
İran Silahlı Kuvvetleri, Arteş
olarak bilinen düzenli ordu
ile Pasdaran olarak bilinen
Devrim Muhafızları
Ordusundan oluşmaktadır.
Arteş bünyesinde hava,
hava savunma, kara ve
deniz kuvvetleri
bulunmaktadır. Devrim
Muhafızları
teşkilatlanmasında ise kara,
hava, deniz güçleri ile Kudüs
Gücü, Besic ve istihbarat
komutanlığı yer almaktadır. 

ABD Ulusal Gü-
venlik Da-
n ı ş m a n ı

John Bolton'un Mayıs ayı başında,
İran'a mesaj vermek üzere "USS
Abraham Lincoln" uçak gemisi gö-

rev grubu ile bir bombardıman
uçağı görev gücünün Orta Doğu'ya
sevk edileceğini duyurmasının ar-
dından ABD-İran gerilimi hızla
tırmanmıştır. ABD'nin bu hamle-
sine karşılık İran Devrim Muha-
fızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvet-
leri Komutanı Emir Ali Hacızade,
ABD'yi Basra Körfezi'ndeki savaş
gemisini vurmakla tehdit etmiştir.
Gerilim, 13 Haziran günü Basra
Körfezi girişinde iki petrol tanke-
rinin patlamalar sonucu hasar al-
ması ve ABD'nin bundan İran'ı
sorumlu tutmasıyla daha da art-
mıştır.

ABD'de Trump yönetiminin bir
süredir söylem ve karar bazında
İran'a karşı açık bir pozisyon al-
masıyla ortaya çıkan son gelişmeler
bir askerî harekât ve hatta bölgesel
bir savaş yönündeki endişeleri ar-
tırmıştır. Bu doğrultuda gerilimin
seyrinin değerlendirilmesinde,
İran'ın askeri kapasitesinin yakın-
dan incelenmesi sürecin evirileceği
boyutu anlamak bakımından
önemlidir.

İran, yaptırımlar altında ve yedek
parça desteği olmaksızın Şah dö-
neminde temin edilen silah sistemi
ve araç – gereci idame ettirme ko-
nusunda kayda değer bir başarı
sergilemiştir. Bunda, Şah döne-
minde kurulmuş olan sofistik lo-
jistik altyapısı kadar, ülkenin mü-
hendislik ve temel bilimlere yaptığı
yatırımların ve yaptırımlara karşı
kazanılan manevra kabiliyetinin
rol oynadığı söylenebilir. Yaklaşık
40 yıldır hizmette olan F-14A
uçaklarının, sayısı azalmış olmasına
rağmen hala uçuyor olması, İran’ın
idame stratejisine çarpıcı bir örnek
olarak gösterilebilir. 

İran Silahlı Kuvvetleri, Arteş olarak
bilinen düzenli ordu ile Pasdaran
olarak bilinen Devrim Muhafızları
Ordusundan oluşmaktadır. Arteş
bünyesinde hava, hava savunma,
kara ve deniz kuvvetleri bulun-
maktadır. Devrim Muhafızları teş-
kilatlanmasında ise kara, hava,
deniz güçleri ile Kudüs Gücü, Besic
ve istihbarat komutanlığı yer al-
maktadır. Arteş ve Pasdaran, doğ-
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ru-
dan dini

lidere bağlı
olan Genelkurmay

Başkanlığı altındadır.

1979 İslam Devrimi ve hemen ar-
dından başlayan İran-Irak Sava-
şı'nın bir sonucu olarak Devrim
Muhafızları, ayrılan kaynak ve ve-
rilen önem bakımından Arteş'in
önüne geçmiştir. Aslî görevi rejimin
savunulması olarak belirlenmiş
olan Devrim Muhafızlarının, özel-
likle Kudüs Gücü aracılığıyla bir
kuvvet aktarımı (power projection)
unsuru olması, İran'ın ulusal gü-
venlik stratejisinde çok daha be-
lirleyici ve etkin bir konuma gel-
mesini sağlamıştır. Nitekim özel-
likle 2000'lerin başından bu yana
Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan'da
Kudüs Gücü aracılığıyla Devrim
Muhafızları son derece etkin rol
oynamakta ve İran'ın bu bölgeler-
deki nüfuz alanını genişletme ve
pekiştirme faaliyetlerinde asli un-
sur olmaktadır.

220 bini yükümlü olmak üzere
yaklaşık 350 bin askere sahip İran
Kara kuvvetlerinin envanteri, bir
kısmı Şah döneminde Batı'dan,
bir kısmı ise devrimden sonra Rus-
ya ve Çin'den alınmış ve yerli üre-
tim platformlardan oluşmaktadır.
Envanterde 1,500 civarında ana
muharebe tankı olduğu tahmin

edi l -
mektedir. Bunla-
rın yaklaşık 500 kadarı
Rus yapımı T-72S, 150
civarı ABD yapımı M60A1
tankıdır. 1,500'den fazla da zırhlı
muharebe aracı ve zırhlı personel
taşıyıcı araç bulunmaktadır. Muh-
telif çapta 2,000'den fazla çekili
300 civarında da kundağı motorlu
topa sahiptir. Envanterde bulunan
1,500'e yakın çok namlulu topçu
roket sisteminin önemli bir kısmını
yerli üretim Fecir roket ailesi teşkil
etmektedir.

Şah döneminde büyük önem ve-
rilen kara havacılığı envanterine
1979 yılına kadar, 200’den fazla
AH-1J Cobra taarruz helikopteri,
300’e yakın Bell 214 Isfahan genel
maksat helikopteri ve 60 civarında
CH-47C Chinook ağır nakliye he-
likopteri siparişi verilmiş; ABD’li
Bell firması tarafından ülkede bü-
yük bir üretim, bakım ve moder-
nizasyon tesisi kurulmuştur. Dev-
rim nedeniyle tüm bu siparişlerin
teslimatı gerçekleşememiştir. Faal
olan helikopter sayısı konusunda
sağlıklı bilgi bulunmamakla birlikte
20 ila 50 arasında AH-1J; 20 – 30
civarında Bell 214 ve 35 – 40 ci-
varında CH-47C’nin hizmette ol-
duğu tahmin edilmektedir. Bunlara
ilaveten 2000’lerin başlarında Rus-
ya’dan bir kısmı arama – kurtarma
modeli olmak üzere 50’ye yakın
Mi-17 genel maksat helikopteri
temin edilmiştir. Ayrıca Bell

214’ten türetilen Şabaviz 2-75 ve
Bell 206’dan türetilen Şabaviz 2061
helikopterlerinden de bir miktar
üretilmiş ve hizmete girmiş du-
rumdadır.

Karargâhı Bandar Abbas’da olan
ve 18 bin personeli bulunan İran
Deniz Kuvvetlerinin ana muharip
unsurları, Şah döneminde hizmete
giren üç adet İngiliz yapımı Vosper
Mk5 tipi güdümlü füzeli firkateyn
ve bu gemi baz alınarak yurt içinde
inşa edilen iki adet Mevc sınıfı
firkateyn ile yerli imkânlarla inşa
edilen bir adet Sahand sınıfı ve
iki adet ABD yapımı PF103 tipi
Bayandor sınıfı korvettir. Mevc
sınıfı Demavend gemisi 2018 Ocak
ayında Hazar Denizi'nde kıyıya
oturarak ağır hasar almıştır.

İran Deniz Kuvvetlerinin dikkat
çekici bir yönü, farklı tonaj ve ka-
biliyetlerde denizaltılardan çok sa-
yıda hizmete almış olmasıdır. Rus-
ya'dan 1990'ların ikinci yarısında
teslim alınan üç adet Kilo sınıfı
dizel elektrik 2,300 ton sınıfı de-
nizaltıya ilaveten, yurt içi imkân-
larla üretilmiş çok sayıda mini de-
nizaltı mevcuttur. Bunlardan en
önemlileri, bir adet 1,300 tonluk
Besat sınıfı, iki adet 600 tonluk
Fatih sınıfı ile 20 civarında 120
tonluk Kadir sınıfı botlardır. Bu
denizaltıların tamamı 533mm ça-
pında ağır torpidolarla donatılmış
olup aynı zamanda deniz mayını
dökülmesinde de kullanılabilmek-
tedir. Öte yandan İran Deniz Kuv-
vetleri 2019 Şubat ayında Kadir
sınıfı bir denizaltı ile sualtından
seyir füzesi atış denemesi gerçek-
leştirmiştir. Nasır olarak da bilinen
Cask-2 adlı bu füzenin, Çin yapımı
C-704 füzesinin yerli bir türevi
olduğu değerlendirilmektedir.
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İran Hava Kuvvetleri için
Şah döneminde son derece
geniş kapsamlı bir
modernizasyon faaliyeti
yürütülmüştür. İslam
Devrimi'nin gerçekleştiği
1979 yılı itibariyle İran Hava
Kuvvetleri hizmetinde 79
adet F-14A Tomcat av-
önleme uçağı ile 190 F-4D/E
Phantom II ve 170 F-5E/F av-
bombardıman uçağı
bulunuyordu. 

Gerek İran Deniz Kuvvetleri ge-
rekse Devrim Muhafızları Ordusu
deniz gücünün envanterinde, çok
sayıda küçük boyutlu silahlı devriye
botu ve hücumbot bulunması dik-
kat çekmektedir. İran bu botların
büyük kısmını kısa menzilli gü-
dümlü füzeler ve ağır silahlar ile
donatmıştır.

İran Hava Kuvvetleri için Şah dö-
neminde son derece geniş kapsamlı
bir modernizasyon faaliyeti yürü-
tülmüştür. İslam Devrimi'nin ger-
çekleştiği 1979 yılı itibariyle İran
Hava Kuvvetleri hizmetinde 79
adet F-14A Tomcat av-önleme
uçağı ile 190 F-4D/E Phantom II
ve 170 F-5E/F av-bombardıman
uçağı bulunuyordu. Ayrıca 140
adedi opsiyon olmak üzere 300
adet F-16A/B savaş uçağı, yedi
adet E-3A AWACS havadan erken
ihbar ve kontrol uçağı, on adet C-
5A Galaxy stratejik nakliye ve 16
adet C-130H Hercules taktik nak-
liye uçağı için sipariş verilmiş ya
da sözleşme görüşmeleri aşama-
sına gelinmiştir. Devrimden sonra
ABD ve Batı ile tüm ilişkilerin

kopması ve hemen ardından baş-
layan savaş döneminde kuvvet ya-
pısı kayda değer ölçüde zayıfla-
mıştır. Bu dönemde Çin ve Rus-
ya'dan uçak teminine gidilmiş,
mevcut uçakların bir kısmı diğer-
lerinin bakım-onarımı için sökülm-
üştür. Ayrıca 1991 Körfez Savaşı
sırasında da Irak Hava Kuvvetlerine
ait çok sayıda uçak, imhadan kur-
tulmak için İran'a kaçmış, savaş
tazminatı olarak el konan bu uçak-
ların bir kısmı hizmete alınırken
bir kısmı yedek parça kaynağı ola-
rak kullanılmıştır.

İran Hava Kuvvetlerinin güncel
kuvvet yapısı hakkında sağlıklı bil-
giye ulaşmak mümkün değildir.
Flight Global tarafından yayınlanan
World Air Forces yayınına göre
halen envanterde 47 adet F-4D/E
ve RF-4E; 48 adet F-5E; 20 adet
Çin yapımı F-7, 24 adet F-14A, 9
adet Mirage F1, 20 adet MiG-29
ile 23 adet Su-24 bulunmaktadır.
Yerli savunma sanayii tarafından
son yıllarda F-5 gövdesi üzerinde
yapılan değişikliklerle geliştirilmiş
savaş uçağı tasarımları tanıtılmak-
tadır. Bunların seri üretime girip
girmedikleri ya da kaç adet hiz-
mette olduklarına dair net bilgi
bulunmamaktadır.

İran'ın ordunun modernizasyonu
için son yıllarda en yoğun yatırım
yaptığı alanlar balistik ve seyir fü-
zeleri, hava savunma sistemleri
ve insansız hava araçlarıdır.

İran, Şah döneminin son yıllarında
başlayan balistik füze geliştirme
programına, İran-Irak Savaşı sıra-
sında hız vermiştir. Çin, Kuzey
Kore ve Libya desteği ile temelleri
atılan füze programında ilk aşa-
mada Rus yapımı SCUD ve bundan

türetilmiş füzeler hazır olarak te-
min edilmiş, akabinde bu füzelerin
yerli tasarım türevleri geliştiril-
miştir. 1990’ların ilk yarısında Şa-
hab serisinin ortaya çıkması ile
ivme kazanan bu süreçte 1998 yı-
lında 1,000 km menzil eşiği geçil-
miştir. 2000’lerin başlarında ise
güdümlü füze teknolojilerine ağır-
lık verilmiştir. 

İran’ın balistik füze gücü, Devrim
Muhafızları Ordusu tarafından
kontrol edilmektedir. Sayıları hak-
kında net bilgi bulunmamakla bir-
likte füze envanterinin asli unsu-
runu Fateh 110 ve Şahab 1 / 2
kısa menzilli ve Şahab 3 orta men-
zilli balistik füzelerin teşkil ettiği
bilinmektedir. Fateh 110 aynı za-
manda farklı füze projeleri için de
bir altlık teşkil etmiştir. Bunlardan
en dikkat çekeni, Haliç Fars adlı
gemisavar maksatlı olarak gelişti-
rilen güdümlü balistik füzedir. Ay-
rıca Seccil adlı katı yakıtlı orta
menzilli bir balistik füze projesi
de devam etmektedir.

İran savunma sanayiinin son yıl-
larda en büyük aşama kaydettiği
alanlardan biri de insansız hava
araçlarıdır. İran'ın insansız hava
aracı sanayiinin iki önde gelen
üreticisi bulunmaktadır. Bunlar
Devrim Muhafızları'na bağlı Kuds
Havacılık Sanayii ile IAIO’nun bir
iştiraki olan HESA adlı şirketlerdir.
Ebabil 1 / 2, Muhacir serisi ve Şa-
hid 129 İHA’ları, Suriye, Lübnan
ve Yemen başta olmak üzere çeşitli
çatışma alanlarında yaygın olarak
kullanılmaktadır.

İran, hava savunma kabiliyetini
geliştirmek için hem hazır alım
hem de yerli üretim kanalları ile
yoğun bir modernizasyon faaliyeti
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yürütmektedir. Bu kapsamda en
dikkat çeken adımlardan biri, Rus-
ya’dan yapılan S-300 uzun menzilli
hava savunma sistemi alımıdır. 

2007 yılında imzalanan bir söz-
leşme ile siparişi verilen S-
300PMU2 hava savunma siste-
minin teslimatı, 2010 yılında nük-
leer programdan dolayı uygulanan
uluslararası yaptırımlar nedeniyle
Rusya tarafından askıya alınmıştır.
Teslimat süreci, 2015 yılında yap-
tırımların kaldırılması ile birlikte
yeniden yürürlüğe girmiş ve sis-
temin ilk bileşenleri 2016 Temmuz
ayında İran'a teslim edilmiştir. 

S-300'e ilaveten İran ordusu en-
vanterinde Rus yapımı S-200
(NATO kodu SA-5 "Gammon")
uzun menzilli; I-HAWK orta men-
zilli ve Crotale ile Tor M1 (NATO
kodu SA-15 "Gauntlet") kısa men-
zilli hava savunma sistemleri bu-
lunmaktadır. Ayrıca yerli üretim
Bavar 373, Mirsad, 3 Hordad, Sey-
yad gibi hava savunma sistemleri
tanıtılmıştır. Bunların bir kısmı,
Şah döneminde temin edilmiş fü-
zelerden türetilmiş, bir kısmı ise
tersine mühendislik ile kopyala-
narak üretilen sistemlerdir.

Değerlendirmeler

İran’ın askeri kapasitesi incelen-
diğinde bazı özelliklerin ön plana
çıktığı görülmektedir. Bunlar, şu
şekilde özetlenebilir:

Birinci olarak, envanterin önemli
kısmı, Şah döneminde temin edilen
sistemlerden oluşmaktadır. İran,
bu araç – gereç ve platformları
faal tutmak için büyük çaba sarf
etmektedir. Pek çoğu faydalı hiz-
met ömrünün sonuna gelmiş bu
platformların değiştirilmesi için

hazır alımdan ziyade modernizas-
yon ve yoğun bakım-onarım yön-
temleri tercih edilmiştir. Rusya,
Çin gibi kaynaklardan alımlar, an-
cak acil ihtiyaçlar için ve görece
dar kapsamlı olarak yapılmıştır. 

İkinci olarak, silahlı kuvvetlerin
vurucu gücünde füze ve roket sis-
temleri ile özellikle Basra Körfezi’ne
yönelik olarak küçük tonajlı hü-
cumbot ve denizaltılara öncelik
verilmiştir. 1980’li yıllarda hazır
olarak temin edilen füze ve bun-
ların üretim teknolojileri, temel
bilimler öncelikli olarak yoğun bir
ArGe ve mühendislik çabasıyla
daha da geliştirilmiştir. Bu yoğun
çabanın sonucunda İran, yaklaşık
20 yıl içinde 1,500-2,000km civarı
menzillere erişebilecek imkân ve
kabiliyete sahip olmuştur. 

Üçüncü olarak, İran’ın 2000’lerin
başlarından itibaren hassas güdüm
ve seyrüsefer teknolojilerine yaptığı
yoğun yatırımın altını çizmek ge-
rekir. Bu yatırımlar ve yürütülen
projeler ile güdümlü balistik fü-
zeler, başta gemisavar tipte olmak
üzere seyir füzeleri ile tanksavar
ve omuzdan ateşlenen uçaksavar
(man portable air defense system
– MANPADS) füzeleri üretilmeye
başlanmıştır. Bu füzelerin bir kısmı
Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen’de
yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu
bölgelerde elde edilen tecrübelerin
söz konusu füzelerin tasarımla-
rında yapılacak iyileştirme ve gün-
cellemelerde kullanılıyor olmaları
kesindir. 

Buradan hareketle, İran’ın askeri
kapasitesinde “asimetri” etkenine
öncelik verdiğini vurgulamak ge-
rekmektedir. Ortadoğu coğrafya-
sında Lübnan, Suriye, Irak ve Ye-

men gibi ülkelerde Kudüs Gücü
başta olmak üzere çeşitli unsurla-
rıyla gerçekleştirdiği istihbarat ve
özel kuvvet harekâtları ile kayda
değer bir kuvvet aktarımı kabiliyeti
sergilemiştir. Bu nüfuz alanı ya-
yılmasını, askeri – teknik işbirliği
ile de takviye etmektedir. Buna
örnek olarak işbirliği yapılan devlet
ya da devlet dışı silahlı aktörlere
transfer edilen İHA, füze sistemleri
ile teknik “know-how” gösterile-
bilir. İran bu sayede topraklarının
savunmasını sınırlarının ötesine
taşıma, başka bir ifadeyle savun-
masında stratejik derinlik tesis
etme imkânını elde etmiştir. Bu,
derinlemesine incelemeyi hak eden
bir durumdur. Zira İran ordusun-
daki özellikle hava ve deniz plat-
formlarının kabiliyet ve harbe ha-
zırlık dereceleri, ABD veya diğer
önde gelen NATO ülkelerininkilerle
karşılaştırıldığında oldukça zayıf
kalmaktadır.

Sonuç olarak, ABD-İran geriliminin
geniş kapsamlı bir çatışmaya dö-
nüşme olasılığı düşük olmakla be-
raber, dar kapsamlı bir çatışmada
İran’ın özellikle Basra Körfezi ve
Hürmüz Boğazı’na yönelik roket
– füze ve mayın ağırlıklı asimetrik
yeteneklerinin ön plana çıkacağı
kesindir. İran’ın silahlı kuvvetler
envanterinin nitelik bakımından
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri gibi Körfez ülkelerine
karşı kayda değer bir üstünlüğü
olduğunu iddia etmek zordur. An-
cak özellikle Yemen örneğinde gö-
rüldüğü gibi, motivasyonu ve ko-
ordinasyonu yüksek asimetrik un-
surlarla etkili sonuçlar almak müm-
kündür. 
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