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KONTROLLÜ GERGİNLİK ÇIKMAZI ( Kasım Süleymani Suikasti ve Küresel Tesiri) 
1979 İran İslam Devrimi ile şüphesiz İran’da sadece bir rejim değişmemiş; söz konusu devrim beraberinde 
hem uluslararası diplomaside hem iç siyasette birtakım değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle yaşanan 
devrimin getirdiği dış politik söylem ile birlikte Avrupa ve ABD’ye karşı net tavırlar sergileyen İran’ın, ABD’yi 
Büyük Şeytan (Şeytan-i Bozorg) olarak nitelendirmesi bu politik söylemin içini doldurur niteliktedir. 
Hatırlayacağınız üzere 1979 İran İslam Devrimi sırasında Tahran’daki ABD Büyükelçiliği bir grup üniversite 
öğrencisi tarafından basılmış ve sonrasında 444 gün süren rehine krizi cereyan etmişti. Bu diplomatik kriz 
aslında günümüzde bile küresel etki alanı oluşturan İran-ABD geriliminin dayandığı ana vaka olarak 
düşünülebilir. Zira bugün söz konusu rehine krizi olayının yaşandığı yer, yani Tahran’da bulunan eski ABD 
Büyükelçiliği, Kasım Süleymani’nin başında bulunduğu Kudüs Tugayı’nın merkez binası olarak 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla ABD’nin neden Kasım Süleymani’yi hedef aldığı ve bu vakadan nasıl bir mesaj 
çıkarılması gerektiği gibi soruların cevabı ancak bu iki ülkenin tarihi diplomatik ilişkileri bağlamında 
incelendiği takdirde açıklığa kavuşmaktadır.  
 
Bu bağlamda son günlerde medyayı ziyadesiyle meşgul eden “Kasım Süleymani Operasyonu” İran-ABD 
gerilimine yeni bir boyut kazandırmış ve ABD ilk defa İran’a karşı doğrudan sert güç unsurunu kullanarak 
askeri bir operasyon ile Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) komutanlarından Kasım Süleymani ve 
beraberindeki Haşdi Şabi olarak adlandırılan Şii milis grubun başkan yardımcısı olan el-Mühendis’i 
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öldürmüştü. Bu vaka sadece İran’da değil tüm dünyada endişeyle takip edilirken diğer taraftan birtakım 
felaket senaryoları çizilmiş ve İran’dan gelecek cevap dikkatle takip edilmişti. Peki sadece bir İran Devrim 
Muhafızları Ordusu (DMO) komutanı olan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi neden uluslararası kamuoyunda 
adeta bir soğuk duş etkisi yaratmıştı? 
 

 
 
Kasım Süleymani Kimdir? 
3 Ocak 2020 tarihinde Irak’ın Bağdat kentinde öldürülmesi ile gündeme adeta bomba gibi düşen Kasım 
Süleymani, doğrudan İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e bağlı olan ve devrim sonrası yeni kurulan sistemi 
korumaya yönelik olarak oluşturulan Devrim Muhafızları Ordusu’nda görev yapmaktaydı. Özellikle İran’ın 
Ortadoğu’daki hakimiyeti DMO’nun bir kolu olarak görebileceğimiz, Kudüs Tugayı olarak adlandırılan ve 
İran’ın Devrim İhracı politikasının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan askeri grup aracılığıyla 
sağlanmaktaydı. Dolayısıyla DMO’ya bağlı bir askeri oluşum olarak değerlendirebileceğimiz Kudüs Tugayı 
Ordusu Komutanı Kasım Süleymani Irak, Suriye ve Lübnan gibi bölgelerde bulunan devlet dışı aktörleri ve Şii 
azınlıkları kullanarak devletler üzerinde ciddi baskılar kuruyordu.  
 
Haşdi Şabi gibi Şii milis gruplarının kurulmasında da büyük payı olan Kasım Süleymani izlediği etkili 
politikalar nedeniyle en yüksek devlet nişanına layık görülmüş ve kendisine İran Dini Lideri Ali Hamaney 
tarafından Şehid-i Zinde (Canlı Şehit) lakabı verilmişti.  
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Son yıllarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ismi geçen liderlerden biri olması ve fazla medyatik 
olması onun İran’daki popülaritesinin ne seviyede olduğunu bize kanıtlamaktadır. Batı yahut ABD bu 
bölgelerdeki ülkeler ile birtakım ekonomik yahut diplomatik anlaşma yapmak istediğinde karşılarına çıkan 
tek engel olarak Kasım Süleymani görünmekteydi zira Batı ile bölgedeki ülkelerin ilişkileri çıkmaza 
girdiğinde bir noktadan sonra devlet başkanları Kasım Süleymani ile görüşülmesi gerektiğini ifade 
ederlerdi. Ortadoğu ülkelerinde meydana gelen bölgesel tıkanıklığı açması hatta bazı durumlarda bölgedeki 
ülkelerin liderlerinden daha çok etkisinin olması gibi etkenler birleştirildiğinde ABD’nin neden Kasım 
Süleymani’yi hedef tahtasına aldığını bize bir kez daha göstermektedir. 
 
Kasım Süleymani’nin neredeyse dini liderden sonra ikinci adam olarak nitelendirilmesi İran iç politikasını da 
derinden etkilemiş özellikle Dışişleri Bakanı’nın haberi olmadan Cumhurbaşkanı ve çeşitli ülke liderleri ile 
yaptığı görüşmeler Cevat Zarif’in dışişleri Bakanlığı’ndan istifası ile sonuçlanmıştı. 
 
Görüldüğü üzere ABD tarafından böyle bir aktörün hedef alınmasının altında birçok neden yatmaktadır. Zira 
ABD gerçekleştirdiği bu suikast ile aslında özellikle İran’a çok önemli bir mesaj vermiş; üzerinde çalıştığı 
Nükleer faaliyetlere karşı uyguladığı ekonomik yaptırımların İran’ı durdurmadığı takdirde ikinci seçeneğin 
askeri müdahale olduğunu doğrudan göstermiş ve bu anlamda ne kadar ciddi olduğunu, dini liderin 
nerdeyse sağ kolu niteliğindeki bir komutanın öldürülmesi talimatıyla kanıtlamıştır. 
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ABD tarafından takip aşamasında olan Kasım Süleymani, neden önceden değilde şimdi öldürüldü? 
Özellikle ABD’nin uyguladığı ekonomik ambargo sonucu İran’ın dünya ekonomik sisteminden soyutlanması 
ve ülkelere petrolünü satamaz hale gelmesi, zaten zayıf olan ekonomiyi çökertmiş; bunun getirdiği 
ekonomik darboğaz ile sokak hareketleri ve halk ayaklanmaları başlamıştı. ABD’nin söz konusu eylemi 
gerçekleştirmesi için en doğru zaman İran’ın hem içerden hem dışardan birçok darbeye maruz kaldığı ve 
onun en zayıf olduğu bu zamanlardı. Bu bağlamda en son Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının Bağdat’ta 
ABD Büyükelçiliği baskını, ABD’nin aklına travmatik etki yaratan İran devrimi sırasındaki ABD Büyükelçiliği 
baskını ve rehine krizini getirmişti. Dolayısıyla ABD suikast sonrası ABD’li yetkililer tarafından yapılan 
açıklamalarda Kasım Süleymani’nin bir süredir takip edildiğini ve ABD aleyhine bir eylem planı hazırlığında 
olduğunu dolayısıyla söz konusu operasyonun önleyici müdahale ekseninde ele alınması gerektiği 
konusuna değinilmiştir. 
 
OPERASYON VE OPERASYON ÖTESİ 
Bu tarihte dünya medyası, Kasım Süleymani suikastına İran’ın nasıl cevap vereceğini tartışırken ne yazık ki 
olayın sosyolojik boyutu sürekli olarak gözardı edilmiş oldu. Lakin unutulmamalıdır ki İran’da dış politika ile 
iç politika birbirinden çok fazla etkilenmekte ve devlet attığı her adımda halkın göstereceği tepkiyi 
ölçmektedir. Operasyon sonrası halk meydanlarda toplanıp ABD yönetimine ve Donald Trump’a karşı intikam 
sloganları atmış ve Kasım Süleymani’yi adeta bir “Milli Kahraman” olarak nitelendirmişti. Özellikle hükümet 
tarafından intikam yeminleri edilmiş ve bizzat Devrim Rehberi Hameney tarafından 3 günlük yas ilan 
edilmişti. Hatta ilginç bir şekilde hükümeti eleştiren, nispeten daha reformist olarak nitelendirebileceğimiz 
kanada ait gazeteler dahi gazetenin ilk sayfalarını Kasım Süleymani’nin resimleri ve övgü dolu manşetleri 
ile doldurmuştu. Bu bağlamda aslında sosyolojik eksende incelendiğinde Kasım Süleymani’nin ölümü, arası 
iyice açılan halk ile yönetimin barışmasına ve halkın mobilizasyonun sağlanmasına vesile oldu. Öyle ki 
Kasım Süleymani’nin cenazesi, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Ayetullah Humeyni’nin 
cenazesinden sonra en kalabalık ve katılımın en yoğun olduğu cenaze olarak gündeme geldi.  
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Halkın İran yönetimi üzerindeki intikam baskısı ve uluslararası arenanın rasyonel tavır beklentisi İran’ın 8 
Ocak’ta hem halkın takdirini kazanmak hem de dış politikadaki prestijini korumak için Kasım Süleymani 
operasyonunun gerçekleştiği saatte (01.20) Irak’ta belirlediği ABD üslerini balistik füzelerle bombalamasıyla 
sonuçlandı. İran’ın bir tokat olarak nitelendirdiği bu tepki ile alakalı yapılan ilk açıklamalarda 80 ABD 
askerinin öldüğü iddiası ABD’li yetkililerce yalanlanmıştı. Operasyon sonrası yapılan açıklamalara dayanarak 
İran’ın yapacağı saldırıyı Irak’a bildirdiğini ifade etmesi ve bu bilginin ise Irak tarafından ABD’ye bildirildiği 
düşünülürse ABD’nin bu saatler içerisinde üslerini boşaltması muhtemeldir. Dolayısıyla İran’dan gelen böyle 
bir tepkiye karşı ABD’nin neden “Her şey yolunda.” gibi bir cevap verdiği anlaşılmaktadır. 
 

 
 
Sonuç Olarak... 
İran-ABD arasındaki 40 yıllık kontrollü gerginlik, kontrolsüz davranışlarla kontrolden çıkma eğilimi 
göstermektedir. Söz konusu gerilimin temel vakıası olarak İran’ın Tahran’daki ABD Büyükelçiliği baskınını ele 
alındığı için günümüzde yaşanan bu gerilim aslında yıllardır süregelen olaylar silsilesinin bir devamı olarak 
nitelendirilebilir. Zira Donald Trump’ın, İran tarafından Kasım Süleymani suikastına karşı orantısız cevap 
verilmesi halinde 52 kritik hedef belirlendiğini söylemesi hala etkisini koruyan rehine krizindeki rehin 
tutulan 52 ABD’li personeli temsil etmektedir. 
 
Bugün Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ne son ne de bir başlangıçtır. Zira ABD-İran arasında ipler gerek 
ekonomik ambargolarla gerek diplomatik krizlerle sürekli olarak gerilmektedir. Lakin bu anlamda Donald 
Trump’ın Obama dönemine nispetle bu gerilimi daha çok arttırdığı dikkatleri çekmektedir. Özellikle İran’ın 
üzerinde çalıştığı nükleer faaliyetlere şiddetle karşı çıkan Donald Trump’ın gerilim artırma politikasının 
dayanağının temelinde nükleer faaliyetlerin olduğu ifade edilmektedir. İran’ın ilerleyen süreçte artan 
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gerilime karşı ne kadar dayanabileceği hala tartışılmaktadır. Lakin İran tarafından yapılan açıklamalarda 
Donald Trump ile hiçbir zaman masaya oturulmayacağı sürekli vurgulanmakta ve şu an için 2020 Amerika 
seçimlerinin beklendiği söylenilebilir. 
 
Artan gerilim elbette İran’ın en önemli komutanlarından birinin canına mal oldu lakin buna karşılık İran, her 
ne kadar can kaybı söz konusu olmasa da ABD üslerini vurarak aslında çok önemli bir mesaj verdi. Özellikle 
ABD üslerini bombalayarak gerekli askeri yeterliliğe sahip olduğunu ve istediği takdirde bu üsleri 
vurabileceğini göstermiş ve Kasım Süleymani Operasyonu ile yıkılan prestijini tekrar inşa etmiştir. 
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