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ran Protestolar Üzerinden
ORTADOĞU’YU YENİDEN
DÜŞÜNMEK
Son günlerde İran, tüm ülke
sathında oldukça şiddetli ve
kanlı protesto eylemlerine
sahne oldu. Protestolar
benzine yapılan zamdan
dolayı ortaya çıkmış
görünse de İran rejimine
yönelik derin bir öfkeyi
yansıttığı sürekli
tekrarlanan yorumlar
arasında yerini aldı. Oldukça
ağır bir bilanço ile sonlanan
olayların ardından İran'ın iç
ve dış siyasetinde revizyon
arayışları söz konusu oldu.
İranlı karar alıcıların atacağı
bundan sonraki adımlar
hem İran hem de bölge için
yeni dengelerin kurulması
anlamında belirleyici
olacaktır.
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aklaşık üç yıldan beri irili
ufaklı protesto hareketleri
ile sarsılan İran’da, ülkenin
en önemli ekonomik kaynağı olan
benzine yapılan fahiş zam sonrası
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15 Kasım’dan itibaren halk sokaklara döküldü. En son 2017‘nin
sonu ve 2018’in başında geniş
çaplı protestolara sahne olan
İran’ın; Tahran, İsfahan, Tebriz,
Ahvaz, Şiraz ve Meşhed gibi büyük
şehirleri başta olmak üzere 31 vilayetin 27’sinde protesto eylemleri
düzenlendi. Kontakt kapatarak
trafiği kilitleme ya da toplanarak

slogan atma gibi barışçıl eylemlerden hükümet binaları, benzin
istasyonları ve bankalara fiziki saldırıya değin geniş bir spekturumda
yaşanan protestolar güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle bastırılmaya çalışıldı. Güvenlik personelinin müdahalesinin yanında
internete erişimi önce yavaşlatmak
ve daha sonra da tamamen dur-

durmak gibi ek önlemler de İran
yönetimi tarafından alındı. Hükümetin spesifik bir ekonomi politikasına matuf ortaya çıksa da
protestolarda zaman zaman rejim
ve İran Dini Lideri Ali Hamaney
karşıtı sloganlar duyuldu. Bunun
yanında İran’ın dış politikası ve
bölgedeki yayılımının getirdiği
maddi külfet de göstericilerin eleştiri hedefleri arasında göze çarptı.
2009 yılındaki cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonrasında yaklaşık sekiz
ay süren protestolar ya da 20172018 olayları ile kıyaslandığında
çok daha şiddetli ve kanlı yaşanan
son protestolar sonucunda 200
civarında kişinin hayatını kaybettiği pek çok kaynak tarafından rapor edildi. Ölü sayısına ilişkin
İran’ın resmi makamları sayı vermekten kaçınsa da İçişleri
Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazlı, 200 bin
kişinin olaylara karıştığını ve bunların
7000’inin gözaltına
alındığını; 140 hükümet binası, 731
banka şubesi ve 70
benzin istasyonunun yakıldığını
söylemiştir.
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protestoların ılımlı Ruhani hükümeti ile muhafazakâr muhalifleri
arasında bir iç siyasi kavgaya dönüşmesini kısmen engellese de
olayların üzerinden zaman geçtikçe
bu konu taraflar arasında koz olarak kullanılmaya namzettir. Hatta
şimdiden muhafazakâr, reformist
ya da ılımlı farklı kesimler protestoların sorumluluğuna ilişkin birbirlerini suçlamaya başlamışlardır.

İnternet kesintisi gibi
toplumsal yaşamı felce
uğratacak seviyede bir
tedbirin alınması, İran
yönetiminin protestolara
ilişkin güvenlik riski
algısının ne kadar yüksek
olduğunu göstermektedir.

Fazlı’ya göre protestocular devlet
televizyonu merkezini ele geçirmeye çalışmış; 50 askeri tesis ve
silah deposuna saldırı düzenlemişlerdir. Yüzlerce sivil ve askeri
araç da kullanılamaz hale getirilerek
protestolardan payını almıştır. Yalnızca iki haftada bu derece bir can
ve mal kaybına sebep olan son
protestolara kıyasla aylar süren
2009 protestolarında resmi rakamlara göre 36 kişi hayatını kaybetmişti. Hükümet dışı kaynakların
14 I Ocak-Şubat 2020 Cilt: 11 Sayı: 91 I

verdiği rakamlar bile en çok 70
civarında bir ölü sayısına işaret
ediyordu.
Hükümet ise benzin zammından
elde edilecek gelirin İran halkının
refahını artırmak için kullanılacağını söyleyerek attığı adımı meşrulaştırmaya çalıştı. Ülkenin en
yüksek makamının başında olan
Dini Lider Hamaney de bu konuda
hükümete destek verdiğini duyurdu. Hamaney’in hükümete desteği,

Güvenlik güçlerinin kararlı ve etkin
müdahaleleri, müesses nizam kurumları, muhafazakâr fraksiyonlar
ve ılımlı hükümetin ortak tavır
alması, gösterileri sürükleyip yönlendirecek örgütlü bir liderlik yapısının bulunmaması gibi sebeplerden dolayı protestolar kısa sürede temposunu kaybederek bitme
noktasına geldi. 23 Kasım’dan itibaren yönetimin kararıyla İranlılar
yeniden internete erişmeye başladılar. Ancak internet kesintisi
gibi toplumsal yaşamı felce uğratacak seviyede bir tedbirin alınması, İran yönetiminin protestolara
ilişkin güvenlik riski algısının ne
kadar yüksek olduğunu göstermektedir. İranlı makamlar pek çok
istihbarat raporunda buna benzer
bir kalkışmanın önceden tahmin
edildiğini söylemişlerdir. Bu durum
güvenlik güçlerinin zaten bu tarz

toplumsal hareketlere hazır olduğunu düşündürtmektedir. Ayrıca
protestocuların da stratejik yolları
kapatmak, askeri tesislere saldırmak, benzin istasyonu ve banka
şubesi yakmak gibi şedit eylemlere
başvurmaları bu eylemleri önceden
planladıkları ve bu konuda eğitim
gördüklerini düşündürmektedir.
Bu durum, olaylar sırasında çok
sayıda can ve mal kaybı yaşanmasının en önemli sebebidir.

Protestoların Dış Siyasi
Boyutu
İran’daki olaylar elbette ki İran’ın
iç dinamiklerinin bir çıktısı şeklinde
anlaşılabilir. Ancak bunun yanında,
ABD ve İsrail’in Donald Trump’ın
başkanlığından itibaren İran üzerinde eşgüdümlü düzenledikleri
operasyonlarının payı da yabana
atılmamalıdır. ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo’nun protestolara
destek açıklaması ABD’nin olaylara
yaklaşımını işaret etmektedir.
Trump’ın petrol yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyması, İran’daki
ekonomik bunalımın en önemli
sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. “Maksimum baskı” olarak
formüle edilen ABD’nin İran’ı çevreleme siyasetinin en önemli bileşeni olan ekonomik yaptırımlar,
İran’daki ekonomik darboğazın en
önemli sebebidir.
Buna ek olarak İran yönetimine
alternatif olarak kendini parlatmaya çalışan Pehlevi Hanedanı
yanlısı monarşistler ile Halkın Mücahitleri Örgütü unsurlarının
ABD’den açıkça himaye görmesi,
protestoların dış politik veçhesini
göstermesi açısından dikkate değerdir. Zira bahsi geçen iki çevre
de özellikle rejim karşıtı slogan ya

da eylemleri sosyal medya üzerinden öne çıkartarak protestoların
esasının, rejimden total olarak duyulan hoşnutsuzluk olduğu imajını
pekiştirip yaymaya çalışmışlardır.
Bunun yanında İran İslam Cumhuriyeti’nin kendisine değil; yalnızca spesifik ekonomi politikalarına yönelen eleştirileri “rejim
apolojisi” etiketiyle değerden düşürerek bir anlamda eleştiriyi tekellerine almak girişiminde bulunmuşlardır. “İran’ın Uyanışı” (Farashgard) isimli Washington merkezli monarşist örgütün üyelerinden olan Amir Etemadi’nin BBC
Persian kanalında eylemcileri son
üç yıldır böylesine bir kalkışmaya
hazırladıklarına ilişkin açıklamada
bulunması da İran yönetiminin
protestolarda yabancı güçlerin payına yönelik tezlerini haklı çıkarmaktadır. Yine İran İstihbarat Bakanlığı’nın açıklamasına göre, protestolar sırasında tutuklananlar
arasında “CIA ile bağlantılı” unsurlar bulunmaktadır.
İran’daki protestolarla eşzamanlı
şekilde İsrail’in Suriye’deki İran
unsurlarını hedef alması ülkedeki
iç karışıklıkların bölgesel siyaset
bağlamında rejime maliyetini ortaya koymaktadır. İran’ın bölgesel
nüfuzunun en yüksek olduğu Ortadoğu ülkelerinden Irak ve Lübnan’da da aynı zamanda protesto
hareketlerinin yaşanması ise şüphesiz ki İran’ın bölgesel siyasetinin
defolarına işaret etmektedir. Bunun yanında düşünülmesi gereken
bir başka durum ise İran’ın Ortadoğu’daki yayılmacı siyasetinin sınırına ulaştığıdır. Protestolar sırasında İran’ın Kerbela ve Necef
konsolosluklarına saldırılması, Irak
halkındaki İran karşıtı öfke patlamalarının seviyesini göstermek-

tedir. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Lübnan Başbakanı Saad
Hariri’nin istifaları ise protestoların
siyasi çıktılarının belirleyiciliğini
göstermesi açısından önemli. Dolayısıyla bu saatten sonra İran,
bölgede tutunum gösterdiği hiçbir
ülkedeki siyasi ve askeri nüfuzunu
çantada keklik görmeyecektir. Öte
yandan yaşanan bu bölgesel gelişmelerin Suriye’ye de etkisinin
olacağı söylenmelidir. İran’ın Suriye’deki varlığına ilişkin de alarm
zilleri çalmaya başlamıştır. Yalnızca
İsrail ve ABD değil; Suriye halkı
da er ya da geç İran’ın Suriye’deki
varlığına karşı fiili pozisyon alacaktır.

Bundan Sonra İran’ı Ne
Bekliyor?
Bir bütün olarak değerlendirildiğinde İran’ın hem içeride hem dışarıda “maksimum baskı” adı verilen bir cenderenin içine sıkıştığı
görülmektedir. Bu cendereden çıkmak içinse iç ve dış siyasette kritik
revizyonlar yapması elzemdir. Özellikle bölgesel siyasetinde daha az
müdahaleci bir yönde yapacağı
açılımlar, İran iç siyasetinde ve ülkedeki toplumsal gerginlik üzerinde bir ferahlık sağlayacaktır.
Şimdiye kadar İranlı yöneticilerin
bu yönde beyanları olmasa da
önünde sonunda bu noktaya doğru
geleceklerdir. Zira son protestolar
İran yönetimine ne ilk ne de son
uyarıdır. Protestoların gitgide daha
şiddetli ve kanlı hale gelmesi ise
rejimin maruz kaldığı meydan
okumanın kuvvetini göstermektedir. İran’daki ABD baskısından
kaynaklanan ekonomik bunalım
devam ettikçe halkın hoşnutsuzluğu öyle ya da böyle sokağa yansıyacaktır.
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