ancak 

ilişkiler normalleşmemiştir. Mübarek yönetimi ikili ilişkilerin normalleşmesinin önün-

deki en büyük engel olarak Tahran’daki Halid Istanbuli caddesinin adını gösterirken, 

Iranlılar bunun bir bahane olduğunu ve Amerika’nın ve Israil’in baskıları sonucunda 

Mısır’ın geri adım attığını savunmuşlardır.9 Bununla birlikte ne Hatemi hükümeti ne de 

o dönem Reformcuların kontrolündeki Tahran Belediyesi, Muhafazakarların direncini 

kırıp söz konusu caddenin adını değiştirememiş ve bu olay Iran’daki iç siyasal rekabe-

tin dış siyaseti ne ölçüde etkileyebileceği açısından bir örnek olmuştur.10

Mısır’ın Arap dünyasındaki belirleyici rolünün farkında olan Iran, Ahmedinejad döne-

minde ikili ilişkilerin gelişmesi için çaba göstermiştir. 2007 yılında, ilk olarak dönemin 

Iran Milli Güvenlik Kurulu Başkanı Ali Laricani, Kahire’ye giderek üst düzey temaslarda 

bulunmuştur. Bunun hemen ardından Iran Meclis Başkanı Gulamali Haddad Adil, Is-

lam Ülkeleri Parlamentolar Birliği Toplantısı’na katılmak için Kahire’ye gitmiş ve Hüsnü 

Mübarek tarafından kabul edilmiştir.11 Bu, devrimden sonra Iranlı yetkililer tarafından 

Mısır’a gerçekleştirilen en üst düzey seyahatken, 2009 yılında Meclis Başkanlığına se-

çilen Ali Laricani bir kez daha Mısır’ı ziyaret etmiştir. Ilişkilerdeki bu olumlu adımlara 

karşın, aynı dönemde Iran’da yayınlanan Enver Sedat’ın Halid Istanbuli tarafından öl-

dürülmesini konu alan “Firavun’un Idamı” adlı belgesel Mısır’ın sert tepkisini çekmiş-

tir.12 Bununla birlikte Ahmedinejad Kahire’ye yakınlaşma yönündeki çabalarını sürdür-

müş ve 2009 yılının son aylarında temaslarda bulunmak üzere özel temsilcisi Hamid 

Bekai’yi Mısır’a göndermiştir. Bu ziyaret esnasında iki ülke arasında doğrudan uçak 

seferlerinin başlaması kararlaştırılmış ancak bu karar uygulamaya konamadan  Arap 

Baharı patlak vermiş ve Hüsnü Mübarek devrilmiştir. 

B) İran-Suriye İlişkileri

Iran ve Suriye, Iran Devrimi’nin başından beri özel ilişkilere sahip olmuşlardır. Bu durum 

büyük ölçüde Suriye’nin bölgeyle ilgili oynadığı rolden ve Israil karşısındaki konumun-

dan kaynaklanmaktadır. Devrimden önce Suriye-Lübnan-Iran arasındaki ilişkilerde Iran 

asıllı Lübnanlı ünlü din adamı Imam Musa Sadr önemli rol oynamıştır.13 Devrimin hemen 

öncesinde Şah muhalifi Iranlılar Musa Sadr’ın da aracılığıyla Suriye yönetimiyle iyi ilişki-

ler kurmuşlar ve Filistin kamplarında silahlı eğitim almaya başlamışlardır.

9. Reyhane Tabatabai, age 

10. Iran’da devrimin başında Amerikan Elçiliğinin basılmasına tepki olarak istifa eden Bazergan liderliğindeki Iran’da devrimin başında Amerikan Elçiliğinin basılmasına tepki olarak istifa eden Bazergan liderliğindeki 
geçici hükümet döneminden beri iç cepheleşmeler ve dış politika uygulamaları arasında önemli ölçüde etkileşim 
ve geçişkenlik vardır.

11. Reformcuların Mısır’a yakınlaşma çabalarına sert tepki gösteren Muhafazakarların benzer politikayı Reformcuların Mısır’a yakınlaşma çabalarına sert tepki gösteren Muhafazakarların benzer politikayı 
sürdürmeleri eleştirilerinin daha çok iç kamuoyuna yönelik olduğu izlenimini güçlendirmiştir. 

12.  Reyhane Tabatabai, age

13.  Iran’ın Lübnan eski büyükelçisi Mesud Idrisi Iran diplomacy adlı internet sitesine verdiği röportajda 
Sadr’ın Libya’da ortadan kaybolmasını oynadığı bu etkin role bağlamaktadır.http://irdiplomacy.ir/fa/news/58/
bodyView/15931
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Devrimden sonra kesilen Iran-Mısır ilişkilerinin aksine Iran-Suriye ilişkileri gittikçe ge-

lişmiş ve zamanla stratejik işbirliği düzeyine ulaşmıştır. Hafız Esed yönetimi, laik ko-

numuna ve Baas ideolojisine rağmen diğer Arap ülkelerinin aksine Irak ile savaşında 

Tahran’ın yanında yer almıştır. Tahran yönetimi de buna paralel olarak Iran-Irak savaşı 

sürecinde Suriye’de Müslüman Kardeşler öncülüğünde yaşanan ayaklanmanın başta 

Hama olmak üzere ülke çapında sert bir şekilde bastırılmasına ses çıkartmamıştır. Su-

riye ise Camp David Anlaşması’yla kaybettiği Mısır desteğini Iran’ın yardımlarıyla telafi 

etmeye çalışmış, bu nedenle Iran’ın Lübnan’daki Şiiler üzerindeki nüfuzunu artırma-

sına göz yummak zorunda kalmıştır. Daha sonraki süreçte Hizbullah’ın Lübnan siya-

setinde aktif biçimde rol oynamaya başlaması iki ülke ilişkilerinde geçici bir gerilime 

yol açmıştır. Ancak Suriye desteğindeki Emel ile Iran tarafından desteklenen Hizbullah 

arasındaki çatışmanın galibinin kesin olarak belli olmasından sonra Hizbullah, Suriye 

işgalindeki Lübnan’da silah taşıyabilen tek örgüt olma imtiyazını kazanmıştır.14

Iki ülke arasındaki ilişkiler doksanlı yıllarda da gelişerek sürmüştür. Suriye, BAE ile Iran 

arasındaki tartışmalı üç ada hususunda Arap tezini savunmasına rağmen, neredeyse 

diğer tüm bölgesel politikalarda Iran ile ortak bir çizgi benimsemeye başlamıştır. Bu 

dönemde artan petrol fiyatlarının da etkisiyle zenginleşmeye başlayan Iran, Suriye’de 

çeşitli ekonomik yatırımlar gerçekleştirmeye başlamıştır.

Hafız Esed’in 2000 yılında ölmesi ve yerine oğlu Beşşar Esed’in geçmesi Iran’da baş-

langıçta ihtiyatla karşılanmış ancak sonrasında ikili ilişkilerde herhangi bir sorun ya-

şanmamıştır. Beşşar Esed’in Türkiye ile yakınlaşmasını dikkatle izleyen Iran, bu duru-

ma Suriye güvenlik bürokrasisi ile ilişkilerini sıkılaştırarak cevap vermiştir ve iki ülke 

arasında 2006 yılında Ortak Güvenlik Anlaşması imzalanmıştır.15 Ayrıca Iran, Beşşar 

Esed’in görev süresince en fazla ziyaret ettiği ülkeler arasında yer almıştır.

C) İran-Suudi Arabistan İlişkileri

1930 yılında ilk kez resmen ilişki kuran Iran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişki izle-

yen yıllarda sürekli inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. 1946 yılında Iranlı bir hacının idam 

edilmesi nedeniyle kesilen ilişkiler, iki yıl sonra Suudi Kralı Abdulaziz’in yeni Iran Şahı 

Muhammed Rıza Pehlevi’ye yazdığı mektupla yeniden kurulmuştur. Ancak 1955 yı-

lında kurulan Bağdat Paktı’nda kendisine yer verilmemesi Suudi Arabistan tarafından 

rahatsızlıkla karşılanmıştır.16 Bununla birlikte, 1960 yılında OPEC’in kurulması ve ar-

dından Arap dünyasında yükselen Nasırcılık hareketine karşı her iki ülkenin duydu-

ğu ortak endişe, Suudi Arabistan ile Iran’ı yakın işbirliği içine sokmuştur. Bu işbirliği, 

Ingiltere’nin 1968 yılında üç yıl içinde Basra Körfezi’nden çekileceğini açıklamasının 

ardından, ABD Başkanı Nixon tarafından Ortadoğu’da artan Sovyet tehdidine karşı or-

tak endişeler taşıyan Iran ve Arabistan’ın desteklenmesine dayalı “çift sütun” politikası 

14.  Noruz Hamzi, Aftab 6 Mordad 1385, http://www.aftabnews.ir/vdccixq2bsqo0.html

15.  El Arabiya, http://www.alarabiya.net/articles/2012/01/16/188678.html

16.  Davud Hermidas Bavend, “Iran ve Arabistan saye-yi hem der mıntıka hestend” Şark Gazetesi “Dustan-ı 
Garib” Özel Eki, s.3 7 Aban 1390
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yürürlüğe koyması ile bir adım öteye taşınmıştır.  Böylelikle bu iki ülke Sovyet karşıtı 

bölgesel bloğun başını çekmişlerdir.

Arap milliyetçiliğinin yetmişli yıllarda etkisini kaybetmesiyle Iran’ın Arap ülkeleriyle 

olan ilişkilerinde iyileşme görülmeye başlamış ve bu durum, Iran-Suudi Arabistan iliş-

kilerine de yansımıştır. Özellikle 1975’te Iran ile Irak arasında imzalanan Cezayir Anlaş-

ması’nın ardından Iran ile Irak arasındaki gerginliğin azalması da Iran-Suudi Arabistan 

ilişkilerini olumlu yönde etkilemiştir. Yine bu dönemde Suudi Arabistan Ingiltere’nin 

Körfez’den çekilmesi sürecinde Iran ve Ingiltere arasındaki müzakerelere karşı çıkma-

mış ve bir bakıma sessiz kalarak Iran’ı desteklemiştir. Riyad yönetimi, tartışmalı adala-

rın Iran’a devredilmesini  BM Güvenlik Konseyine şikayet eden Irak, Libya ve Cezayir 

gibi Arap ülkelerinin tavrına destek vermemiştir.

1979 yılındaki Iran Devrimi’ni “bekle ve gör” politikası ile izleyen S.Arabistan, ilk etapta 

dönemin Veliahdı Fahd’ın “Iran Devrimi liderliğine büyük saygı duyuyoruz” sözleri ile 

devrimi tebrik etmiştir.17 Bununla birlikte çok geçmeden yeni Iran’ın dış politikasının 

belirgin hale gelmesi ve devrim sonrası ilk Hac merasimleri esnasında Iranlı hacıların 

yaptıkları Müşriklerden Beraat adlı protesto gösterileri S.Arabistan’ı tavır değişikliğine 

yöneltmiştir. 1981 yılında Mekke’yi ele geçiren Islamcı grupların yol açtığı çatışmalar 

ve ardından Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Şarkiye bölgesinde yaşanan karışıklıklar, 

Iran-S.Arabistan ilişkilerinin tamamen bozulmasına neden olmuş ve bundan sonraki 

süreçte iki ülke bölgesel konularda birbirlerinin tam zıttı konum almışlardır. 1980’de 

Iran-Irak Savaşı’nın başlamasıyla birlikte S.Arabistan özellikle mali olarak Irak’a büyük 

yardımlarda bulunmuş ve Körfez Işbirliği Konseyi’nin kurulmasına öncülük ederek, 

Iran’a karşı Körfez Ülkeleri’ni örgütlemiştir. Ayrıca S.Arabistan’ın bu dönemde petrol 

üretimini büyük ölçüde artırması, Iran tarafından fiyatları düşürmeye çalışmakla suç-

lanmasına sebep olmuştur.18

1987 yılındaki Hac merasiminde Iranlıların S.Arabistan’ın tüm uyarılarına rağmen Müş-

riklerden Bearat yürüyüşünü açık havada ve büyük bir yürüyüş şeklinde gerçekleştirme 

hususunda ısrar etmeleri neticesinde güvenlik güçleri Iranlı hacılara sert şekilde müda-

hale etmiştir. Olaylar sonunda 400 kadar Iranlı hacının hayatını kaybetmesi ve akabinde 

kızgın Iranlıların Tahran’daki Arabistan Elçiliğinin basarak bir Arap diplomatını öldürme-

si ilişkileri tarihinin en kötü seviyesine getirmiştir. Humeyni yaşananlar üzerine yaptığı 

açıklamasında “Birgün Saddam’ı affetsek bile Suudileri affetmeyeceğiz”19 şeklinde ko-

nuşmuş, Iranla ilişkilerini askıya alan S.Arabistan ancak Iran-Irak savaşının bitmesinden 

ve Humeyni’nin ölümünün ardından ilişkileri yeniden kurmayı kabul etmiştir. 

Bu dönemde Iran’da dış politikadaki ılımlılığıyla bilinen pragmatist Rafsancani’nin öne 

çıkması, diğer yandan Saddam’ın Kuveyt’i işgal etmesi iki ülkeyi yakınlaştırmıştır. 1991 

yılının Mart ayında Tahran ve Riyad eş zamanlı açıklamaları ile diplomatik ilişkilerin 

yeniden kurulduğunu duyurmuşlardır.

17. Şark Gazetesi “Dustan-ı Garib” Özel Eki, “Gozer-i Eyyam”, s.5, 7 Aban 1390

18.  Age

19. http://jahannews.com/vdcivwazqt1ay52.cbct.html
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Muhammed Hatemi döneminde de iyi ilişkiler devam etmiştir. 1999 yılında Veliahd 

Prens Abdullah’ın Tahran’daki IKÖ zirvesine katılması ilişkilerin geldiği seviyeyi göster-

mesi açısından önemlidir. Bununla birlikte 2003 yılında Irak’ın ABD tarafından işgal edil-

mesi ve ardından Şiilerin bu ülkede yönetimi ele geçirmesi S.Arabistan’ı oldukça rahatsız 

etmiş ve Irak üzerinden Iranla S.Arabistan arasında ciddi bir güç mücadelesi başlamıştır. 

Iran’a karşı bu mücadelede varlık gösteremeyen S. Arabistan’ı bölgede artan Iran etkisi 

endişeye sevk etmiştir. Özellikle kendi ülkesinde yaşayan Şiilerin özerklik ya da bağım-

sızlık taleplerinden korkan S. Arabistan,  Arap Baharı’nın akabinde Bahreyn’de yaşanan 

olaylara en sert ve doğrudan müdahele ederek konunun kendisi için ne denli önem ta-

şıdığını ortaya koymuştur. Son bir gelişme olarak, S.Arabistan’ın Washington’daki Büyü-

kelçisi Adil Cübeyr’in Iran bağlantılı bir örgüt tarafından suikaste uğrayacağı iddialarının 

Riyad tarafından BM’e taşınması ve S.Arabistanlı yetkililerin “Iran bunun bedelini öde-

yecek” şeklindeki açıklamaları20 iki ülke arasında tansiyonu yükseltirken, ilişkilerin yakın 

zamanda düzelmeyeceği düşüncesini güçlendirmektedir.

II. İRAN’IN ARAP BAHARINA TEMEL YAKLAŞIMI

A) Arap Baharını Anlama Çabası ve Tepkiler

Tunus’ta gösteriler başladığında birçok ülke gibi Iran yönetimi de olaylara hazırlıksız 

yakalanmış ve gösterilerin bu denli büyüyeceğini ve tüm bölge ülkelerini etkileyece-

ğini tahmin edememiştir. Nitekim, olayların Mısır’a sıçramasından sadece birkaç ay 

önce Kahire’ye giden Ahmedinejad’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Hamid Bekai,  o sırada 

Mübarek yönetimi altında olan Mısır ile ilişkilerin çok yakında daha iyi bir aşamaya 

geçeceğini açıklamıştır.21 Gelişmelerin Kuzey Afrika ülkeleri ile sınırlı kalmayacağının 

anlaşılmasından sonra, özellikle Iranlı muhaliflerin Tunus ve Mısır olaylarını ön plana 

çıkarması ve bu ülkelerdeki muhaliflere destek amacıyla gösteriler düzenlemeye çalış-

ması Iran yönetimini tedirgin etmiştir. Bununla birlikte olayların kısa sürede kendisine 

yansımayacağı belli olunca rahatlayan Tahran yönetimi, daha belirgin tavır almaya yö-

nelmiş ve bölgedeki hareketleri “Islami uyanış” olarak nitelemeye başlamıştır. 

Iranlı yetkililere göre olaylar, “Batı destekli laik diktatörlüklere” karşı Müslüman halkla-

rın tepkisinden kaynaklanmakta ve bu yüzden Iran’daki 1979 Devrimi’yle benzer özel-

likler taşımaktadır.22ABD’nin Mısır ve Tunus’taki isyanlarda muhalif hareketlerinden 

yana tavır koymasını ise Iran yönetimi, yeni dönemi etkileme ve yönlendirme çabası-

nın bir sonucu olarak açıklamaktadır.23 Bu bakış açısına göre, Iran yönetimi geç de olsa 

20. http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/12/iran-assassination-plot-saudi-warning

21. Ahmedinejad’ın Dışişlerini Bypass etmek için atadığı öne sürülen özel temsilcilerinden birisi olan Hamid Ahmedinejad’ın Dışişlerini Bypass etmek için atadığı öne sürülen özel temsilcilerinden birisi olan Hamid 
Bekai Mısır dönüşü basına yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin artık normalleşmesi gerektiğini 
açıklamış ve bu amaçla atılması planlanan kısa ve orta vadeli adımlardan bahsetmiştir. Bu durum Iran’ın da 
diğer birçok ülke gibi bölgesel gelişmelere hazırlıksız yakalandığının göstergesi kabul edilebilir.http://www.
khabaronline.ir/detail/98141/

22.  Hameney’in konuyla ilgili açıklamalarının çoğunda bu vurgulara rastlanabilir. Örnek olarak “Agazi ber 
payan-i nizam-ı sermayedari” Hemşehri-yi Diplomatik, s.6, Aban 1390

23. http://www.bidarynews.com/data.aspx�lang�1�id�2734http://www.bidarynews.com/data.aspx�lang�1�id�2734
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“devrimini ihraç etmeyi başarmıştır ve bugünkü olaylar 1979 Devrimi’nin başında Hu-

meyni tarafından müjdelenen “büyük uyanıştan” başka bir şey değildir.24 Nitekim uzun 

yıllar Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş olan Ali Ekber Velayeti de bölgedeki halk 

hareketleri için “Imam Humeyni’nin kıyamından etkilenen hareketlerdir”açıklamasını 

yapmıştır.25

Özellikle Mısır’da 11 Şubat’ta Mübarek rejiminin düşüşünün Iran Devrimi’nin yıl dö-

nümü ile aynı güne rastlaması Iran Yönetimindeki  memnuniyeti daha da artırmıştır. 

Ancak kısa süre içinde Tahran’ın değişim içindeki ülkelere yönelik aktif diplomasi izle-

me imkanı bulamadığı ortaya çıkmıştır. Gerek Tunus’taki halk hareketi liderlerinin “Iran 

modeline” mesafeli durduklarını belli etmeleri, gerek Iran’ın ısrarlı tutumlarına karşı 

Mısır’daki Geçiş Konseyi’nin ilişkileri iyileştirme konusunu ağırdan alması Iran’da be-

lirgin bir hayal kırıklığı oluşturmuş ve izlenebilecek politikanın sınırlarını ortaya koy-

muştur. Sünni ülkelere yönelik etkinlik çabalarının başarısız kaldığını görmesi üzerine 

Iran, dikkatini Şiilerin çoğunlukta olduğu ve  Arap Baharı’ndan mülhem gösterilere 

sahne olan Bahreyn’e çevirmiştir. Tarihsel olarak Bahreyn üzerinde hak iddia eden Iran 

yönetimi zaman zaman bu düşüncelerini açığa vurmaktan çekinmemektedir.26 Iran 

bu dönemde, sürekli olarak uluslararası kamuoyunu ve bölge ülkelerini Bahreyn’deki 

olayları görmezden gelmekle ve çifte standart izlemekle suçlamıştır. Tahran yönetimi, 

Suriye’deki olayların başlamasıyla eş zamanlı gelişen Bahreyn’deki olaylara özel önem 

vermiş ve başta resmi radyo televizyon kurumu olmak üzere, ülke medyasında bu 

ülkedeki gösterilerle ilgili zaman zaman abartıya kaçan yorumlara ve haberlere yer 

verilmiştir.27 Özellikle Suudi Arabistan birliklerinin Bahreyn yönetiminin isteği üzerine 

ayaklanmaları bastırmak için bu ülkeye gönderilmesinin ardından Iran büyük tepki 

göstermiş ve çeşitli Iranlı yetkililer gerekirse kendilerinin de benzer bir müdahalede 

bulunabileceklerin iddiasında bulunmuşlardır.28

Libya hususunda ise Kaddafi karşıtı gösterilerin şiddetlenmesinin ardından olayların 

silahlı çatışmaya dönmesi ve ardından Batı’nın askeri müdahalede bulunması Iran’da 

tepkiyle karşılanmıştır. Kaddafi’nin düşüşünden sonra bir açıklama yapan Devrim 

Lideri Hameney “Keşke Libyalı direnişçiler silah kullanmasalardı ve dış güçlerin mü-

dahale etmesine izin vermeselerdi” şeklinde konuşmuş ve belki bu durumda zaferin 

24.  Arif Behrami, Rısalet Gazetesi, 23 Ağustos 2011 Behrami bu yazısında Humeyni’nin devrim ihracıyla ilgili  Arif Behrami, Rısalet Gazetesi, 23 Ağustos 2011 Behrami bu yazısında Humeyni’nin devrim ihracıyla ilgili 
sözlerinden geniş alıntılar yapmıştır.

25.  Islami Uyanış Konferansı öncesinde basına verdiği bir röportajda Velayeti Iran’ın devrim yaşayan ülkere  Islami Uyanış Konferansı öncesinde basına verdiği bir röportajda Velayeti Iran’ın devrim yaşayan ülkere 
örnek olabliceğini belirtmiştir. http://www.bidarynews.com/data.aspx�lang�1�id�3443

26. Son olarak eski Meclis Başkanı ve Hameney’in danışmanı Natık Nuri’nin Bahreyn’in tarihsel olarak Iran’a Son olarak eski Meclis Başkanı ve Hameney’in danışmanı Natık Nuri’nin Bahreyn’in tarihsel olarak Iran’a 
ait olduğu yönündeki sözleri Manama yönetiminden büyük tepki görmüştü.http://www.siasatrooz.ir/vdci.
ya3ct1a3rbc2t.html

27. Iran devlet televizyonundaki haberlerden birinde milyonlarca Bahreynlinin gösterilere katıldığı açıklanmış, Iran devlet televizyonundaki haberlerden birinde milyonlarca Bahreynlinin gösterilere katıldığı açıklanmış, 
daha sonra iç kamuoyundan gelen tepkiler sonucunda yanlışlık nedeniyle özür dilenmişti.http://aftabnews.ir/
vdcc1eqse2bqim8.ala2.html

28. Arabistan’ın müdahalesinin ardından özellikle askeri yetkililer bu tür açıklamalarda bulunmuşlardır. Arabistan’ın müdahalesinin ardından özellikle askeri yetkililer bu tür açıklamalarda bulunmuşlardır. 
Bununla birlikte Hameney sonraları yaptığı bir konuşmada Bahreyn’e hiçbir şekilde müdahale etmediklerini ileri 
sürmüş ve böyle bir girişimde bulunmaları durumunda bunu gizlemeyeceklerini vurgulamıştır. Iran’ın tartışmalı 
isimlerinden Allahkerem’in Bahreyn’e savaşçı gönderilmesiyle ilgili açıklamaları için bak:http://www.aftabnews.
ir/vdccipqs12bqii8.ala2.html Hameney’in daha sonraki açıklaması için ise bak: http://www.shiatv.net/view_
video.php�viewkey�6f7b56f421aa026715fa
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çok Türkiye’nin
bölgesel etkinliğine
ve nüfuzuna karşı
verilmiş bir cevap
niteliğindedir.

daha uzun süre zaman alabileceğini ancak böylece devrimin geleceğinin olumsuz 

gelişmelerden korunmuş olacağını söylemiştir.29 Iran’ın yabancı müdahalesiyle ilgili 

tepkisi daha çok aynı sürecin Suriye’de de yaşanabileceğine yönelik kaygısından kay-

naklanmıştır. Nitekim Iran basınında Libya ve Suriye olaylarının kıyaslandığı çok sayıda 

değerlendirme yayınlanmıştır.30

Mısır’daki değişimi büyük bir coşkuyla karşılayan Iran yönetimi, Mübarek’in devrilmesi 

sonrasında bu ülkeye yönelik diplomatik girişimlerini artırmış ve Iran Devrimi’nin ba-

şından beri kesik olan ikili diplomatik ilişkileri yeniden tesis edebilmek için harekete 

geçmiştir. Mısır’daki Geçiş Konseyi bu konuda fazla istekli davranmasa da Iran savaş 

gemilerinin Şubat ayında tatbikat kapsamında Süveyş Kanalı’ndan geçerek Suriye’ye 

gitmesine izin vermesi, Iran’da büyük memnuniyetle karşılanmıştır. Mısır yönetimiy-

le resmi ilişkilerini geliştirme isteği, Körfez ve Batılı ülkelerin engellemelerine takılan 

Iran, bunun üzerine dolaylı bir yol izleyerek devrim esnasında etkili rol oynayan sivil 

gruplar arasında etkinliğini artırmaya yönelmiştir. Mısır’daki gelişmelerin sonunda 

Müslüman Kardeşleri (Ihvan-ı Müslimin) ve Selefi grupları hakim duruma getireceği 

düşüncesiyle Iran, bu akımlar içerisindeki nüfuzunu artırmak için çeşitli girişimlerde 

bulunmuştur.31 Ancak Mısır başta olmak üzere Tunus ve Libya’daki Müslüman Kardeş-

lerin ve Islami hareketlerin Suriye’deki isyana ve muhaliflere verdikleri açık destek, bu 

hareketlerin Iran’ın politik çizgisini benimsemediklerini ve Iran yönetimi ile ayrı düş-

tüklerini göstermektedir.

Devrim sürecindeki ülkelere yönelik diplomatik çabalarından istediği etkin sonucu 

alamadığını gören Iran, bölgesel nüfuzunu göstermek amacıyla Eylül 2011’de Tah-

ran’da “Islami Uyanış” adı altında büyük bir konferans düzenlemiştir. Seksene yakın 

ülkeden beş yüz kadar siyasetçi, bilim ve kültür adamının katıldığı konferans, Iranlı 

gözlemcilerin de belirttiği gibi daha çok Türkiye’nin bölgesel etkinliğine ve nüfuzuna 

karşı verilmiş bir cevap niteliğindedir.32 Iran basının büyük önem verdiği konferansı 

organize eden Dışişleri eski Bakanı ve Devrim Liderinin Dış Politika Başdanışmanı Ali 

Ekber Velayeti, yaptığı konuşmada Islami uyanışın Iran ve Şiilerin bayraktarlığıyla or-

taya çıktığını savunmuştur. Batılıların önerdiği yolu izleyip de kalkınan ve gelişen tek 

bir Islam ülkesi bile olmadığını ileri süren Velayeti, Islam ülkeleri arasında liderliği üst-

lenmeye Iran’dan daha layık bir ülke olmadığını ileri sürmüştür.33 Velayeti aynı konfe-

ransta konuşma yapan Hameney’in “Islam ülkeleri kendilerine Iran’ın liderlik etmesini 

29. http://khabarfarsi.com/ext/1129469

30.  Bu değerlendirmelerde de Iran iç politik tercihlerinin etkisi açıkça görülmektedir. Muhafazakar yayınlar 
Suriye ve Libya arasındaki farklılıkları ön plana çıkarırken reformcu yazarlar daha çok benzer noktaların altını 
çiziyorlardı. Örnek olarak Hemşehri-yi Diplomatik dergisinin Aban sayısındaki yazılar ile reformcu Mehrname’deki 
değerlendirmeler kıyaslanabilir. Hemeşhri-yi diplomatik, sayı: 50 Aban sayısı ve Mehrname, sayı 15, Şehriver sayısı

31.  Iran olayların başlangıcından itibaren çeşitli konferanslar dolayısıyla ya da özel davetlerle çok sayıda  Iran olayların başlangıcından itibaren çeşitli konferanslar dolayısıyla ya da özel davetlerle çok sayıda 
Arap gazeteci, yazar ve sivil toplum önderini Tahran’da ağırlamıştır. Yine Arap basınında Iran’ın Baradei gibi bazı 
isimlere para verdiği ya da Hizbullah aracılığıyla Mısırlı radikal gruplar arasında nüfuzunu artırmaya çalıştığına 
yönelik haberler çıkmaktadır. 

32.  Nitekim eski Paris Büyükelçisi Sadık Harrazi’nin yönetimindeki Iran diplomasi adlı site bu durumu açıkça  Nitekim eski Paris Büyükelçisi Sadık Harrazi’nin yönetimindeki Iran diplomasi adlı site bu durumu açıkça 
belirtmektedir. http://irdiplomacy.ir/fa/news/58/bodyView/16337

33.  Velayeti “Tefrika muhimterin afet-i bidari-yi islamist” Fars Haber Ajansı, 28/7/1390 Velayeti “Tefrika muhimterin afet-i bidari-yi islamist” Fars Haber Ajansı, 28/7/1390
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bekliyorlar” şeklindeki sözlerine34 de atıfta bulunarak, “Bu yüzdendir ki seksen ülkeden 
gelen temsilciler başka bir yeri değil toplanmak için Iran’ı seçmişlerdir” sözleri ile bu 
liderliğin diğer ülkelerce de onaylandığı imasında bulunmuştur.35

Ali Laricani’nin başkanlığını yaptığı Iran Meclisi tarafından da başından itibaren Orta-
doğu’da yaşanan gelişmeler yakından izlenmiştir. Meclis bünyesinde bir “Islami Uya-
nış Fraksiyonu” oluşturulmuş ve başına Meclis Başkanı yardımcısı Seyyid Şehabeddin 
Sadr getirilmiştir.36 Iran Meclisi özellikle son dönemde hükümete olan tepkisinin de 
etkisiyle dış politika alanında da inisiyatif almaya çalışmaktadır. Bu durum son Ingilte-
re Elçiliği baskınında da görülmüş, Iran’ı terk etmek zorunda kalan Ingiliz Büyükelçisi 
olaylardan Iran Meclisini sorumlu tutmuştur.37 Sık sık Dışişleri Bakanını Meclise çağı-
ran milletvekilleri, dış politika konusunda kimi zaman büyük tartışmalara girmekte ve 
açıklamalar yapmaktan kaçınmamaktadırlar. Nitekim bölgedeki ayaklanmaların Iran 
Devrimi’nden ilham aldığını ileri süren Fraksiyon Başkanı Sadr da Batı’yı bu durumu 
saptırmakla, geçiş sürecindeki ülkelerde laikliği güçlendirmeye ve Iran’ın model olarak 
alınmasını önlemeye çalışmakla suçlamıştır.38

B) İç Siyaset ve  Arap Baharı
Iran iç siyasetinin ve siyasi grupların dinamik yapısı göz önüne alındığında Arap Ba-
harı gibi tüm bölgeyi kapsayan bir dış gelişmenin, iç politik çekişmelerden bağımsız 
değerlendirilemeyeceği açıktır. Nitekim bu durum daha ilk günlerden itibaren göz-
lemlenmiş, çeşitli basın yayın kuruluşları olayları yansıtırken ülke içindeki kendi pozis-
yonlarına göre iç kamuoyuna yönelik de mesajlar vermeye çalışmışlardır. Örnek olarak 
yarı resmi Fars Haber Ajansı, Kaddafi taraftarlarından, içeride rejim muhalifi Musevi 
yanlılarının da kullandığı yeşil rengine atıfta bulunarak “Yeşiller” diye bahsederken, 
Reformcu Şark gazetesi Arap göstericileri “reform yanlıları” olarak adlandırmış ve daha 
çok demokrasi ve insan hakları gibi kavramları ön plana çıkarmıştır.39

 Arap Baharı Iran içindeki siyasi gelişmeleri de etkilemiştir. Tunus’ta isyan patlak ver-
diğinde Iran yönetimi 2009 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında başla-
yan halk gösterilerini henüz bastırmış durumdadır. Bu nedenle, muhaliflerin Şubat 
2011’de Tunus halkıyla dayanışma gösterisi düzenlemesi yönetimi hızla harekete 
geçirmiş, gösteriler sert şekilde bastırılırken, iki muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve 
Mehdi Kerrubi düzenledikleri son gösteriden sonra ev hapsine alınmışlardır ve halen 
göz altında tutulmaktadırlar.40

34. http://www.bidarynews.com/data.aspx�lang�1�id�4291

35.  Aynı konuşma

36. http://www.ghatreh.com/news/nn8013360

37. http://www.roozonline.com/english/news3/newsitem/article/leader-orders-to-vacate-embassy.html

38. http://mardom-majles.com/portal/fa/news/view/119

39.  Bu konuda diğer muhafazakar siteler de benzer şekilde hareket ediyorlardı.Örneğin radikal Ensar-ı Hizbullah 
adlı grubun “Ya Sarat” adlı yayın organınınn internet sitesinde “Kaddafi yanlıları yeşil sembollerle gösteri yaptı” 
şeklinde bir haber verilmiştir. http://yalasarat.com/vdch.wnzt23nkiftd2.html

40. Son olarak Musevi’ye yakın Rahesabz adlı internet sitesi 2 Mart seçimlerinden önce Hameney’in oğlu Son olarak Musevi’ye yakın Rahesabz adlı internet sitesi 2 Mart seçimlerinden önce Hameney’in oğlu 
Mucteba Hameney’in Musevi ile görüştüğünü ve kendisinden ülkenin içinde bulunduğu hassas durumu göz 
önüne alarak itirazlarından vazgeçmesini istediğini ancak bu taleplerin Musevi tarafından reddedildiğini 
belirtmiştir. http://www.rahesabz.net/story/50060/
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Iranlı gruplar arasında olayların isimlendirilmesi hususunda dahi farklılıklar göze çarp-
maktadır. Muhafazakar kesim olayları “Islami Uyanış” olarak nitelendirip 1979 Islam 
Devrimi ile paralellikler kurarken,41 Reformcular yaşananları Batı karşıtlığına indirgen-
miş bir “Islami Uyanış” olarak adlandırmanın yetersiz kaldığını söylemektedir. Bu isim-
lerden birisi olan siyaset bilimcisi Sadık Zibakelam “Iran Islam Devrimi de demokrasi 
talebiydi” başlıklı bir yazısında bölgede yaşananların Iranlı liderler tarafından militan, 
Batı ve Israil karşıtı bir Islamcı hareket olarak nitelendirilmesine karşı çıkmaktadır. Zi-
bakelam, Arap ülkelerinde devrime katılan ve ortak hedefleri diktatörlüğün yıkılması 
olan liberal, milliyetçi, Islamcı, solcu ve feminist farklı grupların varlığına değinerek 
Iran Devrimi’nin başında da farklı kesimlerin benzer hedeflerle yola çıktığını ancak 
devrimin daha sonra dar bir çerçeveye hapsedildiği tespitinde bulunmaktadır.42

Yine birçok reform yanlısı Iranlı yazar ve akademisyen, bölgedeki yakın dönem reform 
hareketlerinin ilk olarak 1997 seçimlerinde Hatemi’nin cumhurbaşkanlığına seçilme-
siyle başladığını belirterek eğer bu süreç kesilmeseydi ve reformlar sürdürülebilseydi 
bugün Iran’ın bölgesel etkinlik açısından farklı noktada olacağı iddiasında bulunmak-
tadırlar. Örnek olarak eski bir diplomat olan Muhammed Ali Subhani Iran’ın sistem içi 
demokratik mekanizmaları yeterince kullanamadığına değinerek Hatemi’den sonra 
kesilen reform sürecinin devam etmiş olsa Iran’ın bugün söyleyecek çok daha fazla 
sözü olacağını ve muhtemelen bazı konularda Türkiye’nin bile önüne geçebileceğini 
ileri sürmektedir.43

Başta Hameney olmak üzere birçok Iranlı yetkilinin “Islami Uyanış”ın Batı karşıtı ve Isla-
mi değerlere dönüşü temel alan bir yöneliş olduğunun altını çizmeleri, bu hareketleri 
kendi zaviyelerinden değerlendirmelerinden çok, benzer hareketlerin Iran’da zeminin 
olmadığı yönünde iç kamuoyuna mesaj verme kaygısından kaynaklanmaktadır. Bu 
kaygı Tunus’ta Bin Ali’nin devrilmesinin hemen ardından Iranlı gençlerin özellikle sa-
nal ortamda en çok dile getirdikleri tespitin “Tunus başardı, Iran başaramadı”44 olduğu 
hatırlanırsa hiç de yersiz değildir. Arap Baharı’na özenildiğini gören Iranlı yöneticiler 
sürekli olarak gösterilerin yaşandığı ülkelerdeki yönetimlerin Batı yanlısı olduğunu 
ve Iran’da yönetimin zaten Batı karşıtı olduğunu vurgulayarak, Iran’ı cazibe merkezi 
olarak sunmaya çalışmaktadırlar.45 Isyan hareketlerine bakışta yönetimlerin Batı karşıtı 
olup olmamasını temel gösterge olarak alan Iranlı yetkililer, Tunus’taki ve Mısır’daki 
gösterileri desteklemişken Suriye’deki yönetim karşıtı gösterileri neden “Islami uyanış” 
kapsamına almadıklarını da bu yolla açıklamaktadırlar. Bu anlamda Velayeti, laik Suri-
ye yönetiminin diğer Arap ülkelerinin aksine Israil karşıtı cephede yer almasını sebep 

olarak göstermiştir.46

41.  Bu tür birçok yoruma Ali Akber Velayeti’nin yönetimindeki bidarynews.com adlı sitede rastlanabilir. Örnek 
olarak http://www.bidarynews.com/data.aspx�lang�1�id�3496

42. Inkılab-ı Islami hem demokrasihah bud, Sadık Zibakelam, Mehrname, Aban 1390, s.67Inkılab-ı Islami hem demokrasihah bud, Sadık Zibakelam, Mehrname, Aban 1390, s.67

43. Şark gazetesi, “Nefes kesici rekabet” özel eki, 30 Mehr 1390Şark gazetesi, “Nefes kesici rekabet” özel eki, 30 Mehr 1390

44. Ifadenin Farsçası oldukça dikkat çekiciydi. “Tunes tunest Iran netunest” Bu slogan özellikle facebook Ifadenin Farsçası oldukça dikkat çekiciydi. “Tunes tunest Iran netunest” Bu slogan özellikle facebook 
gibi sosyal ağlarda ve kişisel webloglarda çok sık göze çarpmaktaydı. Örnek olarak Bak: balatarin.com/
permlink/2011/1/14/2325557, newperson1.blogspot.com/2011/01/blog-post.html ve www.youtube.com/
watch�v�yahioCKJwTo

45.  Velayeti’nin bu çerçevedeki açıklamaları için bak. http://www.bidarynews.com/data.aspx�lang�1�id�4424,

46. Hameney’in dış politika başdanışmanı olan eski dışişleri bakanı Suriye rejimine olan desteğini dillendirmeye Hameney’in dış politika başdanışmanı olan eski dışişleri bakanı Suriye rejimine olan desteğini dillendirmeye 
devam etmektedir. Son olarak Şubat ayında Fars Haber Ajansına röportaj veren Velayeti, Iran, Irak ve Lübnan’ın tam 
olarak Baas rejimim arkasında olduğunu açıklamıştır.www.farsnews.com/newstext.php�nn�13901204000498
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Buna karşın Iran üst yönetiminin olayları “Islami Uyanış” olarak nitelendirme konusun-
daki ısrarına zaman zaman hükümet içinde bile eleştirilmekte ve kavramın yeterince 
açıklayıcı olmadığı belirtilmektedir. Bu ayrışmanın bir göstergesi olarak, Iran lideri Ha-
meney ile son dönemde örtülü bir güç mücadelesi yaşayan Cumhurbaşkanı Ahme-
dinejad Mısır olaylarını “Insani Uyanış” olarak nitelendirmiş ve muhafazakar basından 
tepki çekmiştir.47

Yönetimin “Islami Uyanış” kavramına karşı çıkan bir başka isim olan Ibrahim Nebevi 
Kaddafi’nin Israil ve Batı karşıtı tutumunu hatırlatmakta ve, Kaddafi’nin devrilmesinin 
ve öldürülmesinin Tahran’daki liderlerin “bölge halkları ABD ve Israil’e karşı ayaklanı-
yorlar” tezini boşa çıkardığını söylemektedir. Nebevi bu anlamda, yaşananların Islami 
değil, diktatörlük karşıtı bir toplumsal uyanış olduğunu savunmaktadır.48

Konuya başka bir açıdan yaklaşan reform yanlısı politikacı Seyyid Muhammed Sadr 
ise Arap devrimleri ile Iran’da son iki yıldır devam eden protesto gösterileri arasında 
mukayase yaparak, yaşananlar arasında mahiyet farkı bulunduğunu belirtmektedir. 
Sadr, Arap hareketlerinin devrim, Iran’daki protestoların ise reform amaçlı olduğunu 
vurgulayarak,bazı çevrelerde yoğun olarak tartışılan “Neden onlar başardı da biz ba-
şaramadık�” sorusunun doğru bir soru olmadığını söylemektedir. Ayrıca Hatemi re-
formlarının ve Musevi liderliğindeki protestoların Arap gençleri tarafından da yakın-
dan izlendiğini belirten Sadr, Iran’ın dinamik iç politik yapısıyla daima Arap halklarının 
ilgisini çektiğini ve bu toplumları etkilediğini savunmaktadır.49

Iran’daki muhalif hareketin liderleri tarafından da  Arap Baharı süreci yakından izlen-
mektedir. Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ve reformcu kanadın önde gelen 
isimlerinden Abdullah Nuri, Iranlı yetkillere çağrıda bulunarak bölgedeki gelişmeler-
den ibret alınması gerektiğini vurgulamışlardır.50 Iki lider Tahran yönetiminin Suriye 
olayları karşısındaki tavrını da eleştirerek Suriye’den Bahreyn’e kadar tüm ülkelerdeki 
olaylara adil biçimde yaklaşılmasını talep etmişlerdir. Yine reform yanlısı doktorlar-
dan oluşan bir sivil toplum örgütü, Suriye olayları başladığında bu ülkenin yönetimini 
eleştiren ve muhaliflerle dayanışma içinde olduklarını belirten bir mesaj yayınlamışlar, 
muhafazakarların yönetimindeki başka bir meslek örgütü de hemen ardından benzer 
bir dayanışma mesajını Suriye hükümetine göndermiştir.51

Hükümet karşıtı birçok Iranlı Suriye’deki rejimin düşmesi Iran’ın önemli bir bölgesel 
müttefikini kaybetmesi anlamına geldiğinden, Iran içindeki reform çabalarını destek-
leyici bir etki doğurabileceği kanaatini taşımaktadır.52 Bununla birlikte, daha geniş bir 
reformcu kesim tarafından Iran’ın Suriye’deki mevcut çıkarları dolayısıyla Suriye rejimi-
ni kaybetmek istememesinin anlaşılır bulunmakta, buna karşın Iran’ın Suriye yöneti-

mini cesaretlendirecek adımlardan kaçınması gerektiği savunulmaktadır.

47. www.mashreghnews.ir/fa/.../(ellat-e estefade-ye ahmadinejad az bidari-ye ensani)ellat-e estefade-ye ahmadinejad az bidari-ye ensani)

48. Ibrahim Nebevi, “Vudukrasi”,http://www.rahesabz.net/story/44176/Ibrahim Nebevi, “Vudukrasi”,http://www.rahesabz.net/story/44176/

49.  Seyyid Muhammed Sadr “Coğrafya-yı Siyasi-yi Iran nemigozered munzevi şevim”, Şark gazetesi, Rekabet-i 
nefesgir Özel eki, s.4 30 Mehr 1390

50. www.alarabiya.net › (safha-ye asli, iran, 14 october 2011)safha-ye asli, iran, 14 october 2011)

51.  www. balatarin.com/permlink/2011/9/26/2734191

52.  Bu amaçla iki ülkenin muhalif grupları arasında karşılıklı dayanışma mesajları gönderilmektedir. http://
www.rahesabz.net/story/49321/
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Ilgileri Suriye ile sınırlı kalmayan Iran’daki muhalif isimler ve gruplar, tüm bölgedeki 

gelişmeleri yakından takip etmekte ve verdikleri mesajlarda diktatörlerini yıkan  ülke-

leri tebrik ederken, bundan sonraki süreçte demokrasi adına atılması gereken adım-

ların devrim kadar önemli olduğu hususu üzerinde durmaktadırlar. Bu anlamda, Mec-

me-yi Müderrisin-i Havza-yı Ilmiye adlı reformcu din adamlarından oluşan teşkilat, Tu-

nus seçimlerinden zaferle çıkan El Nahda hareketi lideri Raşid El Gannuşi’ye bir tebrik 

mesajı göndermiştir.53 “Umarız bu seçimler bütün diktatörlüklerin halkların iradesine 

saygı göstermelerine yol açar” denilen mesajda, Arap dünyasındaki sürecin Iran Dev-

rimi’nin ilk günlerini anımsattığı belirtilerek yeterinde dikkat edilmemesi durumunda 

devrimlerin bazı dar görüşlü kimselerin elinde diktatörlüğe dönüşebileceği hatırlatıl-

mıştır. Yine önde gelen muhalif liderlerden Dışişleri Eski Bakanı Ibrahim Yezdi, Raşid 

El Gannuşi’ye yazdığı tebrik mesajında “Biz Müslümanlar hangi ulustan olursak olalım 

haklarımız için mücadele etmesini biliyoruz ama sonrasında demokratik bir sistem 

oluşturma konusunda fazla bir tecrübemiz yok” şeklinde ifadeler kullanmıştır.54Benzer 

şekilde aralarında Şirin Ibadi ve Yusufi Eşkveri gibi isimlerin de bulunduğu yurt dışında 

yaşayan Iranlı yedi ünlü isim, Tunus, Libya ve Mısır’daki devrim liderlerine bir mektup 

yazarak halkın demokrasi talebiyle gerçekleştirdiği devrimin diktatörlüğe dönüşme-

mesi için uyarılarda bulunmuşlardır.55 Demokrasi tesisi yolunda kendi acı tecrübelerini 

anlatmak için söz konusu mektubu kaleme aldıklarını belirten insan hakları savunucu-

su, yazar ve din adamlarından oluşan grup, Iran halkının 1905 yılındaki Meşrutiyetin 

ilanından beri diktatörlüğe karşı mücadele ettiğini ve en son 1979 yılında Şahlık dik-

tatörlüğünü devirdiğini belirterek, ancak devrim sonrası için iyi hazırlanılmadığından 

yeni yönetimin kısa sürede dini diktatörlüğe dönüştüğü vurgulamışlardır. Mektubu 

yazmalarındaki bir amacın da Libya’nın şeriat kurallarıyla yönetileceğini açıklanması 

olduğunu belirten aydınlar, ülke yönetiminde tüm grupların eşit hakka sahip olması 

gerektiğini savunmuşlardır.

C) Basındaki Tartışmalar

Devrim Lideri Hameney’in Iran devriminin başarılarını sıralayıp bölgedeki hareketler 

için iyi bir örnek olacağını belirtmesinden sonra56 özellikle muhafazakar basında Iran’ın 

değişim eşiğindeki ülkeler için bir model olabileceği öne sürülmüştür.57 Bu durumun 

bölgede ABD nüfuzunu azaltırken Iran’ın nüfuzunun artmasına imkan sağlayacağı yö-

nünde yayınlar sıklaşmıştır.58 Muhafazakar basında çıkan çok sayıda değerlendirmede 

53. http://www.majmaqom.com/index.php/component/content/article/31--2/556-1390-08-11-09-22-22

54. http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2011/10/111030_rln_l39_ebrahim-yazdi_rashid-ghannushii.
shtml

55. www.dw.de/dw/article/0,,15513659,00.html

56. Hameney 11 Mart tarihinde Şura-yı Hubregan-ı Rehberi adlı ulema meclisinde yaptığı konuşma da Iran’ın Hameney 11 Mart tarihinde Şura-yı Hubregan-ı Rehberi adlı ulema meclisinde yaptığı konuşma da Iran’ın 
devrimden beri büyük siyasi, toplumsal ve teknolojik gelişmelere imza attığını ileri sürerek Batılı ülkelerin 
Iran’ın model oluşturmaması için özel bir gayret sarf ettiklerini söylemiş Iranlı yetkililere bu konuda daha aktif 
olmalarını gerektiğini belirtmişti. Hameney’in kapsamlı bir değerlendirmesi için: http://www.bidarynews.com/
data.aspx�lang�1�id�4504

57. Örnek olarak Muhammed Rıza Metanet 23 Ağustos 2011 tarihli Risalet gazetesiÖrnek olarak Muhammed Rıza Metanet 23 Ağustos 2011 tarihli Risalet gazetesi

58.  Ali Kasımi, 26 Nisan 2011, Cam-ı Cem gazetesi Ali Kasımi, 26 Nisan 2011, Cam-ı Cem gazetesi
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Iran Devrimi ve bölgede yaşanan gelişmeler arasındaki ortak noktalar vurgulanmış ve 

Iran devriminin bölgedeki hareketlerin ana ilham kaynağı olduğu fikri işlenmiştir.59Bu 

görüşler karşısında reform yanlısı yazarlar ise Iran’ın çelişkileri ve karşı bir rol modeli 

olarak gördükleri Türkiye’nin artıları üzerinde durmuşlardır.60 Son dönemde ise Iran 

basınında Suriye hakkındaki yorumlar büyük ağırlık kazanmış durumdadır. Iran’daki 

havayı yansıtması açısından ülke basınında çıkan bazı değerlendirmeleri özet olarak 

aktarmak faydalı olacaktır:

Siyaset bilimcisi Ahmed Nakibzade “Arap Baharı” kavramını incelediği yazısında, Orta-

doğu ülkelerinin sahip oldukları kültürel kodlardan dolayı diktatörlüklerden demokra-

siye geçişlerinin kolay olmayacağını belirtmektedir. Nakibzade, Avrupa’da dahi 1970’li 

yılların sonuna kadar faşist eğilimlerin ve diktatörlüklerin sürdüğünü, Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika’da ilk günler geçtikten sonra meydanın örgütlü muhaliflere kalacağını ve 

bu grupların içinde ise demokratik oluşumların fazla güçlü olmadığını vurgulamak-

tadır. Içeriye yönelik de mesajlar içeren yazısında Nakibzade, “yarı gelişmiş ve yurt dı-

şında önemli nüfusu bulunan bu tip ülkelere uygulanacak ağır yaptırımlar, geniş halk 

gösterileri ve yurt dışında kurulacak geçiş konseyleri ile birleşince mevcut yönetimle-

rin yıkılacağı” öngörüsünde de bulunmaktadır. Nakibzade “O zamana kadar bu yöne-

ticiler akıllarını başlarına almalı ve bir an önce reformlara başlamalılar, aksi durumda 

Saddam’ın yanına gidecekleri kesin” ifadeleri ile Iran rejimine de mesaj vermektedir.61

Siyaset bilimci Davud Hermidas Bavend ise Suriye olaylarıyla yeniden gündeme ge-

len “Şii jeopolitiği” söylemi üzerinde durmaktadır. Kavramın bir gerçekten çok propa-

ganda olduğunu belirten Bavend, Arapların ilk fırsatta Araplıklarını Şiiliklerine tercih 

edeceklerini ve Iran’ın yıllardır yaptığı yatırımların boşa çıkacağını ileri sürmektedir.62 

Bavend ayırca, Iran’ın devrim değerleri ile ulusal çıkarlar arasında gelgitler yaşadığını 

savunmaktadır. Özellikle Rusyayı ilgilendiren hususlarda konu Müslümanlar olsa bile 

Iran’ın ulusal çıkarlarına göre davrandığını ancak Ortadoğu’da çoğunlukla devrim ide-

allerinin savunulduğunu ve bu yüzden gereksiz bedeller ödendiğini ileri sürmekte-

dir. Türkiye’nin son dönem faaliyetlerine de değinen Bavend, dindar ve geleneklerine 

bağlı Anadolu halkının derin bir uykudan uyanmaya başladığını söylemekte ve bu du-

rumun Türkiye’nin yeni konumuna ulaşmasını sağladığını vurgulamaktadır.

Iranlı siyaset bilimcisi Sadık Zibakelam ise dünyayı saran bu isyan dalgasının tek bo-

yutta değerlendirmenin gerçekleri görmeye engel olduğu üzerinde durmaktadır. 

Zibakelam, Amerika’daki gösterilerin dahi bazı kesimlerce “Islami Uyanış” kapsamına 

sokulmaya çalışıldığını söylerek, olaylara tek boyuttan bakmanın yanlış olduğu uyarı-

sında bulunmaktadır.63

59.  Haftalık Pencere dergisinde çıkan imzasız bir değerlendirme yazısı 16 Nisan 2011 Haftalık Pencere dergisinde çıkan imzasız bir değerlendirme yazısı 16 Nisan 2011

60.  Örneğin reformcu Şark gazetesinin Arap Baharı çerçevesinde Türk-Iran ilişkilerini ele aldığı özel sayısında 
yazarların hemen hepsi Türkiye’nin Iran karşısında çok daha avantajlı olduğunun altını çiziyorlardı. Şark gazetesi, 
Rekabet-i Nefesgir özel eki, Mehr 1390, 

61.  http://irdiplomacy.ir/fa/news/57/bodyView/15966/0/(khavarmeyane-ye jadid sardargom-e kalaf ).html http://irdiplomacy.ir/fa/news/57/bodyView/15966/0/(khavarmeyane-ye jadid sardargom-e kalaf ).htmlkhavarmeyane-ye jadid sardargom-e kalaf ).html).html

62. Hermıdas Bavend “Hatar-ı şii bahane-yi dehalet-i keşverha-yi feramıntıka est”, Şark gazetesi, Rekabet-i Hermıdas Bavend “Hatar-ı şii bahane-yi dehalet-i keşverha-yi feramıntıka est”, Şark gazetesi, Rekabet-i 
Nefesgir  Özel eki, Mehr 1390, s.8-9

63.  Sadık Zibakelam, “Inkılab-ı islami hem demokrasihah bud”, Mehrname, Aban 1390, s. 76 Sadık Zibakelam, “Inkılab-ı islami hem demokrasihah bud”, Mehrname, Aban 1390, s. 76
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Dışişleri Bakanı Eski Yardımcısı Seyyid Muhammed Sadr’ın eleştirisi ise Suriye muhale-
fetinin Islami yapısına yöneliktir. Sadr, Türkiye’nin meşru kanalları kullanarak Osmanlı 
nüfuzunu yeniden tesis etmeye başladığını ileri sürmektedir.64 Ankara’nın başlangıç-
ta Esed’in reformların liderliğini üstlenmesini istediğini ancak bu olmayınca tavrını 
sertleştirdiğini ifade eden Sadr, Türkiye’nin hem Müslüman, hem gelişmiş, hem öz-
gürlükçü hem de bağımsız olunabileceğini ispatladığını ve Müslümanların zihninde 
bu anlamda bir devrim gerçekleştirdiğini söylemektedir. Sadr’a göre Iran’da Hatemi 
zamanında başlayan reform süreci devam etmiş olsaydı ülke bugün Ortadoğu’da çok 
daha etkin olabilicek ve Türkiye’nin yerini alabilecektir.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nden Muhammed Ali Muhtedi ise Batı’nın Tunus ve 
Mısır olaylarına hazırlıksız yakalandığını, sonrasında meydana gelen dalgadan yarar-
lanarak hareketleri yönetme arzusuna girdiğini belirtmekte ve olayları Libya ve Su-
riye’de farklı boyutlara çektikiğni ileri sürmektedir. Ayaklanmaların aslında Batı yan-
lısı diktatörlüklerde meydana geldiğini savunan Muhtedi, Beşşar Esed’in Wall Street 
Journal’a  Arap Baharı ilk başladığında “Suriye direniş cephesinde olduğu için böyle 
olaylarla karşılaşmayacak” dediğini aktarmaktadır.65 Muhtedi, Iran Suriye ilişkilerinin 
geçmişini özetleyerek Suriye’ye yönelik mevcut baskıların geçmişteki baskıların bir 
benzeri olduğunu, demokrasi ve reformların Suriye’nin bölgesel rolünü zayıflatmak 
için bahane olduğu savunmaktadır. Muhtedi Suriye’nin Iran’ın yanında yer almasının 
bölgedeki mücadeleyi Arap-Acem savaşından çıkardığı ve bunun Iran için önemli ol-
duğu görüşündedir. Iki ülke arasındaki mezhebi yakınlık iddialarını da kabul etmeyen 
Muhtedi, Suriye’deki yönetimin Alevi değil laik ve Arap milliyetçisi olduğunun altını 
çizmektedir. Suriye’de yönetimde yükselmenin Baas ideolojisine bağlılık olduğunu 
din ve mezhebin belirleyici olmadığını hatırlatan Muhtedi, buna örnek olarak yöne-
timin üst kademelerindeki Sünni ve Hıristiyanları göstermektedir. Israil ve Batı’nın 
Camp David Anlaşması’yla “direnişin” Batı cephesini çökertmeyi başardıklarını belir-
ten Muhtedi, Doğu cephesinin bu nedenle daha fazla önem kazandığını ve Iran’dan 
Irak’a ve oradan Suriye, Lübnan ve Filistin’e uzanan Doğu cephesi arasında bir birlik 
meydana gelmesinin Batı’yı ve Israili ciddi olarak tedirgin ettiğini belirtmektedir. Dire-
niş cephesinin kırılabilmesi için mezhep konusunun gündeme getirildiğini ileri süren 
Muhtedi, Şii hilali kavramının ilk kez Ürdün Kralı Abdullah tarafından ortaya atıldığını 
hatırlatarak “kendi Israil yanlısı tutumunu örtmek için mezhepten faydalanıyor” iddi-
asında bulunmaktadır. Suriye’deki olayların ardında bu faktörlerin aranması gerekti-
ğine ısrar eden Muhtedi’ye göre, Suriye’de aşiretlerden ve kabilelerden teşkil olduğu 
için bu ülke için demokrasi ve mezhep savaşı kavramları anlamsızdır. 

D) Dönüm Noktası olarak Suriye 
Tunus ve Mısır’daki rejimlerin devrilmesinden memnuniyetini gizlemeyen Iran, pro-

testo gösterilerinin Suriye’ye sıçramasının ardından politika değiştirmiştir. Bu ülkedeki 

olayların diğer Arap ülkelerinden farklı olduğunu ileri süren Iran yönetimi, Suriye’deki 

64. Şark gazetesi, Rekabet-i Nefesgir özel eki, Mehr 1390, s.4-5

65. “Cebhe-yi Şarki”, Goftegu ba Muhammed Ali Muhtedi derbare-yi revabıt-ı Iran ve Suriye, Mehrname dergisi, “Cebhe-yi Şarki”, Goftegu ba Muhammed Ali Muhtedi derbare-yi revabıt-ı Iran ve Suriye, Mehrname dergisi, 
s. 89, Şehriver 1390
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protestoları dış güçler tarafından tahrik edilen az sayıdaki nüfusun ve teröristlerin ka-

rışıklık çıkarması olarak yorumlamıştır. Bir çok Iranlı’ya göre Suriye, Mısır’ı kaybeden 

Israil yanlısı bloğun bölgesel dengeleri kendi lehlerine çevirmek için giriştiği bir ope-

rasyonla karşı karşıya kalmış durumdadır. Başta Devrim Lideri Hameney olmak üzere 

tüm yetkililer Suriye’nin Israil karşıtı direniş cephesinin ön cephesini oluşturduğunu, 

Filistin davasına sahip çıktığını dolayısıyla diğer Arap ülkelerinden farklılıklar gösterdi-

ğini ileri sürmektedirler.66 Ali Ekber Velayeti bir basın toplantısında benzer argümanla-

rı öne sürmüş, bununla birlikte Suriye yönetiminin bazı reformlara ihtiyaç duyduğunu 

da belirtmiştir.67 Benzer şekilde Dışişleri Sözcüsü Ramin Mihmanperest de Suriye olay-

larının ABD ve Israil’in desteklediği bir fitne olduğunu ve diğer bölgesel olaylara ben-

zemediğini savunmuştur. Bu tür değerlendirmelere muhafazakar basında da sık sık 

rastlamak mümkündür.68 Bu yorumlarda genellikle Suriye’nin diğer Arap ülkelerinden 

farklılıklarına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. 

Bununla birlikte Suriye konusundaki katı tutumunun Arap kamuoyunda tepki toplan-

dığını gören Iran, süreç içinde söylemini hafif de olsa yumuşatmış ve Şam’daki Büyü-

kelçisi Şeybani gibi isimler aracılığıyla Suriye’de ciddi reformlara ihtiyaç duyulduğunu 

söylemeye başlamıştır.69Yine bu dönemde sonradan yalanlansa da Şam’daki Iranlı yet-

kililerin Suriyeli bazı ılımlı muhaliflerle görüşmeler gerçekleştirdikleri de basına yan-

sımıştır.70

Suriye’deki olaylar özellikle Iran’daki güvenlik bürokrasisi tarafından bir halk hareketi 

olmaktan çok Iran’a yönelik olası bir harekatın öncü saldırısı olarak değerlendirilmekte 

ve Suriye’nin “düşmesi” halinde önce Lübnan’daki Hizbullah’ın sonra Iran’ın doğrudan 

hedef olacağı ileri sürülmektedir.71 Iran, Suriye yönetimine politik ve ekonomik her 

türlü destek verdiğini gizlememektedir. Nitekim Batı basınında, Suriye’deki olayların 

şiddetlenmesinin ardından Şam yönetiminin gösterileri bastırmasında teknik destek 

sağlamak amacıyla Iranlı devrim muhafızlarının Suriye’ye gönderildiği yönünde ha-

berler çıkmıştır.72 Iran askeri desteği kasteden söz konusu iddiaları reddetmekte ve Su-

riye’nin içişlerine asıl karışanın Batılı ve komşu bazı ülkeler olduğunu ileri sürmektedir. 

Iran, Türkiye’nin Suriye politikasından duyduğu rahatsızlığını zaman zaman askeri yet-

kililer ağzı ile zaman zaman da basın yoluyla dile getirmektedir. Devrim Muhafızları 

Eski Komutanı Muhsin Rızai’ye ait internet sitesinde yer alan ve Meclis Güvenlik ve Dış 

66.  Hameney bir konuşmasında Islami uyanışın en belirgin özelliğinin Amerika ve Israil karşıtlığı olduğunu 
belirtmiş ve şu şekilde konuşmuştur: “Oysa Suriye’de Amerika’nın ve Israil’in parmağının olduğu açıktır.” http://
www.bidarynews.com/data.aspx�lang�1�id�2679

67.  Velayeti “Emvac-ı bidari-yi islami mutevakkıf nekhahad şod” Fars Haber Ajansı, 4/8/1390 Velayeti “Emvac-ı bidari-yi islami mutevakkıf nekhahad şod” Fars Haber Ajansı, 4/8/1390

68.  Örnek olarak Ali Muntazeri, “Muhendisi-yi Amrikayi der şomal-i afrika ve havermeyane” Tabnak sitesi, 21  Örnek olarak Ali Muntazeri, “Muhendisi-yi Amrikayi der şomal-i afrika ve havermeyane” Tabnak sitesi, 21 
Mayıs 2011

69. www.irdiplomatic.com/view-12045.html

70. http://radiokoocheh.com/article/123295

71. Bu kanıya sahip olanlar yalnızca Iranlı yetkililer değillerdir. Sürgünde yaşayan Şahzade Rıza Pehlevi de 
benzer açıklamalar yapmıştır. Bak. khaandaniha.com/text/9351 Yine üst düzey bir Rus yetkilinin aynı yöndeki 
açıklaması için bak. http://www.siasatema.com/NSite/FullStory/News/�Id�21797

72. Örnek olarak Ingiliz Telegraph gazetesi Iranlı keskin nişancıların ayaklanmaları bastırmak üzere Suriye’ye Örnek olarak Ingiliz Telegraph gazetesi Iranlı keskin nişancıların ayaklanmaları bastırmak üzere Suriye’ye 
gönderildiğini iddia etmiştirr:http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8702466/Iran-
snipers-in-Syria-as-part-of-crackdown.html
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Politika Konseyi Başkanı Alaaddin Burucerdi’nin Kasım ayının ortalarında Türkiye’de 

gerçekleştirdiği temasları içeren bir haberde Türkiye’nin Suriye politikası ağır şekilde 

eleştirilerek “Türkiye Suriye konusunun Iran için taktiksel bir konu değil doğrudan 

kendi milli güvenliğini ilgilendiren bir mesele olduğunu anlamalıdır” ifadesine yer ve-

rilmektedir.73

Izlenen politikanın bir uzantısı olarak Arap Birliği’nin Suriye’nin üyeliğini dondurma 

kararı da Iran’da tepkiyle karşılanmıştır. Iran’ın ve Hizbullah’ın baskıları sonucunda 

Irak’ın çekimser, Lübnan’ın karşı oy kullandığı karardan sonra Dışişleri Bakanı Salihi, 

Suriye’nin üyeliğinin askıya alınmasının bir sonuç vermeyeceğini öne sürmüştür.74 Sa-

lihi bölge ülkelerinin Suriye konusunda işbirliğine gitmeleri halinde mevcut yöneti-

min varlığını sürdürürken halkın istediği reformların da gerçekleştirebileceği orta bir 

yol bulunabileceğini savunmuştur.

Iran basını Suriye’deki olaylarla ilgili farklı yorumlara yer vermektedir. Bu değerlendir-

melerde Türkiye’nin Suriye karşısında geliştirdiği politikalara özel bir yer ayrılmaktadır. 

Samed Kaimpenah, Iran’ın Suriye’yi bu denli savunmasını ve “Suriye’ye dış müdahale 

olursa askeri yardımda bulunuruz” şeklindeki açıklamasını realist strateji izlemesine ve 

Batı ile sınırlarından uzak bir yerde karşı karşıya gelmek istemesine bağlamaktadır. Suri-

ye olaylarının Suriye-Türkiye-Iran ilişkilerinde de ciddi soğukluğa yol açtığını vurgulayan 

yazar “Suriye, Iran ve Türkiye arasında yeniden bir yakınlaşma oluşacaksa bu yalnızca 

Suriye’nin ciddi reformlar gerçekleştirmesi durumunda olacak aksi takdirde Türkiye ya 

da Iran Suriye ile olan yakın ilşkilerini kaybedecek” yorumunu yapmaktadır.75

Suriye olaylarında iç faktörlerin etkisinin %20 civarında olduğunu öne süren Muham-

med Ali Muhtedi ise Iran’ın neredeyse resmi görüşünü yansıtan yazısında, buna karşın 

Suriye’nin tek parti diktatörlüğüyle yönetildiğini, yönetimin ekonomik ve siyasi yol-

suzlukların içinde olduğunu, güvenlik güçlerinin halka karşı davranışlarının kabul edi-

lemez olduğunu itiraf etmektedir. Ülkedeki işsizliğin yüksek oranlarda bulunduğunu 

ve halkın değişim ve reform arzusunda olduğunu kabul eden Muhtedi, bununla bir-

likte Beşşar Esed’in 2000 yılında işbaşına gelmesinden itibaren Sosyalist tek partiden 

serbest pazar ekonomisine ve çok partili hayata geçmek için bir takım adımlar attığını 

belirtmektedirr. Bazı açılardan Esed’in başarılar kazandığını ülkenin internet ve cep 

telefonuyla tanıştığını, ihracatını artırdığını, sanayisinin canlanmaya başladığını, ülke-

ye yabancı sermaye girişinin çoğaldığını ancak bu gelişmelere karşın Esed’in askeri, 

siyasi ve güvenlik alanlarındanki reform çabalarında engellemelerle karşılaştığının al-

tını çizmektedir.  Esed’in sisteme tam olarak hakim olamadığını belirten Muhtedi, kimi 

çıkar odaklarının reformları geciktirdiği iddiasında bulunmaktadır. Suriye’deki bütün 

olumsuzluklara rağmen halkın patlama noktasına gelmediğini, bu nedenle devrim 

beklemediğini söyleyen ve içerideki yanlış tutumların ve dış müdahalenin olayları bu 

hale getirdiğini ileri süren Muhtedi “Deraa valisi ilk günlerde halkın üzerine bu kadar 

73. www.tabnak.ir/fa/news/205858 Burucerdi’nin daha sert açıklamaları için bak. http://www.entekhab.ir/fa/
news/45958

74. http://www.parsipeik.com/1390/

75. “Şikest-i Müselles-i Ittihad” Şark Gazetesi,  Rekabet-i Nefesgir  Özel Eki, s.2 30 Mehr 1390“Şikest-i Müselles-i Ittihad” Şark Gazetesi,  Rekabet-i Nefesgir  Özel Eki, s.2 30 Mehr 1390
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şiddetli gitmeseydi ve şehrin önde gelenlerine hakaret edip onları tehdit etmeseydi 

kriz bu denli yükselmezdi” sonucuna varmaktadır.76

Suriye olayları ve bölgesel etkileri bağlamında belirtilmesi gerek bir diğer husus ise, 

son olayların Irak ile Suriye arasındaki yaklaşık on yıllık gerginliği sona erdirmiş olma-

sıdır. Irak’ta Saddam Hüseyin rejiminin yıkılmasının ardından Suriye “Baas dayanışma-

sı” adı altında Iraklı Sünnilere destek vermeye başlamış ve Suriye’den lojistik ve silah 

yardımı alan çok sayıda Sünni direnişçi grubu Irak’ta önemli eylemler gerçekleştirmiş-

lerdir. Suriye’deki olayların başlamasının ardından Iran’ın da arabuluculuğuyla Suriye 

ile Irak arasındaki buzlar çözülmüş görünmektedir. Irak’ın Arap Birliği’ndeki oylamada 

çekimser oy kullanmasının yanı sıra ekonomik yaptırımlardan dolayı zor günler geçi-

ren Suriye’ye mali destekte bulunduğuna dair haberler gelmektedir.  Bugün itibariyle 

Arabistan ve Türkiye gibi bölgesel müttefiklerinin desteğini kaybeden Suriye, her za-

mankinden daha fazla Iran etkisi altındadır.

III. ARAP BAHARININ TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
Arap Baharının Tunus’tan Mısır’a ve ardından diğer ülkelere yayılmasıyla birlikte Tür-

kiye’nin inisiyatifinin ve etkinliğinin gözle görünür biçimde artması, Başbakan Erdo-

ğan’ın Mısır’daki laiklik çağrısı ve son olarak Suriye hususunda iki ülkenin karşı taraf-

larda yer alması Ankara-Tahran ilişkilerinde belirgin bir soğukluğa neden olmuştur. 

Tunus ve Mısır’daki rejimlerin değişmesi konusunda benzer yaklaşım gösteren Türkiye 

ve Iran NATO’nun Libya’ya müdahalesi ve özellikle de Suriye’deki olaylar konusunda 

karşıt kutuplarda yer almışlardır. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Temmuz ayında Tah-

ran’ı ziyaret ederek Suriye’deki değişim konusunda Iran yönetimini ikna etme çabaları 

sonuçsuz kalmış, bu ziyaretten sonra Türkiye’nin Suriye’ye karşı tutumunu sertleştir-

mesinin de etkisiyle iki ülke arasındaki görüş farkı daha net biçimde ortaya çıkmıştır. 

Türkiye, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç aracılığı ile Iran’ı “mezhebi taassup göstere-

rek zulmü desteklemekle” eleştirirken,77 Iran’dan gelen eleştiriler çok daha sert ve doğ-

rudan olmuştur. Ilk üst düzey Türkiye karşıtı açıklama Yargı Erki eski Başkanı Ayetullah 

Şahrudi’den gelmiş, Iran Meclisindeki “Islami Uyanış Fraksiyonu” mensuplarına konu-

şan Şahrudi, Türkiye’yi özellikle Mısırla ilgili tutumundan dolayı sert şekilde eleştirmiş 

ve “fırsattan istifade etmeye çalışmakla” suçlamıştır.78Benzer açıklamalar Füze Kalkanı 

projesi ileri sürülerek Devrim Muhafızları Eski Komutanı ve Hameney’in askeri danış-

manı Rahim Safevi’den ve Genel Kurmay Ikinci Başkanı Mesud Cezayiri’den de gel-

miştir.79 Bu noktada ilginç bir ayrıntı, Türkiye karşıtı açıklamaların daha çok din adam-

larından ve askeri kanattan gelmesi ve hükümet kanadından Türkiye’ye yönelik açık 

bir suçlama ya da eleştiri gelmemesidir. Burada Ahmedinejad hükümetinin, özellikle 

Suriye konusunda daha orta yollu bir politika izlediği ve olayları “Islami Uyanış” yeri-

76.  “Cebhe-yi Şarki”, Mehrname Dergisi, s. 89, Ekim 2011 “Cebhe-yi Şarki”, Mehrname Dergisi, s. 89, Ekim 2011

77. http://www.trthaber.com/haber/gundem/bulent-arinctan-irana-elestiri-27306.html

78. http://www.asriran.com/fa/news/178494

79.  Rahim Safevi’nin açıklamaları için bak. http://irdiplomacy.ir/fa/news/58/bodyView/16974/ Benzer şekilde 
Cezayir’in açıklamaları için bak. http://irdiplomacy.ir/fa/news/32/bodyView/16858

Türkiye, Iran’ı
‘mezhebi taassup
göstererek zulmü

desteklemekle’
eleştirirken,

Iran’dan gelen
eleştiriler çok daha

sert ve doğrudan
olmuştur. Bu

açıklamalar
daha çok din

adamlarından ve
askeri kanattan

gelmiş ve hükümet
kanadından

Türkiye’ye yönelik
açık bir suçlama

ya da eleştiri
gelmemiştir



İ R A N  V E  A R A P  B A H A R I

23

ne” Insani uyanış” olarak nitelendirdiği hatırlanmalıdır. Nitekim Ahmedinejad’ın Iran 

derin devletinin tam olarak desteklediği Suriye yönetimini hafif de olsa eleştirmesi 

ve Başbakan Erdoğan’a “Esed yanlış yapıyor”80 şeklinde açıklama yapması bu anlam-

da önemlidir. Görünen, son dönem Ahmedinejad ve Hameney arasındaki gerginliğin 

kendisini bu konuda da göstermiş olduğudur. 

Iran’ın Türkiye’nin son dönem politikasına karşı getirdiği bir diğer eleştiri ise, başta 

Bahreyn olmak üzere Körfez ülkelerindeki “baskıcı” krallıklarla iyi ilişkiler kuran Tür-

kiye’nin Suriye konusunda bilerek ya da bilmeyerek Batının oyununa geldiği yönün-

dedir.81 Son altı aydır Türkiye karşıtı açıklamaların sayısı önemli ölçüde artmış du-

rumdadır. Son olarak Türkiye karşıtı açıklama yapanlar listesine Dışişleri Eski Bakanı 

Menuçehr Mutteki, Devrim Muhafızları eski komutanı Muhsin Rızai ve Kum ulema-

sından Ayetullah Mekarim Şirazi gibi isimler de katılmıştır. Menuçehr Mutteki Türk dış 

politikasını masaya yatırdığı bir makalesinde Ankara’nın Şam karşısındaki tavırlarını 

eleştirmekte ve “Suriye’de yönetimin devrilmemesi halinde Türkiye’nin yaptıklarını pa-

halıya ödeyeceği” tehdidinde bulunarak PKK-Suriye ilişkilerini hatırlatmaktadır.82 Mut-

teki ayrıca, “Türkiye’nin son birkaç yıldır izlediği ve bölge ülkelerinin takdirini kazanan 

bağımsız çizgisini tek ederek taşeronluğa soyunduğunu” ileri sürmektedir. Bir başka 

isim, geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanlığı adaylarından olan ve Hameney’in sert tav-

rından sonra seçimlerde hile yapıldığı iddiasından vazgeçen Muhsin Rızai de “Türki-

ye’nin Suriye konusundaki politikalarının kabul edilemez” olduğunu belirterek “Türk 

askerlerinin sınıra yerleştirilmesinin savaş kışkırtıcılığı” olduğunu söylemektedir.83 Son 

olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade eleştirileri daha ileri 

bir noktaya taşımış ve “ülkesinin Israil veya Amerika tarafından bir saldırıya uğrama-

sı durumunda ilk olarak Türkiye’deki Amerikan ve Nato üslerinin hedef alınacağını” 

söylemiştir.84 Türkiye karşıtı açıklamalar siyasetçilerler ve askerlerle sınırlı kalmamış, 

Kum’daki ulemasından, yönetim yanlısı tutumlarıyla tanınan Ayetullah Mekarim Şirazi, 

“Türk dış politikasının Amerika ve Israil ile danışıklı dövüş üzerine kurulduğunu” iddia 

ederek, Türkiye’nin Müslümanları arkadan hançerlediğini savunmuştur.85 Din adam-

larının da devreye girmesi Iran’daki son dönem Türkiye karşıtlığının geldiği seviyeyi 

göstermesi bakımından önemlidir.

Iran’ın, Türkiye’ye karşı sertleşen tutumunu yalnızca Suriye olayları ya da sıkça yapılan 

şekilde Füze Kalkanı Projesiyle açıklamak yetersiz kalmaktadır. Öteden beri AK Parti 

hükümetinin temsil ettiği, çağdaş değerlerle barışık, dine dayanmayan ancak dindar 

insanların da yönetim hakkına sahip bulunduğu siyasi eğilim Iran içinde de ilgiyle iz-

lenmektedir. AK Parti’nin ilk zaferlerinden sonra diğer Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra 

80. Türk basınında Ahmedinejad’ın telefonla görüştüğü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bu sözleri ifade Türk basınında Ahmedinejad’ın telefonla görüştüğü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bu sözleri ifade 
ettiği yer aldı.http://www.haberturk.com/dunya/haber/662000-ahmedinejaddan-erdogana-suriye-teklifi

81.  Menuçehr Mutteki bu görüşü dile getiren çok sayıdaki isimden biridir. Bak “Luzum-i şeffafsazi der siyaset-i 
harici” Hemşehri-yi diplomatik, sayı 50, Aban 1390, s.10-11

82.  Aynı kaynak

83. Hemşehri-yi diplomatik, sayı 50, Aban 1390, s.28

84. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/81320

85.  Siyaset-i ceng-i zergeri-yi türkiye, age, s.27
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Iran’da da Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmuş, Ibrahim Yezdi gibi tecrübeli bir poli-
tikacı “modelimiz Adalet ve Kalkınma Partisi modelidir” demiştir.86 Son bölgesel ge-
lişmelerden sonra bu modelin Iran’ın temsil ettiği çatışmacı modelin önüne geçmesi 
Iran içindeki model tartışmalarını da alevlendirmiş durumdadır ve yönetimin bu tar-
tışmalardan rahatsızlık duyduğu bilinmektedir.

Son olarak Türkiye’nin  Arap Baharı sürecinde etkin ve dikkat çeken bir diplomasi iz-
lemesi Iran’da farklı kesimler tarafından ilgiyle izlenmiştir. Iran basınında Türkiye’nin 
niyeti ve girişimleriyle ilgili çok sayıda haber ve yorum yer alırken, yazılı medyada Türk 
Dış Politikası konulu özel yazılar yayınlanmıştır.87 Muhafazakar ve reform yanlısı yo-
rumcular, birbirlerine karşıt analizlerine rağmen, bu süreçte Türkiye’nin öne çıktığı ve 
Iran’ın çeşitli nedenlerden dolayı fazla bir etkinlik gösteremediği hususunda hemfi-
kirdiler. Özellikle Başbakan Erdoğan’ın bölge turundan sonra bu tartışmalar daha da 
alevlenmiştir.

 Arap Baharıyla ilgili çıkan her yorum ve değerlendirmede Türkiye’ye geniş yer veren 
Iranlı yazarlar kapsamlı bir şekilde Türkiye’nin amaçlarını ve niyetlerini sorgulamakta-
dırlar. Muhafazakar basın Türkiye’nin bağımsız Islami duruşundan koptuğunu ve ABD 
ve Batı güdümüne girdiğini ileri sürerken reformcu gruplar Türk dış politikasından öv-
güyle bahsetmektedirler. 

Örnek olarak doğrudan Devrim Lideri Hameney’e bağlı olan muhafazakar görüşlü 
Keyhan Gazetesi, AK Parti’nin kuruluş tarihi, adı gibi temel bilgilerde dahi çok sayı-
da yanlışlıklar olan bir yazı ile Erdoğan ve partisinin aslında “Amerikancı” olduğunu 
ispatlamaya çalışmıştır. Seyyid Muhammed Bakır Misbahzade imzalı yazıda, AK Parti 
projesinin “Ortadoğu’daki direniş eksenini” kırmak için ABD tarafından geliştirilen bir 
proje olduğu, partinin gerçek anlamda Islamcı olmadığı, aksi takdirde laik ordunun 
iktidara gelmesine izin vermeyeceği ileri sürülmektedir. Yazı Erdoğan’ın Mısır’da laiklik 
çağrısında bulunarak gerçek yüzünü gösterdiğini belirterek sona ermektedir88

Türkiye’nin politikalarını eleştiren başka bir yazıda ise Sadık Meliki, Türkiye’nin Iran 
karşısında Batı’nın yanında yer aldığını ve Füze Kalkanı Projesine ev sahipliği yaparak 
bu durumu ispatladığını söylemektedir. Iran’dan ve iç kamuoyundan gelecek tepkiyi 
azaltmak için Israil ile gerginliğin taktiksel olarak artırıldığını ileri süren Meliki, AK Par-
ti’nin Iran modelinin önünü kesmek için uluslararası güçler tarafından uygulanmaya 
konulduğunu savunmaktadır. Meliki, Ergenekon kapsamında orduda yapılan tutukla-
maların aslında Alevi generallere yönelik olduğunu ve Suriye olaylarından bağımsız 

olmadığını iddia etmektedir89

86.  Ibrahim Yezdi’nin bu açıklamasına gerek muhafazakarlardan gerekse de reformculardan çeşitli tepkiler 
gelmiştir. Türkiye’yi yeterince seküler bulmayan Ismail Nuri Ala’nın ilginç bir eleştiri yazısı için bak. http://www.
puyeshgaraan.com/ES.Notes/2011/120911.EN-PU-Turkish-model-and-the-future-of-Iran.htm

87.  Bu raporda önemli ölçüde faydalandığımız Şark gazetesi, Mehrname ve Hemşehri-yi diplomatik gibi önde 
gelen gazete ve dergiler hazırladıkları özel sayılarda Türkiye’nin bölgesel politikalarını mercek altına almışlardır. 
Örnek olarak Hemşehri-yi Diplomatik dergisinin Aban (Ekim-Kasım) 1390 tarihli sayısının kapak sayfasında büyük 
bir Erdoğan resmi yer almış ve başlık olarak “Atatürk’ün varisleri imparatorluk rüyasında” ifadesi kullanılmıştır.

88. , Seyyid Muhammed Bakırzade, “Islamgerayiyi Erdoğan senaryo est ya vakıiyet�” Keyhan Gazetesi 9 Ekim , Seyyid Muhammed Bakırzade, “Islamgerayiyi Erdoğan senaryo est ya vakıiyet�” Keyhan Gazetesi 9 Ekim 
2011

89.  “Taharrukat-ı Turkha taktiki ve nemayeşist”, Şark Gazetesi,  Rekabet-i Nefesgir  Özel sayısı, Mehr 1390, s.12- “Taharrukat-ı Turkha taktiki ve nemayeşist”, Şark Gazetesi,  Rekabet-i Nefesgir  Özel sayısı, Mehr 1390, s.12-
13
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Reyhane Tabatabai ise yazısında Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğ-

lu üçlüsünün yönettiği ve altın çağını yaşayan yeni Türkiye’nin Iran karşısında nefes 

kesen bir mücadeleye giriştiği üzerinde durmaktadır.90 AK Parti’nin uyguladığı başa-

rılı politikaların bölgedeki hareketler tarafından örnek alınmasına neden olduğunu 

belirten yazar, son gelişmelerle birlikte Suriye’nin geleceğinde Iran’ın yerinin Türkiye 

tarafından doldurulacağı öngörüsünde bulunmaktadır.

Türkiye’deki siyasal çekişmelerde Islam’ın belirleyici bir rolüne dikkat çeken Esedullah 

Athari ise Türkiye’deki Islamın “sivil ve tasavvuf Islamı” olduğunu ve bunun da Türki-

ye’nin diğer Müslüman halklarla irtibat kurmasını kolaylaştırdığını dile getirmekte-

dir.91 Athari, son dönem Türk dış politikasındaki başarının Türkiye’nin her şartta halkla-

rın yanında yer almasının bir sonucu olduğunu söylemektedir.

Muhammed Cevad Hakşinas ise kendisiyle yapılan bir röportajda Erdoğan’ın dindar 

kişiliği ile radikalizme karşı çıkmasının önemi üzerinde durulmaktadır. Hakşinas’a göre 

dindar bir insanın radikalizme karşı çıkması, laiklerinkinden çok daha etkili sonuçlar 

doğurmaktadır. Suriye konusunda Tahran’ın yanlış hareket ettiğini savunan Hakşinas, 

mevcut politikanın sürmesi durumunda Iran’ın büyük kayıplara uğrayacağıöngörü-

sünde bulunmaktadır.92

Musa Ganinejad ise Türkiye’nin ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, Iran’ın bu 

alanda Türkiye ile rekabet etmesinin mümkün olmadığının altını çizmektedir. Iran’ın 

kapalı stratejisi nedeniyle inisiyatif alamadığını ve bölgede etkin olamadığını belirten 

yazar Iran’ın tek nüfuz sahibi olduğu ülkenin Irak olduğunu, bunun da tarihi faktör-

lerin etkisine bağlı bulunduğunu vurgulamaktadır.93 Ganinejad, Tahran’ın yanlışlarını 

sürdürmesi durumunda yakında oranın da kaybedilebileceği uyarısında bulunmakta 

ve ekonomik başarının desteklemediği siyasetlerin başarısız kalacağını hatırlatmakta-

dır. Tek yolun serbest piyasa ekonomisine geçiş olduğunu belirten yazara göre ve kısa 

ve orta vadede Türkiye’nin bölgedeki liderliği rakipsiz kalacaktır. Iran yönetimine Suri-

ye konusunda Türkiye ile ortak hareket etmesini tavsiye eden Ganinejad muhaliflerin 

ve hükümetin bir araya getirerek uzlaştırılması için öncelikle silahların susturulması 

gerektiğini beliritmektedir.

Benzer bir görüş Türkiye’de görev yapmış bulunan diplomat Ebulhasan Halic Munferid 

tarafından da dile getirilmektedir. Munferid Türkiye ve Iran’ın işbirliğiyle hem Suriye’de 

demokratik dönüşümün sağlanabileceği hem de Israil karşıtı mukavemetin mümkün 

olan en az zararla krizi atlatabileceği düşüncesindedir.94

90.  Reyhane Tabatabai “Havermeyane-yi Cedid ba müselles-i Iran, Mısr ve Türkiye”, age, s.3

91.  Fatıma razıki, “Remz-i muvaffakiyet-i ankara istaden der kenar-ı merdom est”, age, s.14

92.  “Der hal-i ageb oftaden ez turkiye hestim” Muhammed Cevad Hakşinas söyleşi, age, s.10

93.  “Turkiye der mıntıka dest-i bala ra dared” Musa Ganinejad ile yapılan söyleşi, age, s.6

94.  Bu bölümdeki alıntılar Şark Gazetesinin  Arap Baharıyla ilgili 22 Ekim tarihinde yayınladığı “Nefes Kesıcı  Bu bölümdeki alıntılar Şark Gazetesinin  Arap Baharıyla ilgili 22 Ekim tarihinde yayınladığı “Nefes Kesıcı 
Rekabet” başlıklı özel ekten alınmıştır.
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SONUÇ
Arap Baharı, yaşanan ilk şaşkınlığın ardından Iran’da büyük bir coşkuyla karşılanmıştır 

Özellikle Iran’ın Ortadoğu’da en önemli rakiplerden biri olarak gördüğü Mısır rejiminin 

yıkılması, Iran yönetimi tarafından oldukça büyük bir kazanım olarak algılanmış ve 

Irak’taki Saddam Hüseyin yönetiminin yıkılmasına benzetilmiştir. Bununla birlikte Mı-

sır’da istediği nüfuz alanını bulamayan Iran, gösterilerin otuz yıllık müttefiki Suriye’ye 

sıçramasıyla birlikte tedirginlik içine girmiş ve ve diğer isyanların aksine uluslararası 

bir komploya maruz kaldığını savunduğu Suriye yönetiminin yanında yer almıştır.

Türkiye’nin  Arap Baharı çerçevesinde aktif dış politika izlemesi ve devrim sürecindeki 

ülkelerle yakın ilişkiler geliştirmesi Iran’da hoş karşılanmamıştır Ilk olarak Başbakan 

Erdoğan’ın Mısır’daki laiklik çağrısıyla aradığı fırsatı bulduğunu düşünen Iran yöneti-

mi, üst düzey yetkililerin ağzından Türkiye’yi eleştirmeye başlamıştır. Sonrasında Tür-

kiye’nin Suriye’ye karşı tavrını sertleştirmesi ve eş zamanlı olarak NATO’ya ait Füze Kal-

kanı Sistemine ev sahipliği yapacağını açıklaması Iran ile Türkiye arasındaki soğukluğu 

artırmış ve iki ülke ilişkilerinde son yıllardaki en gergin döneme girilmiştir.

Suriye’ye yönelik bir askeri müdahalenin kamuoyunda konuşulmaya başlanması ve 

Türkiye’nin sınırda bir tampon bölge oluşturacağına dair uluslararası basında çıkan 

haberler Iran’da çok ciddi tepki toplamıştır. Iran yönetimi zaman zaman dile getirdiği 

gibi Suriye’ye yönelik operasyonu kendisine yönelik projenin ilk adımı olarak görmek-

te ve Türkiye’nin bu proje içinde yer almasını kendisine karşı atılmış bir adım olarak 

kabul etmektedir. Kimi Iranlı yazarlar, Türkiye’nin bu adımlarına karşı PKK kartını gün-

deme getirmekten çekinmemektedirler. Özellikle muhafazakar basında Suriye mer-

kezli gerilimin sürmesi durumunda Türkiye’nin Afganistan’dan Lübnan’a kadar olan 

varlığının tehdide açık olduğu yorumlarına rastlanmaktadır. 

Iki ülke arasında şu ana kadar yapılan müzakerelerde bir uzlaşmaya varılamamıştır 

ancak Suriye konusunda Iran’ın hassasiyetleri gözönüne alınmadan girişilecek siyasi-

askeri operasyonların maliyeti Türkiye için ağır sonuçlar doğurabilir. Türkiye mümkün 

olan tüm güvenceleri vererek Iran’ın tedirginliğini azaltmaya çalışmalıdır. Bu bağlam-

da Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun “Iran’a saldıracak bir güç karşısında bizi bulacaktır” 

açıklaması Tahran’da yetersiz karşılansa da oldukça önemlidir. Türkiye girişeceği her-

hangi bir operasyona karşı Iran’ın müdahil olmaması için tüm diplomatik becerilerini 

ortaya koymak zorundadır. Özellikle Iran’ın hassas olduğu Lübnan’daki Hizbullah’ın 

varlığına dair güvence verilebilirse Iran’ın tavrı yumuşatılabilir. Yine Iran’a yönelik ola-

rak ABD ve AB tarafından kabul edilen ve Merkez Bankası ve petrol sektörünü de kap-

sayan yaptırımların uygulanmasında Türkiye’nin isteksiz davranması ve bu yaptırım-

ların Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığını açıklaması olumludur. 

Öte yandan Iran’ın  Arap Baharı çerçevesinde istisna yaratıldığını ve korunduğunu sa-

vunduğu Bahreyn konusunda Türkiye muhaliflerle hükümet arasında arabuluculuk 

yaparak Şii çoğunluğun bazı haklarını elde etmesine yardımcı olabilir. Türkiye’nin böl-

gesel politikalarında mezhepsel bir bakış açısına sahip olmadığını göstermesi önem-

lidir. Bölgenin en etkin siyasi gücü olan Türkiye’nin Akdeniz’den Hazar’a kadar olan 
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bölgedeki yüz milyona yakın Şii topluluğa ilişkin aktif ve tutarlı bir politikasının olma-

ması düşünülemez. Türkiye bölgede atacağı adımları, mezhep çatışmasına taraf ola-

rak görünmekten kaçınacak şekilde planlamalıdır. Bu doğrultuda Lübnan ve Irak’taki 

bağımsız Şii ulemasıyla ilişkilerin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Nitekim Başbakan 

Erdoğan’ın geçen yıl Istanbul’daki Aşura merasimlerinde konuşması ve aynı şekilde 

Irak’ta yaşayan Ayetullah Sistani’yi ziyaret etmesi, yine Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 

Lübnan ziyaretinde ayırım gözetmeden tüm mezhebi temsilcilerle bir araya gelmesi 

Şii kamuoyunda büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Öte yandan bu ziyaretlere bazı 

Şii çevrelerden gösterilen tepkiler Türkiye’nin bu adımlarının neden önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır.

Arap Baharı’nda en büyük gerilim alanına dönüşmüş bulunan Suriye krizinin, gereken 

hassasiyetler gösterilmeden tırmandırılması durumunda büyük bir bölgesel çatış-

maya dönüşme riski bulunmaktadır. Iran’ın etrafındaki çemberin daraldığı ve köşe-

ye sıkıştırıldığı hissiyle doğrudan ya da etkisindeki güçlerle sıcak çatışmaya müdahil 

olması sonuçları kestirilemez büyük bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir. Türkiye Suriye 

halkına verdiği haklı desteğin ölçüsünü ayarlarken, askeri önlemlerinin bölgesel bir 

çatışmaya yol açabilme ihtimalini hesaplamak zorundadır.

Son olarak 5 Ocak 2011 tarihinde Tahran’a bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı 

Ahmet Davutoğlu’nun gezisi zamanlaması açısından oldukça isabetli olmuştur. Iran’da 

bugün için dış politikada ana karar verici durumda bulunan güvenlik bürokrasisinin 

de içinde olduğu farklı muhataplarla yapılan görüşmeler Iran’daki Türk karşıtı havanın 

yumuşamasına yardımcı olabilir ve Türkiye’nin niyetleri konusundaki kötümser görüş-

leri zayıflatabilir. Nitekim bu ziyaretten sonra Iran basınındaki Türkiye karşıtı açıkla-

malarda gözle görülür bir azalma yaşanmıştır. Benzer şekilde yakın gelecekte gerçek-

leşeceği açıklanan Başbakan Erdoğan’ın Iran ziyareti de Suriye merkezli tansiyonun 

düşmesine yardımcı olabilir ve Dışişleri Bakanı Salihi’nin şahsında Türkiye ile ilişkilere 

özel önem veren ve Türkiye’nin dengeli bölge politikasının öneminin farkında olan 

kesimler ziyareti son dönemde meydana gelen soğukluğu gidermek için kullanabi-

lirler. Iran’da çatışmacı yaklaşımı benimseyen ve Ahmedinejad hükümetinin iç ihtilaf-

lardan dolayı zayıflamasıyla birlikte öne çıkan aktörlerin Iran’ı bölgede inzivaya iten 

politikaları yalnızca bu ülkeyi değil tüm bölgeyi ateşe atma riskini taşıyor. Bu nedenle 

Türkiye’nin bağımsız ve dengeli bir güç olarak bu tür müzakereleri sürdürmesi bütün 

bölge için faydalı olacaktır.
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Arap Baharı ya da Iran’da resmi makamların tercih ettiği tabirle “Islami Uyanış”, 
tüm dünyanın ilgisini çektiği gibi Iran’da da yoğun olarak tartışılmaktadır. Iran 
yönetimi, Tunus ve Mısır’daki gelişmelerden büyük memnuniyet duyduğunu 
gizlemezken, Libya ve Suriye konusunda çeşitli çekinceler dile getirmektedir. 
Libya’da Kaddafi yönetiminin yıkılmasına itiraz göstermemesine rağmen NATO 
müdahalesi Iran’ı rahatsız etmiştir. Suriye’deki olaylar konusunda çok daha 
farklı yaklaşıma sahip olan Iran, bu ülkeye yönelik uluslararası bir komplonun 
uygulamaya konulduğunu ileri sürmektedir.

Hemen her dış politika konusunda olduğu gibi  Arap Baharı hususunda da 
Iran’da kamuoyu kabaca ikiye bölünmüş durumdadır. Çeşitli yetkililerin ve 
muhafazakar basının, yaşananları Batı ve Israil karşıtı Islami bir uyanış olarak 
görmesine ve Iran Devrimi’nden etkilenildiğini savunmasına karşı özellikle 
reformcu kesimler  yaşananları demokrasi ve insan hakları eksenli taleplerin 
sonucu olarak değerlendirmekte ve bu noktada Tahran yönetimini Tahrir’deki 
göstericileri desteklerken, aynı sloganları Tahran’da atanları gözaltına almakla 
eleştirmektedir.

Arap Baharı sürecinde Türkiye’nin öne çıkması ve bölge ülkelerine yönelik aktif 
bir diplomasi izlemesi Iran tarafından hoş karşılanmamıştır. Özellikle Suriye’de-
ki olaylar konusunda iki ülkenin karşı saflarda yer alması Tahran-Ankara ilişki-
lerini son yıllarda olmadığı kadar gerginleştirmiştir. Suriye olayları nasıl sonuç-
lanırsa sonuçlansın bu gerginlik kısa sürede yatışacak gibi gözükmemektedir.
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