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ÖZET
• Görece uzun bir geçmişe sahip olan İran-Suriye ittifakı, temelde ABD ve İsrail’in bölgedeki etkinlik 

alanlarını daraltma stratejisine dayanmaktadır.
• 1979 İran İslam Devrimi ile kurulan yeni rejimin, İslam Devrimini diğer Müslüman ülkelere özellikle 

Irak, Suudi Arabistan ve Mısır gibi Arap dünyasının büyük devletlerine taşımak istemesi, bu devletlerin 
İran’a karşı cephe almalarına sebep olarak İran-Irak Savaşına zemin hazırlamıştır.

• Uzun yıllardır Suriye, Irak ve Lübnan’daki etkinliğini Amerika ve İsrail’e karşı mücadeleye dayandıran 
İran, giderek artan şekilde DAEŞ karşıtı mücadeleye vurgu yapmaya başlamıştır.

• Düzenin Yararını Teşhis Konseyi başkanı Haşimi Rafsancani: “[Suriye] halkı bir taraftan kendi 
hükümetlerinin kimyasal bombardımanına maruz kalmakta diğer taraftan da ABD’nin onlara atacağı 
bombaları beklemektedir.”

• Suriye’deki insani krize köklü bir çözüm bulunabilmesi için ABD ve Rusya gibi aktörlerden çok İran ve 
Türkiye gibi gelişmelerden doğrudan etkilenen devletlerin ortak zeminde buluşması hayati bir önem arz 
etmektedir.

 Anahtar Kelimeler: İran, Suriye, DAEŞ, İç Siyaset, Rafsancani, Direniş Hattı.

SUMMARY
• The Iran-Syria alliance, which has a relatively long history, is based on the US and Israel’s strategy of 

narrowing the area of activity in the region.
• The Islamic Republic of Iran’s willingness to spread its regime type to other Muslim countries; especially 

to the Arab world, such as Iraq, Saudi Arabia and Egypt, resulted to have taken the front against Iran by 
these countries which prepared the ground for the Iran-Iraq war.

• Iran, which for many years based its efforts on Syria, Iraq and Lebanon on the struggle against America 
and Israel, increasingly began to emphasize the fight against DAESH.

• Hashimi Rafsanjani, president of the Council for the Determination of the Benefit of Order, said: “[Syrian] 
people are exposed to chemical bombardment of their government from one side and on the other side 
they are waiting for bombs that the United States will throw to them.”

• To find a rooted solution to the humanitarian crisis in Syria, it is of vital importance for the states that are 
directly affected by developments such as Iran and Turkey to find common ground rather than the actors 
like USA and Russia.

 Keyworlds: Iran, Syria, ISIS, Domestic Policy, Rafsanjani, Resistance Line.

     چكیده
• ائتالف نسبتا طوالنی مدت ایران و سوریه در اصل بر استراتژی كاهش نفوذ ایاالت متحده و اسرائیل در 	

منطقه استوار بوده است.
• را 	 كشورها  دیگر  به  انقالب  آمد، صدور  كار  سر  بر  ایران  در  اسالمی  انقالب  از  پس  كه  جدیدی  نظام 

جزو اولویتهای خود دانست. تالش ایران برای صدور انقالب به كشورهای عربی منطقه از جمله عراق، 
عربستان سعودی و مصر موجب موضع گیری این كشورها بر علیه ایران گردید و زمینه را برای بروز 

جنگ میان ایران و عراق فراهم کرد.
• سالهاست كه ایران دلیل حضور خود در سوریه، عراق و لبنان را مقابله با آمریكا و اسرائیل عنوان می كرد. 	

با این حال در سالهای اخیر جمهوری اسالمی بیشتر بر مبارزه با داعش تأکید می نماید.
• هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام: "مردم [سوریه] از طرف حکومت خودشان 	

مورد حملۀ شیمیایی واقع شده اند و حاال هم باید منتظر حملۀ خارجیها باشند."
• دو كشور ایران و تركیه كه به صورت مستقیم تحت تأثیر تحوالت منطقه قرار گرفته اند، برای یافتن راه 	

حلی اساسی جهت پایان بخشیدن به بحران انسانی در سوریه بیش از بازیگرانی چون ایاالت متحده و روسیه 
باید به دنبال یافتن زمینه های مشترك برای همكاری در مورد مسائل منطقه ای باشند.

كلید واژه ها: ایران، سوریه، داعش، سیاست داخلی، رفسنجانی، خط مقاومت.
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Giriş
Suriye sorunu, ülkede uzun süredir devam 

eden iç savaş ve şiddet nedeniyle Ortadoğu’nun 
mevcut en büyük krizlerinden biridir. Bölgesel 
ve küresel birçok aktörün müdahil olduğu bu 
süreçte, İran İslam Cumhuriyeti sürecin başat 
aktörlerindendir. Görece uzun bir geçmişe sahip 
olan İran-Suriye ittifakı, temelde ABD ve İsra-
il’in bölgedeki etkinlik alanlarını daraltma stra-
tejisine dayanmaktadır. Bölgedeki diğer Arap 
devletlerinin güçlerini dengelemek İran-Suriye 
ittifakının bir diğer önemli boyutunu teşkil et-
mektedir.

Suriye’de hâkim olan Nusayrilik ile Şiilik 
arasındaki bağlantıya dayalı olarak İran-Suriye 
iş birliğinin bölgedeki Sünni devletlere karşı 
mezhep odaklı bir oluşum olduğu yönünde de-
ğerlendirmeler yapılsa da söz konusu iş birli-
ğinde, stratejik çıkarlar çok daha baskın bir rol 
oynamaktadır.1 Nitekim Nusayrilerin dinî inanç 
ve pratiklerinin çoğu İran’ın resmî mezhebi 
olan Caferi Şiiliğince yanlış bulunduğu için Şii 
din adamları Nusayrileri Şia’nın aşırı ve sapkın 
kolları anlamına gelen “Gulat-ı Şia” kategori-
sine dâhil etmişlerdir.2 Dolayısıyla Nusayri bir 
azınlığın kontrolünde seküler bir devlet olan 
Suriye ile anayasasında On İki İmam Şiiliğini 
resmî inanış olarak benimsemiş olan İran İslam 
Cumhuriyeti arasında mezhep odaklı bir ortak-
lıktan bahsetmek mevcut durumu açıklamak 
için yeterli değildir. Bu nedenle İran-Suriye 
yakınlaşmasının zeminini tarihî ve jeopolitik 
gelişmelerde aramak gerekmektedir. Özellikle 
11 Eylül saldırılarından itibaren Ortadoğu’da 
agresif politikalar takip eden ABD, bir yandan 
İran’ın etkinlik alanını -dolaylı yoldan da olsa- 
genişletirken diğer yandan İran’ı bölgedeki it-
tifaklarını sağlamlaştırmaya zorlamıştır. İran’ın 
Arap dünyası ile bağlantısının önemli girizgâh-

larından bir tanesi ve Lübnan Hizbullahı’na açı-
lan en önemli güzergâh niteliğinde olan Suriye, 
İran’ın kritik bir stratejik ortağıdır.

1979 İran İslam Devrimi ile kurulan yeni 
rejimin, İslam Devrimini diğer Müslüman ül-
kelere özellikle Irak, Suudi Arabistan ve Mısır 
gibi Arap dünyasının büyük devletlerine taşı-
mak istemesi, bu devletlerin İran’a karşı cephe 
almalarına sebep olarak İran-Irak Savaşına ze-
min hazırlamıştır. İran’ın bölgede yalnızlaştığı 
bu dönemde Suriye, İran ile yakın ilişkilerini 
devam ettiren tek Arap Devleti olarak kalmıştır. 
Dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed’in 
Irak’taki Baas Rejimini kendisi için bir tehdit 
olarak görmesi, Suriye’nin İran’a yakınlaşması-
nın temel motivasyonunu oluşturmuştur. 1980-
1988 yılları arasında sekiz sene devam eden 
yıkıcı savaş hem İran’ı hem de Irak’ı büyük öl-
çüde yıpratmış ve uzun süre Irak’ı, Suriye için 
fiilî bir tehdit olmaktan çıkarmıştır. Bu süreç-
te Suriye’nin doğal bir parçası olarak gördüğü 
Lübnan’da, İran’ın etkinliği hızla artmış ve İran 
bu nüfuz alanını Lübnan Hizbullahı’na sağla-
dığı destekle kalıcı hale getirmiştir. Hafız Esed 
yönetimi de İsrail devletine karşı bu etkinlikten 
yararlanmak istemiş ve bölgede dengeleyici bir 
unsur olarak gördüğü Hizbullah’a ve onun ha-
misi olan İran’a daha fazla yakınlaşmıştır.

İran-Suriye yakınlaşmasının en kritik kı-
rılma noktası kuşkusuz Arap Baharı olmuştur. 
Olayların Ocak 2011’de Suriye’ye sıçramasının 
ardından Beşşar Esed yönetiminin toplumsal 
talepleri kanlı bir şekilde bastırmaya çalışması 
ülkeyi bir iç savaşa sürüklemiş ve İran’ın Su-
riye ile ilgili stratejik çıkarlarına ciddi tehdit 
oluşturacak boyuta ulaşmıştır. Nükleer prog-
ramı nedeniyle karşı karşıya kaldığı ekonomik 
yaptırımlardan büyük zarar gören İran, ortaya 
çıkan yeni durumda bölgedeki en önemli müt-
tefiki Suriye hükümetinin yıkılmasına müsaade 
etmek istememiştir. Esed’in devrilmesi duru-
munda bölgedeki nüfuz alanının önemli ölçüde 
daralacağı ve Hizbullah ile kara bağlantısının 
kopacağı düşüncesi İran’ın Suriye stratejisinde 
belirleyici olmuştur.

‘‘Görece uzun bir geçmişe sahip 
olan İran-Suriye ittifakı, temelde 
ABD ve İsrail’in bölgedeki etkinlik 
alanlarını daraltma stratejisine da-
yanmaktadır.’’
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İran ve “Direniş Hattı”
Devrim Rehberi Ayetullah Ali Hamenei, 

Suriye’deki olayların başlangıcından itibaren 
konuya ilişkin yaptığı tüm resmî açıklamalarda 
Suriye, İran ve Hizbullah eksenli İsrail karşıtı 
bir “Direniş Hattı” vurgusu yapmıştır. Hame-
nei, Suriye’deki ayaklanmaların ve takip eden 
krizin başta ABD ve İsrail olmak üzere batılı 
devletlerin tahrikleriyle ortaya çıktığını ve bu 
devletlerin Suriye ile ilgili amaçlarının “Direniş 
Hattını” kırmak olduğunu iddia etmiş ve İran’ın 
bu çabalara karşı Suriye hükümetine tam destek 
verdiğini en üst düzeyde ilan etmiştir.3 Ayrıca 
Hamenei, Suriye ve Irak’ta ortaya çıkan DAEŞ 
ve benzeri silahlı grupların arkasında ABD ve 
İsrail’in olduğunu ve bu örgütlerin söz konusu 
devletlerin bölgedeki siyasi emellerine hizmet 
ettiğini öne sürmüştür. Devrim Rehberi, Batının 
bu emellerine karşı Suriye ve Irak hükümetleri-
nin bölgedeki diğer devletler tarafından destek-
lemesi gerektiğini de savunmuştur.4 

İran İç Siyaseti ve DAEŞ
DAEŞ gibi terör örgütlerinin Suriye ve 

Irak’taki varlığı İran’ın siyasi söylemine doğ-
rudan yansımıştır. Uzun yıllardır Suriye, Irak 
ve Lübnan’daki etkinliğini Amerika ve İsrail’e 
karşı mücadeleye dayandıran İran, giderek artan 
şekilde DAEŞ karşıtı mücadeleye vurgu yapma-
ya başlamıştır. Resmî televizyon ve radyo ka-
nallarının devletin tekelinde olduğu ve devletin 
kapsamlı bir basın sansürü uyguladığı İran’da, 
DAEŞ’in İran ve tüm Şiiler için büyük bir tehdit 
arz ettiği ve bu örgütün Irak ve Suriye’de durdu-
rulmaması hâlinde İran’a saldıracağı yönünde 
söylemlere ağırlık verilmiştir.5

Bu bağlamda DAEŞ üyesi oldukları suçla-
masıyla, İran’da tutuklanan kişilerin İran sı-
nırları içerisinde gerçekleştirmek istedikleri 
terör eylemleriyle ilgili itirafları devletin resmî 
televizyon kanalında yayımlanmıştır.6  Ayrıca 
tutuklanan ya da çatışmada öldürülen DAEŞ 
üyesi teröristlere ilişkin görüntüler ve örgüte ait 
olduğu iddiasıyla ele geçirilen bomba ve diğer 
teçhizata dair haberler resmî kanallarda ve yarı 
resmî haber sitelerinde sıkça çıkmaya başlamış-
tır. DAEŞ’in Tahran’da elli noktada intihar sal-
dırısı hazırlığı yaptığı veya Tahran’ın büyük dinî 
kuruluşlarının birinde verilecek olan ziyafette 
yemekleri zehirleme planı hazırladığı yönünde-
ki haberler buna bir örnektir.7 Ayrıca Zahidan, 
İsfahan ve Şiraz gibi İran’ın diğer büyük kent-
lerinde de DAEŞ’in saldırı hazırlıkları yaptığı 
ancak İran istihbaratının tüm saldırı planlarını 
engellediği ve DAEŞ üyesi olduğu iddia edi-
len bazı kişilerin tutuklandığı veya etkisiz hale 
getirildiği iddiaları da söz konusu mecralardan 
sıkça servis edilmeye başlanmıştır.8 Ancak tam 
da bu sıralarda Tahran’ın güvenlik açıdan en 
hassas bölgelerinden biri olan Meclise ve aynı 
zamanda Ayetullah Humeyni türbesine, DAEŞ 
tarafından iki saldırı gerçekleşmiştir.9 Özellikle 
Mecliste yaşanan saldırı, güvenlik zafiyeti açı-
sından bazı milletvekilleri dâhil konuyla ilgili 
uzmanlar tarafından ciddi eleştirilere maruz 
kaldıysa da bu eleştiriler, devlet radyo ve tele-
vizyon kanalları ve diğer medya organlarında 
fazla dinlendirilmemiştir.10 12 kişinin hayatını 
kaybettiği bu iki terör saldırısının gerçekleştiği 
günün akşamında öğrencilere konuşan Devrim 
Rehberi Ali Hemanei, bu olaylardan teröristle-
rin “torpil patlatma oyunu” şeklinde bahsederek 
yaşanan saldırıları küçümserken aynı zamanda 
teröristlerin yer aldıkları topraklarda mücadele-
ye başlanmamış olsaydı benzeri saldırı olayları-
nın daha sık yaşanma ihtimalinin yüksek oldu-
ğunun altını çizmiştir.11 

“Uzun yıllardır Suriye, Irak ve 
Lübnan’daki etkinliğini Amerika 
ve İsrail’e karşı mücadeleye da-
yandıran İran, giderek artan şekil-
de DAEŞ karşıtı mücadeleye vur-
gu yapmaya başlamıştır.”

“1979 İran İslam Devrimi ile kuru-
lan yeni rejimin, İslam Devrimini 
diğer Müslüman ülkelere; özellikle 
Irak, Suudi Arabistan ve Mısır gibi 
Arap dünyasının büyük devletleri-
ne taşımak istemesi, bu devletlerin 
İran’a karşı cephe almalarına sebep 
olarak İran-Irak Savaşına zemin ha-
zırlamıştır.”
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İranlıların devletin kontrolü dışında olan 
sosyal medya mecralarını yoğun olarak kul-
lanmaya başlamasıyla özellikle 2009 Cumhur-
başkanlığı seçimlerini takip eden olaylardan 
sonra devlet sosyal medyaya daha fazla önem 
vermeye başlamıştır. Yirmi milyona yakın İran-
lının kullandığı Telegram uygulaması, ülkedeki 
yaygın sosyal medya mecralarının başında gel-
mektedir.12 Sosyal medya kullanımını engelle-
menin imkânsız olduğuna kanaat getiren İranlı 
yetkililer, devletin resmî pozisyonunun propa-
gandasını yürütmek amacıyla sosyal medyayı 
etkin olarak kullanmaya başlamıştır. Bu politi-
kanın benimsenmesinde Ayetullah Hamenei’nin 
7 Mart 2012’de açıkladığı sanal ortamın kontrol 
edilmesi ve devletin stratejisi doğrultusunda 
yönlendirilmesi için Sanal Ortam Yüksek Kon-
seyinin teşkil edilmesi yönündeki kararı önemli 
bir dönüm noktasıdır.13 Sonuç olarak televizyon, 
gazete, haber siteleri gibi mecraların DAEŞ 
tehdidi üzerinde durmalarının yanı sıra sosyal 
medyada da DAEŞ konusu ile ilgili çok sayı-
da paylaşım yapılmaya başlanmıştır. Bu payla-
şımlar, sosyal medyada etkin olan devlet yanlısı 
kaynaklardan yapıldığı gibi doğrudan siyaset 
odaklı olmayan gruplar tarafından da gerçekleş-
tirilmiştir. İkinci gruptan yapılan paylaşımlar, 
özellikle devletin resmî siyasetini benimseme-
yen veya gelişmeleri resmî kanallardan takip et-
meyen kesimlerin, devletin resmî siyasetinden 
dolaylı olarak etkilenmeleri açısından dikkate 
değer bir husustur.

Dinî bir devlet olan İran’ın resmî ve gayri 
resmî dinî kurum ve kuruluşları da sosyal med-
yadaki propaganda söylemine benzer bir yol 
takip etmiştir. Suriye meselesini ve özellikle 
DAEŞ gibi silahlı örgütlerle mücadeleyi dinî ya 
da mezhebî söylem üzerinden değerlendirmek 
ve kamuoyuna açıklamaya çalışmak, İran dev-
letinin özellikle iç kamuoyuna yönelik resmî 
söylemini oluşturmaktadır. Bu siyaset doğrultu-
sunda, Devrim Rehberi tarafından atanan cuma 
imamları hutbelerinde devletin resmî siyasetini 
kamuoyuna aktarmaktadırlar. Camilerde görev-
li diğer imamlar ve doğrudan veya dolaylı ola-
rak devlete bağlı olan dinî kurum ve kuruluşlar 
da muhatap oldukları kitleleri devlet söylemi 

doğrultusunda etkilemeye çalışmaktadırlar.

Suriye politikasını kitlelere anlatma konu-
sunda devletin yararlandığı en önemli alanlar-
dan bir tanesi de İran’ın köklü ve en etkin top-
lumsal kuruluşlarından olan Dinî Heyetlerdir. 
Heyet, mütedeyyin İranlıların vaaz dinlemek 
ve benzeri dini amaçlarla camilerde, tekkelerde 
veya evlerde gerçekleştirdiği toplantılara veri-
len genel addır. 1979 Devriminden önce dev-
letin kontrolü dışında ve tamamen sivil toplum 
kuruluşu mahiyetinde olan dinî heyetlerin bü-
yük çoğunluğu imamların ve Şah karşıtı diğer 
dinî grupların çalışmalarıyla halkın Şah rejimi-
ne karşı ayaklanmaya teşvik edildiği ve örgüt-
lendiği yerlere dönüşmüştür.14

Devrimden sonra dinî heyetler özellikle sa-
hip oldukları toplumsal örgütlenme potansiye-
li nedeniyle devletin kontrolü altına girmeye 
başlamıştır. Ali Hamenei’nin Devrim Rehber-
liği yılları boyunca bu süreç ivme kazanmış 
ve devlet heyetler üzerinde büyük bir kontrol 
sağlamıştır. Suriye meselesi ve DAEŞ tehdidi 
ortaya çıktıktan sonra da İran doğrudan ya da 
dolaylı olarak kontrolü altındaki heyetleri takip 
ettiği politikalar doğrultusunda kitleleri hareke-
te geçirmek ve toplumsal destek sağlamak için 
kullanmıştır. Bu alanda kayda değer bir başarı 
sağlayan İran, DAEŞ tehdidine karşı toplumsal 
duyarlılığı artırarak İran’ın Suriye ve Irak’ta 
verdiği mücadelenin ve Esed hükümetine des-
teğinin iç kamuoyunda genel kabul görmesini 
sağlamıştır. Son yıllarda ülke içerisinde yaşanı-
lan siyasi krizler ve ekonomik zorluklar nede-
niyle zor zamanlar geçiren İranlı siyasi elitler, 
DAEŞ tehdidine yaptıkları vurguyla kamuo-
yunda ulusal birlik ve beraberlik ruhunu güç-
lendirme fırsatı bulmuşlardır.

“Düzenin Yararını Teşhis Kon-
seyi başkanı Haşimi Rafsancani: 
“[Suriye] halkı bir taraftan kendi 
hükümetlerinin kimyasal bombar-
dımanına maruz kalmakta diğer 
taraftan da ABD’nin onlara ataca-
ğı bombaları beklemektedir.”
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Suriye Sorunu ve İran Muhalefeti
İran siyasetinde, konvansiyonel siyasi parti-

ler değil baskı ve çıkar grupları olarak adlan-
dırılabilecek yapılanmalar etkili olmaktadır.15 
Sağ cenah olarak bilinen muhafazakârlar ve 
sol cenah olarak bilinen reformistler bu yapı-
nın taraflarını oluşturmaktadır. Cumhurbaşkan-
lığı ve yürütme organı reformist cenahın elin-
de bulunmasına rağmen anayasanın kendisine 
verdiği askerî ve siyasi yetkiler, muhafazakâr 
cenahın en önemli iktidar odağı olan Devrim 
Rehberi Hamenei’nin Suriye meselesi de dâhil 
kritik konularda belirleyici konumda olmasını 
sağlamaktadır. Bu durumda reformistler ve di-
ğer gruplar muhalefet pozisyonunda bulunmak-
tadır. Ancak İran’ın bölgedeki ulusal çıkarları 
açısından Suriye’nin son derece önemli olduğu 
konusunda hemfikir olan taraflar, Suriye politi-
kasının genel hatlarında ortak bir tavır sergile-
mektedir. Eski Dışişleri Bakanı ve hâlihazırda 
Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı refor-
mist Kemal Harrazi’nin 19 Mart 2016’da Suriye 
Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile Şam’da 
görüşmesini bu doğrultuda değerlendirmek ge-

rekir. Harrazi bu ziyaretleri çerçevesinde Beşşar 
Esed’le gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye’nin 
meşru ve yasal bir hükümete sahip olduğunun 
altını çizerek yabancı güçlerin Suriye’nin iç  iş-
lerine karışmaması gerektiğini söylemiştir.16

Muhafazakârlar ve reformistler arasındaki 
ortak tavra rağmen İran’ın resmî Suriye politi-
kası siyaset uzmanları ve toplumun farklı kesim-
leri tarafından bütünüyle kabul görmüş değildir. 
İran açısından Suriye’de gittikçe artmakta olan 
insani, iktisadi ve siyasi maliyet ülke içinde ve 
dışında eleştirilere konu olmuştur. Bu konuyla 
ilgili yapılan ilk ve en önemli eleştirilerden biri-
si eski cumhurbaşkanlarından ve dönemin Dü-
zenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı Haşimi 
Rafsancani tarafından dillendirilmiştir. Rafsan-
cani 29 Ağustos 2013’de Mazenderan vilayeti 
Sevadkuh kentinde bir camide ulusal ve ulus-
lararası sorunlarla ilgili yaptığı konuşmasında 
şu değerlendirmelerde bulunmuştur: “[Suriye] 
halkı bir taraftan kendi hükümetlerinin kim-
yasal bombardımanına maruz kalmakta diğer 
taraftan da ABD’nin onlara atacağı bombaları 
beklemektedir.”17 Esed’in meşruiyetini sorgula-

Beşşar Esed ve Hamenei İran'da Bir Görüşmede
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yan ve izlenen politikalardan duyulan rahatsız-
lığı ülkedeki en etkin ağızların birinden ortaya 
koyan bu açıklamaları muhafazakâr siyasetçiler 
ağır şekilde eleştirmişlerdir.

2009 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ar-
dından çıkan olaylar neticesinde verilen ev hap-
si mahkumiyeti hâlâ süren Mir Hüseyin Muse-
vi’nin kardeşi ve İran Dışişleri Bakanlığı Batı 
Asya Ofisi Eski Genel Müdürü Mir Mahmud 
Musevi de Anadolu Ajansı’na verdiği röportaj-
da devletin resmî siyasetini hedef alan açıkla-
malar yapmıştır.18 İran’ın Suriye’de takip ettiği 
politikaları eleştiren Musevi, Türkiye’nin Suri-
ye yaklaşımının olumlu yönlerine dikkat çekmiş 
ve Türkiye’nin insani gerekçelerle attığı adım-
ları takdir ettiğini belirtmiştir. Musevi ayrıca 
bölgede meydana gelen krizlerde Türkiye’nin 
büyük bir rol oynayamadığını belirterek böl-
genin yaşadığı sorunlarla ilgili Türkiye’nin so-
rumlu tutulmasının doğru olmayacağına dikkat 
çekmiştir.19 Islahatçı cenahtan diğer bir muhalif 
ses ise Parlamenterler Derneği Genel Sekreteri 
Yedullah İslami’den gelmiştir. Yedullah İslami, 
İran’ın Suriye’deki varlığının rejim tarafından 
öne sürülen nedenlerle açıklanamayacağını sa-
vunmuş ve bir gün sıra objektif araştırma ve 
değerlendirmelere gelince yapılanlardan dolayı 
hesap verme günlerinin başlayacağı yönünde 
uyarılarda bulunmuştur.20

Suriye politikasına ilişkin reformist cenah-
tan en ciddi ve en kapsamlı eleştiri Muhammed 
Hatemi döneminde İçişleri Bakanı Yardımcılığı 
yapan Mustafa Taczade’den gelmiştir. Taczade, 
Ruberu dergisine verdiği röportajda İran’ın Su-
riye siyasetinin başından itibaren hatalı olduğu-
nu öne sürerek Suriye’deki mevcut güvensiz ve 
istikrarsız ortamdan yalnızca İsrail’in yararlan-
dığını belirtmiştir.21 İran’ın Suriye konusundaki 
hatalarında Devrim Muhafızları Kudüs Güçle-
rinin birinci derecede sorumlu olduğunu iddia 
eden Taczade’ye göre ikinci derecede sorum-
luluk hükümetindir. Taczade’ye göre olayların 
başlangıç safhasında Esed Hükümetini muhalif-
lerle uzlaşmaya davet etmeyerek hataların kapı-
sını aralayan İran, krizi diplomatik yollar yerine 
askerî güçle çözmeye çalışarak ülkeyi Suriye 

batağına sürüklemiştir. Ayrıca Taczade İran’ın 
Suriye sorunuyla ilgili tek çıkış yolunun dip-
lomasiye öncelik veren bir politika revizyonu-
na giderek İran’ın Suriye’deki askerî güçlerini 
çekmesi olduğunu belirtmiştir.

Suriye Sorununun İran’ın İç 
Siyaseti İle İlgili Maliyetleri
Düşülen muhalefet şerhlerine rağmen İran’ın 

bölgesel çıkarları için Suriye hükümetinin des-
teklenmesi gerektiği konusunda İranlı siyasile-
rin çoğunluğunun hemfikir olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Ne var ki silahlı güçlerinin 
Suriye’de çatışmalara katıldığını resmî olarak 
hiçbir zaman kabul etmeyen İran, askerî per-
sonelinin sadece Suriye ordusuna danışmanlık 
yaptığını iddia etmektedir. Ancak Suriye soru-
nuyla ilgili mevcut belgeler bu iddianın aksine 
bulgular ortaya koymuştur. Kaldı ki Lübnan 
Hizbullahı ile birlikte Kudüs Gücü Tugayları-
nın da Suriye’deki çatışmalara katıldıklarını 
bazı İranlı siyasetçiler bizzat dile getirmişler-
dir.22 Bunun yanında Suriye’deki çatışmalarda 
hayatını kaybeden İranlı askerler de bu ülkenin 
silahlı güçlerinin Suriye’deki çatışmaların bir 
tarafı olduğunu göstermektedir.23 Hâlihazırda 
Suriye’de askerî operasyonlarda bulunan Dev-
rim Muhafızları Ordusu Kudüs Güçleri komu-
tası altındaki birlikler içerisinde, Devrim Muha-
fızları resmî kadroları ile birlikte birçok gönüllü 
savaşçı asker bulunmaktadır. Bu paralı askerler 
özellikle Afganistan ve Irak’tan gelen Şiilerden 
oluşmaktadır. Çoğunlukla Şii Afgan askerler-
den oluşan Fatimiyyun Tugayları bu çatışmalar-
da ön saflarda yer almaktadır.24 

Suriye savaşında yabancı uyruklu asker-
lerden yararlanması İran’a bazı maliyetler ge-
tirmiştir. İran Parlamentosu yabancı uyruklu 
askerlerin Suriye savaşına katılımını teşvik et-
mek için 2 Mayıs 2016’da “yetkili kurumlar” 
tarafından verilen görevlerde hayatını kaybeden 
yabancı uyruklu askerlerin ailelerine İran vatan-
daşlığı verilmesiyle ilgili yasa tasarısını onay-
lamıştır.25 Bu yasanın en fazla İran’da yaşayan 
Afgan göçmenleri ilgilendirmesi Afgan yetkili-
lerin tepkisine neden olmuştur. Bu doğrultuda 
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Afgan Milletvekili Abdullah Han Barkezi, İran 
Parlamentosunun bu hamlesinin insan hakları-
na ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu id-
dia etmiştir. Ayrıca Barkezi İran’ı Afganistan’ın 
sıkıntılı durumundan yararlanmaya çalışmakla 
itham ederek İran devletini Afganları maddi 
yardım ve vatandaşlık verme vaatleriyle Suriye, 
Irak ve Yemen’deki çatışmalara göndermeye 
çalıştığı için kınamıştır.26

 Suriye’deki iç savaşın başlamasından iti-
baren Beşşar Esed’a bağlı birliklerin yanında 
savaşan Devrim Muhafızlarının verdiği zayiat 
konvansiyonel bir savaş için bile fazla sayıla-
cak dereceye ulaşmıştır. İran, yalnızca 2016’nın 
Mayıs ayında Suriye’deki çatışmalarda on bir 
generalini kaybetmiştir. Tahminlere göre iki 
binden fazla İran Devrim Muhafızları mensubu 
Suriye’de görev yapmaktadır ve yine tahmin-
lere göre şimdiye kadar Suriye’de 1200 kadar 
İran askeri öldürülmüştür.27 

İran’ın Suriye’de verdiği kayıpların artması 
İran kamuoyunda rahatsızlığa neden olmuştur. 
Örneğin, Mayıs 2016’da Halep civarında Dev-
rim Muhafızları güçleri ve muhalif gruplar ara-
sında çıkan bir çatışmada, çoğunluğu İran’ın 
kuzeyindeki Mazenderan bölgesinden gelen 
Devrim Muhafızlarından seksen askerin haya-
tını kaybetmesi eyalette huzursuzluğa neden 
olmuş ve İran hükümeti açıklama yapmak zo-
runda kalmıştır.28 

Suriye sorununun yol açtığı ekonomik be-
deller de İran kamuoyunca sorgulanmıştır. Her 
ne kadar İran’ın Suriye’deki harcamalarına dair 
resmî bilgiler bulunmasa da ekonomik açıdan 
zor bir süreçten geçmekte olan İran’da, Suriye 
sorununa müdahil olmanın yarattığı giderler 
tepkilere neden olmuştur. İran’ın 2011 yılından 

beri Suriye sorunuyla ilgili bu ülkeye yapmış 
olduğu mali ve askerî yardımların 15 milyar do-
ları bulduğu yönündeki tahminî rakamlar İran 
kamuoyundaki tepkilerin temelsiz olmadığını 
ortaya koymaktadır.29  Tüm bu tartışmalar esna-
sında ülkede ortaya çıkan ve 60 milyar doların 
üzerinde bir rakama ulaştığı tahmin edilen yol-
suzluklar zincirlemesine ilişkin iddialar, Suri-
ye’de harcanan meblağı gölgede bırakmıştır.30  

Sonuç
Suriye sorunu beraberinde İran için birtakım 

tehditler ve fırsatlar ortaya çıkartmıştır. İran, 
baş gösteren uluslararası boyuttaki tehditleri 
fırsata çevirerek kısmi bir başarı sağlamıştır. Bu 
doğrultuda önceden stratejik iş birliği boyutun-
da olan İran-Suriye ilişkileri, İran’ın Suriye’ye 
doğrudan askerî ve mali yardım yaptığı ve Esed 
hükümetini kendisine bağımlı kıldığı bir nokta-
ya gelmiştir. Diğer taraftan, Suriye hükümetine 
yaptığı yardımlarından ve özellikle Suriye’deki 
askeri etkinliğinden dolayı uluslararası alanda 
eleştiri ve baskıya maruz kalan İran, DAEŞ gibi 
terörist gurupların ortaya çıkmasından sonra 
yardımları ve etkinlikleri için meşru bir gerekçe 
sağlamıştır.

Ancak iç siyaset açısından İran’ın Suriye po-
litikası önemli bir yük haline gelmiştir. Suriye 
sorunu gerek ilk safhalarında gerek DAEŞ’in 
ortaya çıkmasından sonraki dönemde devletin 
bir dış tehdit algısı yaratmasıyla rejimin Suriye 
politikası konusundaki meşruiyetini sağlamlaş-
tırmışsa da devam eden yıllarda İran’ın karşı 
karşıya kaldığı maddi ve insani maliyetler or-
taya yeni riskler çıkartmıştır. Bu risklerden ra-
hatsızlık duyan Rafsancani ve diğer reformist 
siyasetçiler devletin Suriye siyasetini eleştire-
rek Esed’e koşulsuz destek vermenin İran için 
zararlı olduğuna dikkat çekmişlerdir.

Gelinen noktada İran, Suriye politikasını 
hem uluslararası gelişmeler hem de ülke içinde-
ki tartışmalar nedeniyle tekrar gözden geçirmek 
durumundadır. Suriye’deki insani krize köklü 
bir çözüm bulunabilmesi için ABD ve Rusya 
gibi aktörlerden çok İran ve Türkiye gibi geliş-
melerden doğrudan etkilenen devletlerin ortak 
zemin bulması hayati bir önem arz etmektedir. 

“Suriye’deki insani krize köklü bir 
çözüm bulunabilmesi için ABD ve 
Rusya gibi aktörlerden çok İran ve 
Türkiye gibi gelişmelerden doğ-
rudan etkilenen devletlerin ortak 
zemin bulması hayati bir önem arz 
etmektedir.”
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Krizin derinleşmesinin bütün bölgeyi tehdit et-
tiği bir ortamda İran’ın Esed Rejimine sağladı-
ğı askerî ve mali desteği gözden geçirmesi bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Suriye meselesinin 
İran’da sebep olduğu ve gittikçe artmakta olan 
rahatsızlık da İran için politika değişimini zo-
runlu hale getirmektedir. Yıllar süren İran-Irak 
savaşının yaralarından henüz kurtulamamış 
olan İran halkı, Suriye’de sürmekte olan çatış-
maların bir yıpratma savaşına dönüşebileceğin-
den kaygılanmaktadır. Kamuoyu nezdindeki bu 
huzursuzluk, İran’ın Suriye’deki askeri müda-
halesini sürdürmek istediği takdirde daha da ar-
tacağından İran’ın bu askeri müdahalesini uzun 
vadede devam ettiremeyeceği aşikârdır. 
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