
İran’ın yönetici seçkinlerinin
yaş ortalamaları yüksek
olduğundan dolayı
koronavirüse direnme şansları
daha düşüktür. Yönetici
seçkinlerin koronavirüse karşı
savunmasız kalması halkın da
siyasi otoriteye duyduğu
güvenin azalmasına yol
açmıştır.  

T üm dünyanın gündeminde
yer alan ve Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) tarafından

pandemi ilan edilen koronavirüs
salgını, Ortadoğu’da en büyük dar-
beyi İran’a vurdu. İran uzun süre
virüsten en kötü etkilenen ülkeler
sıralamasında Çin ve İtalya ile bir-
likte ilk üçte yer aldı. Salgının kü-
resel merkezi, Avrupa ve ABD’ye
kayınca İran sıralamada daha alt
basamaklara gerilese de İran’da
her gün binlerce yeni vaka bildi-
rilmeye ve yüz civarında insan ha-
yatını kaybetmeye devam ediyor.
Bu yazının yazıldığı gün itibarıyla

vaka sayısı 80 bini, ölü sayısı da 5
bini aşmış durumdaydı.

İran’da ilk vakalar 19 Şubat tari-
hinde ülkenin dini merkezlerinden
Kum kentinde ortaya çıktı. Sağlık
Bakanlığı iki İran vatandaşının
koronavirüs sebebiyle hayatını
kaybettiğini açıkladı. Çin’e gidip
gelen tüccarlar ve Uluslararası el-
Mustafa Üniversitesi’nde öğrenim
gören Çinli öğrenciler salgının
Kum’da ortaya çıkmasının nedeni
olarak gösterildi. Ancak salgın çok
kısa süre içerisinde tüm İran vila-
yetlerine yayıldı. Son yıllarda eko-
nomik sorunlar, deprem ve sel
gibi felaketlerle zaten beli bükül-
müş olan İran halkı bir kez daha
önemli bir sınavla karşı karşıya
kaldı.

Tahran Yönetimi Alması
Gereken Önlemler
Konusunda Sınıfta Kaldı

Tahran yönetimi hastalığın yayı-
lımını kontrol etmek için alması
gereken tedbirler konusunda ol-
dukça gecikmiş ve savruk davran-
mıştır. Karantina gibi hayati ön-
lemleri “çağ dışı” olarak niteleyen
İranlı yöneticiler, toplu faaliyetleri
ve bu faaliyetlerin yapıldığı me-
kânlara girişi kısıtlama ya da ta-
mamen yasaklama hususunda çok

geç kalmışlardır. Bu mekânlar ara-
sında her gün yüzbinlerce kişinin
ziyaret ettiği türbeler de bulun-
maktadır. Çin ile gerçekleştirilen
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ticaretin İran ekonomisi için önem-
li olması nedeniyle İran-Çin uçuş-
ları olması gereken zamandan çok
sonra iptal edilmiştir. Salgının or-
taya çıkış merkezi olan Kum şeh-
rinden ülkenin dört bir yanına in-
san akışı durmamış ve salgın tüm
ülke sathına yayılmıştır. Şehirler-
arası seyahatin, özellikle Kum ken-
tinden, kısıtlanmaması yönetimin
tedbirsizliğinin en yalın örneğidir.
Nevruz zamanında milyonlarca
kişinin tatil için yer değiştireceği
bilinmesine rağmen bunun önü
alınmamış ve binlerce yeni vaka
ortaya çıkmıştır. Tahran’ın çok

önceden alması gereken tedbirleri
aldığı noktada ise salgının kontrolü
çoktan kaybedilmiştir.

İran yönetimi korona vakalarını
bir süre gizlemekle de suçlanmak-
tadır. Bu suçlamaya göre, yöneti-
min en önemli gövde gösterile-
rinden olan 11 Şubat’taki İslam
Devrimi yıl dönümü törenlerinden
halkı soğutmamak ve 21 Şubat’taki
meclis seçimlerine katılımı artır-
mak amacıyla Kum’daki vakalar
daha önceden tespit edilmesine
rağmen açıklanmamıştır. Bu du-
rumun sebebi, yönetimin koro-

navirüsü hafife alarak son yıllarda
kaybettiği meşruiyeti takviye için
tören ve seçimlerdeki yüksek ka-
tılımdan medet umması olabilir.
Sebebi her ne olursa olsun bu he-
sap pahalıya patlamıştır. Ayrıca
devam eden süreçte de İran yö-
netiminin cari rakamları eksilterek
sunduğu eleştirisi yapılmaktadır.
Bu anlamda Dünya Sağlık Örgütü
bölge yetkililerinden Dr. Rick Bren-
nan’a kulak verdiğimizde, gerçek
verilerin açıklananın en az beş
katı olduğunu söylemektedir. Dev-
letin süreç konusunda şeffaf dav-
ranmaması hem içeride hoşnut-



suzluk yaratmakta hem de dış yar-
dımlar konusunda İran’ın aleyhine
olmaktadır. Üstelik İran’ın önlem
almakta gevşek davranması has-
talığın komşularına yayılmasında
da rol oynamıştır. 

Yönetimin tedbirsizliği sonucunda
sıradan halkın haricinde pek çok
önemli siyasi ve dini figür de has-
talığa yakalanmıştır. Hastalığa ya-
kalanan bu figürlerin bir kısmı
hayatını kaybetmiştir. Aralarında
dini lideri seçmek, denetlemek ve
gerekirse görevden almak gibi ola-
ğanüstü yetkilere sahip Uzmanlar
Meclisi ve İslami Şura Meclisi ile
Muhafızlar Konseyi arasındaki an-
laşmazlıkları çözmek ve dini lidere
danışmanlık yapmakla sorumlu
Düzenin Maslahatını Teşhis Kon-
seyi üyeleri ile İslami Şura Meclisi
milletvekillerinin bulunduğu
önemli siyasi isimler hayatlarını
kaybetmiştir. Cumhurbaşkanı yar-
dımcıları, bakanlar, bakan yardım-
cıları, dini liderin dış politika da-
nışmanı, yargı gücü başkanının
danışman ve yardımcıları başta
olmak üzere yüksek kademede bu-
lunan pek çok kişi hastalığa yaka-
lanmıştır. Pek çok din adamı, ara-
larında hatırı sayılır sayıda Aye-

tullah olduğu halde hastalığa ya-
kalanmış veyahut hayatını yitir-
miştir. İran’ın yönetici seçkinlerinin
yaş ortalamaları yüksek olduğun-
dan dolayı koronavirüse direnme
şansları daha düşüktür. Yönetici
seçkinlerin koronavirüse karşı sa-
vunmasız kalması halkın da siyasi
otoriteye duyduğu güvenin azal-
masına yol açmıştır. 

Koronavirüs ile mücadele için
yaptırımların kaldırılması
gerektiğini sürekli tekrarlayan
Tahran yönetiminin bu
talepleri ise Washington’dan
karşılık bulmak şöyle dursun,
Trump yönetimi bir dizi ek
yaptırımı daha yürürlüğe
sokmuştur.  

İran Zor Durumda

İslam Cumhuriyeti tarihinde sü-
rekli Batılı kurumlarla arasına me-
safe çeken, Mali Eylem Görev Gücü
(FATF) gibi organizasyonlara ka-
tılmayan, yabancı sermayeye her
zaman kuşkuyla bakan İran, yak-
laşık 60 yıl aradan sonra IMF’ye
başvurarak 5 milyar dolarlık yardım

talebinde bulunmuştur. Korona-
virüs ile mücadele için yaptırım-
ların kaldırılması gerektiğini sürekli
tekrarlayan Tahran yönetiminin
bu talepleri ise Washington’dan
karşılık bulmak şöyle dursun,
Trump yönetimi bir dizi ek yaptı-
rımı daha yürürlüğe sokmuştur.
ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırım-
ların gıda ve tıbbi malzemeleri
kapsamadığını, Tahran’ın ocak
ayından beri bu malzemeleri ithal
ettiğini söylemiştir. Yine İran Dış-
işleri Bakanı Cevad Zarif ’in ABD
yaptırımlarını gerekçe göstererek
koronavirüs ile mücadele edeme-
diklerini ifade etmesine karşılık
İran Dini Lideri Ali Hamaney’in
kontrolünde milyarlarca dolarlık
kayıt dışı paranın olduğunu iddia
eden ABD Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Morgan Ortagus, “Yalan söy-
lemeyi bırakın. Sorun yaptırımlar
değil, rejim!” karşılığını vermiştir.
Ancak ABD yaptırımları doğrudan
tıbbi malzemeleri kapsamasa da
bu malzemeleri ihraç eden ulus-
lararası firmaların İran ile çalışma
konusunda tereddütleri bulun-
maktadır. Söz konusu firmalara
daha sonra ikincil yaptırımlara he-
def olmayacakları hususunda Was-
hington yönetimince güvence ve-
rilmesi, İran’ın tıbbi malzeme it-
halini kolaylaştıracaktır.

Türkiye ise zor durumda kalan
komşusuna mütemadiyen tıbbi
malzeme ve teçhizat yardımı yap-
maktadır. Benzer şekilde ABD’nin
nükleer anlaşmadan çekilmesi üze-
rine Avrupa ülkelerinin anlaşmayı
koruma ve ilgili yaptırımları bypass
etme mekanizması olarak tasar-
lanan INSTEX sistemi kapsamında
da İran’a ilk maddi kaynak aktarımı
yapılmıştır. INSTEX çerçevesinde
Almanya, Fransa ve İngiltere’nin
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gönderdiği tıbbi malzemelerin
İran’a ulaştığı bilgisi verilmiştir.
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü
(MSF) de İran’ın İsfahan kentinde
bir sahra hastanesi kurarak yar-
dımda bulunmak istemiştir. Ancak
önce İran Sağlık Bakanlığı, yardıma
ihtiyaçlarının olmadığını gerekçe
göstererek örgütün İran’da faali-
yette bulunmasını kabul etme-
mişse de daha sonra Hükümet
Sözcüsü Ali Rabii, MSF’ye teşekkür
ederek tıbbi malzeme yardımla-
rından faydalanacaklarını söyle-
miştir. İran’ın bu tutarsız yaklaşımı,
uluslararası kurumlara duyduğu
şüphe ile aynı kurumların yardı-
mına muhtaçlığı arasındaki çeliş-
kinin kendi kurumları arasında
yarattığı uyumsuzluktan kaynak-
lanmaktadır. Çin, Rusya, Birleşik
Arap Emirlikleri, Özbekistan, Azer-
baycan, Katar ve Japonya gibi ül-
kelerin yanı sıra DSÖ ve UNICEF
gibi uluslararası kuruluşlar da
İran’a yardımda bulunmuşlardır.
İran Dini Lideri Hamaney, ABD’nin
de yardım teklifinde bulunduğunu
ancak bu teklifi reddettiklerini
açıklamıştır. Hamaney’e göre, ko-
ronavirüs İranlıların genetik ya-
pısına göre geliştirilmiş bir biyolojik
silahtır. Hamaney dışındaki bir
takım kıdemli siyasiler de virüsün
ABD tarafından geliştirilen bir bi-
yolojik silah olabileceğini iddia et-
mişlerdir.

İran’ın ekonomisi de süreçten son
derece olumsuz etkilenmektedir.
Doların İran riyali karşısındaki
kıymeti 160.000 seviyesine ulaş-
mıştır. İran uzun bir müddet tu-
rizm gelirlerinden mahrum kala-
caktır. Mart ayında durdurulan
düşük seviyeli ekonomik faaliyetler
11 Nisan itibariyle yeniden baş-
lamış, aynı dönemde getirilen şe-

hirler ve vilayetler arası seyahat
kısıtlamaları da peyderpey kaldı-
rılmaya başlanmıştır. Ancak bu
gevşemenin sebebi salgının kontrol
altına alınmasından ziyade İran
ekonomisinin tedbirlerinin yükünü
daha fazla kaldıracak durumda ol-
mamasıdır. Bu arada Cumhurbaş-
kanı Ruhani, Ulusal Kalkınma Fo-
nundan 1 milyar dolar tutarında
bir destek talep etmiş ve talep
dini lider Ali Hamaney tarafından
onaylanmıştır.

Her ne kadar Tahran,
koronavirüsün olumsuz
etkilerine rağmen bölgedeki Şii
silahlı güçlere olan desteğini
sürdürmeye devam etse de
bunun uzun erimli
sürdürülebilmesi şüphelidir.
Üstelik Irak gibi kendisine
bağlı binlerce savaşçının
olduğu bir ülkede ABD ile
yaşanabilecek krizlere karşı
her zamankinden daha hassas
ve zayıf durumdadır.  

Ekonomisinin krizden olumsuz
etkilendiği nispette bölgesel siya-
setinin de aksayabilme ihtimali
mevcuttur. Her ne kadar Tahran,
koronavirüsün olumsuz etkilerine
rağmen bölgedeki Şii silahlı güçlere
olan desteğini sürdürmeye devam
etse de bunun uzun erimli sürdü-
rülebilmesi şüphelidir. Üstelik Irak
gibi kendisine bağlı binlerce sa-
vaşçının olduğu bir ülkede ABD
ile yaşanabilecek krizlere karşı her
zamankinden daha hassas ve zayıf
durumdadır. İran’ın salgınla olan
mücadelesinin önümüzdeki aylarda
da süreceği kesindir. Bazı tahmin-
lere göre, mayıs ayı ortalarında
virüs yayılımı zirve noktasına ula-
şacaktır. Bu tahminler ölü sayısının
milyonu aşacağını da ifade etmek-
tedir. İran’ın salgını kontrol etmek
için çok sert tedbirlere başvurması
gerektiği aşikârdır. Ancak bu du-
rumun ağır ekonomik, toplumsal
ve siyasi maliyetlerinin olacak ol-
ması yöneticileri tereddütte bı-
rakmaktadır. Söz konusu ağır ma-
liyetler karşısında İran’ın dış des-
teğe ve yaptırımların kaldırılmasına
olan ihtiyacı bir kere daha kendini
göstermektedir.  
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