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TRUMP VE SONRASI İRAN-İSRAİL-AMERİKA İLİŞKİLERİ : MUHSİN FAHRİZADE SUİKASTİ 

2020 yılı, bütün dünya açısından birçok şeyin değiştiği veya gözden geçirildiği bir yıl oldu. Bütün dünya, yılın 
son 3 çeyreğinde koronavirüs ile uğraşırken, aynı zamanda kendi iç dinamikleri açısından da birçok önemli 
olaya şahitlik ettiler. Sınır komşularımızdan İran için 2020 yılı irdelenecek olursa, Ocak ayından itibaren 
yaşananların İran açısından pek de iç açıcı olduğu söylenemez. Önce General Süleymani’nin ABD’ye ait bir 
dron aracılığı ile öldürülmesi, akabinde ekonomik yaptırımlardan kaynaklı baş gösteren ekonomik sıkıntılar, 
sonrasında halkın sokağa çıkması, İranlı yöneticilerin artık sesli şekilde eleştirilmesi derken Tahran için çok 
önemli bir yer tutan Fahrizade’nin öldürülmesi. Ve yaklaşan 2021 yılı seçimleri. Hepsini altalta koyduğunuz 
zaman ise, huzurun en çok kaçtığı ülkelerden birinin İran olduğunu söylemek pek de yanlış olmasa gerek.  
 
Aralık ayı içerisinde nükleer fizikçinin öldürülmesi, Ocak ayında öldürülen General Süleymani’nin 
öldürülmesinden çok daha ağır bir darbe oldu İran için. Süleymani, İran’da hiyerarşide üçüncü sırada yer 
alıyordu. 
 

1  Selçuk Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı  
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Suikasttan sonra ise, yıllardır birbirlerine el ense çekmekten bir adım öteye geç(e)memiş olan İran ve ABD 
gerçek bir savaşın eşiğine gelmişlerdi. Öte yandan Süleymani İran için çok değerli olmakla beraber, 
Fahrizade gibi yeri doldurulamayacak biri değildi. İran’ın yıllardır çalıştığı nükleer programına vakıf 
Fahrizade kalibresinde bir bilim insanı, sadece İran’da değil, diğer birçok ülkede de her gün doğmuyor. 
 
Fahrizade’nin öldürülmesinden sonra, herkes suçu pek tabii İsrail’e buldu. Ki birincil önceliğinin İsrail’i yok 
etmek olduğunu her fırsatta dile getiren İran için bu senaryo pek de hayal ürünü sayıl(a)mazdı. ABD 
basınına konuşan İsrailli bir istihbaratçı “İran’ın baş nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize 
teşekkür etmeli” diyerek Fahrizade’nin ölümünden duyduğu memnuniyeti –İsrail adına– tüm dünya ile 
paylaşmıştı.2 İsrail Başbakanı Netanyahu ise 2018’de yaptığı bir konuşmada, Fahrizade’yi işaret ederek, “Bu 
ismi unutmayın” demişti.3 Yani Fahrizade takip ediliyordu. Fahrizade, aynı zamanda ABD’nin Foreign Policy 
Dergisi tarafından yayınlanan “Dünyanın En Etkili 500 İsmi” arasında yer alan 5 İranlıdan biri idi.4 

 

Suikast, dünyada çok çeşitli şekillerde yorumlandı. Her şeyden önce, en katı İran düşmanları dahi, İran’ın 
elinde nükleer silah üretmeye yetecek kadar uranyum olmadığını kabul etmekte. İran’ın nükleer silah 
programı, Amerikan istihbaratına göre, 17 sene önce bitmiş olsa da, bu silahları kullanıma sokabilmek için 
gereken uranyumun  “şimdiye kadar” olmadığı aşikâr. Bu durumu da, başta  Amerika ve İsrail  olmak üzere, 
hemen her ülke biliyor. 
 

2 https://tr.euronews.com/2020/11/29/israilli-yetkili-iran-n-nukleer-program-sorumlusunu-oldurdugumuz-icin-dunya-bize- 
  tesekkur- 
3 https://foreignpolicy.com/2013/04/29/the-fp-power-map/ 
4 https://time.com/5915912/iran-javad-zarif-mohsen-fakhrizadeh/ 
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İran’da son yıllarda uranyum üretimi arttı; ama bu artış, bir program dâhilinde olan veya doğal bir süreçten 
ziyade,  ABD’yle imzalanan nükleer anlaşmadan Donald Trump’ın çekilmesine bir tepki hamlesiydi. Ayrıca, 
son yapılan seçimlerden sonra, 20 Ocak itibari ile Amerika’nın yeni başkanı olacak Biden döneminde İran, 
uranyum üretimini eski seviyeye çekeceğinin de taahhüdünü verdi. 
 
Bu süreçte Biden’ın, özellikle seçim sürecinde verdiği demeçlerle, İran ve çevresini yeni keşmekeşlere 
sürükleyecek adımlardan kaçınacağını söylemek herhalde yanlış olmaz. Ki çiçeği burnunda başkan daha 
şimdiden İran’a tek bir şey öğütlüyor: Sabırlı olmak. İran şimdilik bu tavsiyeye uymuş gözüküyor. Bu 
çıkarımın yapılmasında ki ana iki sebep, İran’ın uranyum üretimini eski seviyeye çekeceğini taahhüt etmesi 
ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Fahrizade’nin intikamının uygun görüldüğü zaman alınacağını 
açıklaması. 
 
Biden’in seçimi kazanması, olası gerginliğin tırmanma sürecini kısmen de olsa dondurdu. Ya da olası barış 
için –en azından–  süre kazanıldı. Lakin 2020 başındaki Kasım Süleymani cinayetinden beri de İran’ın 
sabrının  sınandığı da ortada. Tüm bunların yanısıra, bir de Temmuz ayında “gizemli” bir şekilde patlayan 
nükleer tesis(ler) var.  
 
Kamuoyuna yansıyan tarafında, İran bütün bu saldırılara ya göstermelik tepki verdi ya da sessizliğini 
korudu. Ancak İran halkı da artık bir şeyler yapılması kanaatinde ve yönetime bu noktada baskı yapmaya 
başladı.  
 
İran’ın son günlerde izlediği strateji tamamen ortamı yumuşatmaya yönelik. Zira Trump’ın giderayak 
yapmak istediği & isteyeceği şey İran ve coğrafyasını karıştırmak. İran yönetimi bunu çok iyi bildiği için, 
ortamı sakinleştire- bilmek adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Zira 2020 yılının başından beri gerçekleşen 
olayların öcünü almaya kalkarsa, Trump’ın ekmeğine yağ sürüleceğinin farkındalar. Bu sadece dışarıdan 
görülen veya tetkik edilen bir durum da değil. Amerika basını, İran’a müdahil olunması gerekliliği (!) ile ilgili 
kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Ortadoğu uzmanı olarak bilinen New York Times yazarı Tom 
Friedman,“Nükleer silahları bir yana  bırakın; asıl, hedefi isabetli vuran İran üretimi füzelere bakın. İran’ın 
nükleer santrali, havalimanları,  limanları, güç santralleri, yüksek teknoloji fabrikaları ve askeri üsleri, 
bunların hepsine topyekün bakılırsa, Hizbullah her an İsrail’e saldırabilir.” diyor.5 

 

İsrail hükümetinin ise, özellikle Amerika basınındaki iddiaları  ve Trump’ın giderayak kalkışabileceği deliliği 
göz önüne  alarak, Washington’un İran’ı vurma ihtimaline karşı, orduya  “hazırlıklı olun” talimatını verdiği 
iddia ediliyor. Trump’ın görev süresi dolmadan önce İran’ın vurulması emri  vereceğine ilişkin net  bir 
istihbarat olmamasına rağmen; İsrailli yetkililer, 20 Ocak’a kadar geçecek sürenin “hassas bir dönem” 

olduğunu dile  getiriyor.6  Ve olası saldırı ihtimaline karşı, İsrail ordusunun Tahran’ın doğrudan ya da Suriye, 
Lübnan ve Gazze’deki  İran’a yakın gruplar üzerinden İsrail’i hedef alabilecek saldırılarına karşılık hazırlıklı  
 

5 https://www.nytimes.com/2020/11/29/opinion/iran-biden-nuclear-scientist.html 
6 https://www.axios.com/israeli-military-prepares-trump-iran-0d0a5725-c410-4f5c-a0ea-9c6f9add4966.html 
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olunması talimatı verdiği de öne sürülüyor. ABD’nin  İran’ı vurması durumunda  ise,  bunu önceden İsrail’e 
bildireceği, ancak Tel Aviv yönetiminin  bu duruma tam olarak hazır olmamaktan  endişe duyduğu, bu 
nedenle de orduya gerekli  hazırlıkları yapması talimatının verilmiş olabileceği de söylenenler arasında. 
 
Tüm bunlar komplo teorisi gibi gelse de, New York Times gazetesi Trump’ın önceki günlerde İran’ın nükleer 
tesisini vurmaktan danışmanlarının  tavsiyesi üzerine vazgeçtiğini  yazmıştı.7 

 

Gelelim İran, İsrail ve Amerika arasındaki gerilimin,  dünya kamuoyundaki tartışılan boyutlarına. İsrail’e  
yakınlığı ile bilinen ülkeler, İsrail’in yaptığı kesin bilinmeyen olaylarda dahi “Oh olsun!” modunda iken,  daha 
tutarlı ülkeler bu çatışmalara biraz daha orantılı yaklaşmakta. Hollanda basınından Arkadijus Vinokuras, 
Delfi’deki yazısında, İsrail’in düşmanlarını öldürme hakkı olduğunu savunuyor ve bunu eleştirenlerin üç çok 
önemli olguya değinmediğini söylüyor: “İran onlarca yıldır bütün dünyaya herkesin duyacağı şekilde, 

hedefinin İsrail’i yok etmek olduğunu haykırıyor. 
 
4. Cenevre Sözleşmesinin birinci ek protokolünde, devletlere askeri 
unsur ve askerlere karşı askeri yöntemlerle karşılık verme hakkı 
tanıyor. Düşmanı (hedefe başka türlü erişmek mümkün olmadığı 
takdirde) hedef alarak öldürmeyi de. İran, İsrail’in düşmanı mı? 
Kuşkusuz evet. İsrail’in ülkesini düşmanlara karşı koruma hakkı var 
mı? Kuşkusuz evet.”8 
 
Özellikle yaptırım kararlarından sonra gitgide kötüleşen İran 
ekonomisinin, herhangi bir baskı unsuru olmadan serbestçe 
geliştirebilmesi için, nükleer ve füze programlarını sürekli ve 
denetlenebilir bir hale getirmesini isteyen yaptırım sahiplerini 
memnun edebilme yolunda bir takım yeni stratejiler üretilmesi şart. 
Bu strateji başarıyı İran’ın bölgede iddialı bir konum isteyerek de elde 
edebileceğini öngörmekte. Tabi burada önemli olan, belirlenen yeni 
yol haritasında yaptırım sahiplerinin belirlediği sorumlulukları 
üstlenilmesi elzem görünüyor.  
 
Biden hükümeti ile Tahran hükümeti arasında gerçekleşmesi 
muhtemel görünen normalleşme adımlarının atılabilmesi için, İran’ın 
bu yolu tercih etmesinin gerekli olduğu konuşuluyor. Çünkü 
normalleşme adımları atılmadığı takdirde, İran’ın sonsuza kadar Çin’in 
ve –kriz bölgelerinde ortak çıkarları söz konusu olduğunda–  Rusya’nın 
jeo-ekonomik etki alanına terk edilmiş olacağını düşünmek pek de  

 
 

7 https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/politics/trump-iran-nuclear.html?searchResultPosition=22 
8 https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/arkadijus-vinokuras-tarptautine-teise-nedraudzia-gintis-kestuti-girniau.d?id=85876127 
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abes olmaz. Dolayısıyla, Biden’in seçim çalışmalarında kullanmış olduğu üslup, İran’ı da kucaklayan bir 
üslup. Zira kutuplaştırılmaya çok elverişli bir ortamda, İsrail’i yok etmeyi bir numaralı hedef olarak koymuş 
bir ülkeyi karşı cenahta görmek istemiyor.9 Trump’ın ise, başkanlığı bırakana kadar İran ile Amerika’nın, 
dolaylı olarak da İran ile İsrail’in ilişkilerini germeye çalışacağını da pekala düşünebiliriz. 
 
Şöyle bitirelim; şu andaki görüntüde İsrail, Tahran’ın vereceği karardan bağımsız olarak, her durumda 
kazançlı çıkacak gibi duruyor. İran, şu an için herhangi bir somut adım atmasa ve sadece tehdit etmekle 
kalsa dahi, en nihayetinde yıllardır nükleer programının başında bulunan insanı kaybetti. Nükleer ve füze 
planlamasının bundan sonrası için ne olacağı muamma. Ama halen İsrail’in en büyük ve en güçlü 
düşmanlarından birisi İran. Tüm bunların yanı sıra, İran’daki nükleer programda görevli bütün bilim 
insanlarına da bir mesaj verilmiş oldu. Hem de ciddi bir mesaj. Bu mesajı kimin verdiği ise – şimdilik– 
muamma. Şayet İran eyleme geçerse ve Trump henüz Beyaz Saray’dan ayrılmadan bu eyleme karşı hızla 
tepki gösterirse –ki şu anda Amerika kamuoyunun beklentisi bu yönde– İsrail’in nefret ettiği İran ile olan 
nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma fikri Biden için çok zor olacak.10 
 
Tüm bunların yanında, İran devleti adına bu terör eyleminden başka bir şey değil. Devlet terörü idiyse, daha 
da kötü ve tiksindirici. İran, asıl şimdi askeri nükleer programını genişletecek olursa pek şaşırılmaz. Ki İran’ın 
bu suikastlara karşı vermiş olduğu en sert tepki de bu olur herhalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 https://www.youtube.com/watch?v=qirRi0YIXGg ESAF başkanı Mehmet Nurullah IŞIK beyin analizleri 
10 https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1120/articles/1257257/14/2 


