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SURİYE VE DİRENİŞ HAREKETLERİ 

İRAN ANALİZ / Suriye Milli Meclisi ve Özgür Suriye Ordusu'nun kurulmasıyla ciddi bir 

merhale kat eden Suriye devrimine yönelik medyada yer alan kara propaganda olarak 

nitelendirilebilecek çok sayıda haber, yorum, analiz ve dosyalar yayımlandı, halen 

yayımlanmaya devam ediyor. Bunların en başında gelen ve ısrarla vurgulanan iddia Esed 

liderliğindeki Suriye rejiminde çeşitli direniş hareketlerine ev sahipliği yapması, direnişi 

sahiplenmesi nedeniyle  içeriden ve dışarıdan baskılar ile uluslararası komploya maruz kaldığı 

iddiası. Özellikle Türkiye kamuoyunun ve İslam dünyasının sempati beslediği HAMAS 

isminin ön plana çıkartıldığı bur propaganda aygıtı Esed rejimine direk destek vererek 

militanları katliamlarda yer alan Hizbullah ismini artık kullanamıyor. Yine de direniş 

hareketleri çoğul takısıyla HAMAS’ın yanı sıra Esed rejiminin İslami Cihad Hareketi gibi 

çeşitli direniş hareketlerine destek verdiği iddia ediliyor.  

İran Analiz Grubu İslami Direniş Hareketi HAMAS başta olmak üzere İslami Cihad Hareketi 

ve diğer sol tandansları hareketlere dair kapsamlı bilgilerden, fotoğraflardan ve alıntılardan 

oluşan dosyasını kamuoyunun dikkatine sunmaktadır. Dosya dikkatle incelendiğinde Esed, 

İran&Şii lobisinin iddialarını geçersiz olduğu; direnişin kesinlikle Suriye'ye münhasır 

olmadığı hatta birçok direniş hareketinin Suriye dışında daha güçlü, geniş katılımlı ve ciddi 

şekilde faaliyetler yürüttüğü görülecektir. 

Öncelikle direniş hareketlerinin Suriye’deki mevcut Nusayri rejimin (Esed ailesi merkezli) 

darbe ile başa gelmesinden çok önce ortaya çıktığını belirtmek gerekmektedir.  Gerek İslami 

olsun gerek milliyetçi, laik ve sol tandanslı hareketler olsun birçoğu 1960’lı yıllarda zaten 

mevcuttu. Böyle olunca bu hareketlerin meşruiyeti ve mevcudiyetini bugün halktan 

meşruiyetini almayan, darbe ile iktidara gelen azınlık yönetimindeki İran müttefiki Suriye 

Nusayri rejimine bağlamak tamamen tarihsel ve ilmi gerçeklikleri çarpıtmak anlamına 

gelmektedir. 

Rejim olmadan önce zaten var olan hareketlerin varlığı neden sonrasında kurulan bir rejime 

bağlı olsun sorusu burada hayati önem taşımaktadır. 

HAMAS’a Yönelik Suriye’nin Abartılan Rolü   

1947 yılında İsrail işgal devletinin kurulması öncesinde, esnasında ve sonrasında Filistin 

topraklarında direniş hareketleri mevcuttu. Bunların başında meşhur alim İzzettin el Kassam 

yer almaktaydı. İhvanul Müslimin teşkilatının bir şubesi olarak Filistin topraklarında tecessüm 

eden İslami hareket, bugün bilinen adıyla ve tam bir organizasyon olarak 87’de HAMAS 

şeklinde kendisini göstermiştir. 

Şu an önde gelen direniş hareketlerinden birisi olan İslami Direniş Hareketi Hamas’ın siyasi 

birimi Suriye’de bulunmakta olup, askeri kampları ülke içinde mevcut değildir. Yani iddia 

edildiği gibi HAMAS hareketinin en güçlü dayanak noktası, lojistik, askeri ve ekonomik 

destek unsurları Suriye değildir! Yine iddia edildiği gibi HAMAS’ın barındığı ve destek 

gördüğü tek ülke Suriye de değildir! Ciddi bir araştırmacının Arapça veya İngilizce hatta 

Türkçe sadece HAMAS yetkililerinin yaptığı açıklamaları baz alarak yapacağı bir araştırma 

bile bunun böyle olduğunu ortaya koyacaktır. Örneğin basın-yayın organlarında, meşhur 

televizyon ekranlarında, uluslararası programlarda HAMAS adına konuşan önemli simalardan 

biri olan Usame Hamdan Lübnan’da ikamet etmektedir! 
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Yine HAMAS hareketinin gerek temsilcilik düzeyinde gerekse direk lobi grupları düzeyinde 

mevcut olduğu, rahat hareket ettiği, program düzenleyip programlara katıldığı çok sayıda ülke 

yer almaktadır. Yani İran&Şii lobisinin ve Suriye rejiminin iddia ettiği gibi HAMAS 

hareketinin tek ve en ciddi destek aldığı rejim kesinlikle Suriye değildir. Aksine örneğin 

Sudan’da devlet düzeyinde kabul görmekte, hatta ülke içinde kampları bulunmaktadır. 

Geçtiğimiz sene içerisinde İsrail güçlerinin Sudan içinde Hamas’a ait bir askeri konvoyu 

(veya mühimmat taşıyan) vurduğu bilinmektedir. Bunlara ilaveten HAMAS Yemen’de, 

Cezayir’de, Güney Afrika’da, Bahreyn’de, Endonezya’da, Malezya’da, Pakistan’da, Katar’da, 

Birleşik Arap Emirliklerinde, Kuveyt’te, Suudi Arabistan’da, işgal öncesi Irak’ta ve hatta 

Türkiye’de Suriye’den bazı açılardan çok daha rahat bir şekilde temsil edilmekte, mesajlarını 

kamuoyu ile paylaşabilmekte, Filistin’e yönelik geniş çaplı destek programlarına üst düzey 

temsil ile katılabilmektedir. 

ÜLKE ÜLKE HAMAS HARİTASI 

YEMEN 
2008 yılında Yemen’deki HAMAS temsilcisi Ebu Usame soldaki ilk karede. 

 

2010 yılında Yemen’de düzenlenen “Şehitlere Vefa” Programı. Yemen Devleti veya 

Hükümeti'nin onayı veyahut göz yumması olmaksızın böylesi bir programın düzenlenmesi 

mümkün olabilir miydi! Bir diktatörün ülkesinde HAMAS'a kol kanat germesi üzerinden 

burasını "direniş ekseni" diye ilan etmek son derece inandırıcı olmaktan uzaktır! Aynı şey 

tamamen Suriye için de geçerlidir. 

 

http://irananaliz.wordpress.com/?attachment_id=7380
http://irananaliz.wordpress.com/?attachment_id=7380
http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/ebuusamehamasyemen/
http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/ebuusamehamasyemen/
http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/sehitlerevefayemen3/
http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/sehitlerevefayemen3/


                    İran Analiz Dosya - Esed Rejimi’nin Direniş Hareketleriyle İlişkisi                            3 

BAHREYN 
Şubat 2011 tarihinde başlayan İran destekli Şii örgütlerin sokağa döküldüğü, polislerin, 

güvenlik görevlilerinin ezilerek öldürüldüğü, onlarca Asya kökenli işçinin darp edildiği ve 

ülkedeki nüfusun yarısından fazlasını oluşturan Sünni kökenlerinin hedef tahtasına 

oturtulduğu Bahreyn de Hamas hareketinin rahat hareket ettiği ülkelerden bir tanesi. Gerek 

ülkedeki STK'lar olsun gerekse hükümet ve devlet olsun harekete açık veya kapalı şekilde 

destek veriyor. Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının ardından ülkede gövde gösteri şeklinde 

HAMAS temsilcilerinin katılımıyla programlar yapıldı. 

 

CEZAYİR 

Cezayir hükümetinin desteğiyle HAMAS bu ülkede de faaliyetler yapabilmektedir. Hamas'ın 

20. kuruluş yıldönümü kutlamalarına dair Cezayir'deki programın fotoları yer almaktadır. 

http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/bahreyngazzekazandi3/
http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/bahreyngazzekazandi3/
http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/bahreyngazzekazandi/
http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/bahreyngazzekazandi/
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SUDAN 

Sudan da devlet ve halk olarak Hamas’a destek veriyor, dahası İzzettin el Kassam Tugayları 

adlı silahlı kanada ait kamplar dahi bulunuyor. İsrail işgal güçlerinin Mısır üzerinden 

Gazze’ye götürülecek olan bir silahlı konvoyu 2009 Mart ayında vurduğu biliniyor. Her ne 

kadar doğrulanmasa da silah sevkiyatı noktasında buradan destek veriliyor. 

 

Sudan'ın bu desteğinden ötürü Gazze'de Beşir'in yanında olduğu mesajını veren eylemler 

yapıyordu HAMAS. Eğer Esed'i ve rejimini desteklemiş olsaydı neden HAMAS'a veya ona 

bağlı irili ufaklı tüm dünyadaki binlerce STK'ya dair tek bir tane dahi destek fotoğrafı yok! 

Zira HAMAS da tıpkı Suriye halkı ve dünya kamuoyu gibi despotik Esed rejiminin 

karakterini biliyor, gitmesini istiyor. 

http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/hamassudan/#main
http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/hamassudan/#main
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KATAR 

İran&Şii lobisinin özellikle el Cezire nedeniyle son dönem Esed ve lobisi tarafından da 

şiddetli saldırılara maruz kalan Katar Devleti de Hamas’a kapılarını açan, devlet ve halk 

olarak yanında bulunan bir konum arz ediyor. Furkan Savaşının yıldönümü nedeniyle başkent 

Doha’da düzenlenen dev programın video kayıtları. 

Filistin Başbakanı Heniyye Katar Emiriyle 

 

Verilen ve küçük bir araştırmayla teyid edilebilecek olan tüm bu bilgiler HAMAS’a yönelik 

olarak Suriye veya aynı şekilde İran rejiminin abartıldığı gibi bir desteğinin olmadığını gözler 

önüne sermektedir. Suriye’nin HAMAS’a desteği daha çok siyasi temsilden ibaret olup bu 

durum, yukarıda da belirtildiği gibi zaten birçok ülke tarafından verilen bir destektir. Bunlara 

ilaveten Esed rejiminin HAMAS’a yönelik yıllardır artan veya azalan sürgün tehditleri olduğu 

bilinmektedir. En son, Hamas’a yakın internet siteleri Şam’da ikamet eden politbüro şefi 

Halid Meşal’in halk ayaklanmasının doruk noktasına çıktığı Ağustos 2011 ayı itibariyle 

yurtdışı seyahatlerinden üç gün içerisinde Suriye’ye geri dönmemesi halinde rejimin 

Filistinlileri hedef alacağı tehdidini bizzat verdiğini yazdı! Bu tehdit, on binlerce Filistinlinin 

göçe zorlandığı, onlarcasının şehit edildiği ve yüzlercesinin tutuklandığı Lazkiye’de savaş 

gemileri ve tanklarla Ramazan ayında gerçekleştirilen saldırılarla da ortaya kondu. 

İran&Şii lobisinin sürekli olarak Hamas’ın sanki tamamen Suriye’ye muhtaçmış, Suriye 

destekli bir hareketmiş gibi (aynı şekilde İran için de sözkonusu) medyada son derece yoğun 

şekilde işlediği ideolojik haberlerin gerçeklerden uzak, dezenformasyon amaçlı olduğu 

anlaşılmaktadır. 

http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/mideast-israel-palestinians/#main
http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/mideast-israel-palestinians/#main
http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/heniyyecasim/#main
http://irananaliz.wordpress.com/2011/11/26/esed-rejimi-ve-suriyenin-direnis-ekseni-iddialari-ii/heniyyecasim/#main
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SURİYE VE SOL TANDANSLI FİLİSTİNLİ HAREKETLER 

Miadını doldurmuş ve etkinliğini yitirmiş olan el Fetih Hareketi Suriye rejiminden iddia 

edildiği gibi destek görmedi, aksine onlarca yıl Suriye işgal güçlerinin nüfuz alanında bulunan 

Lübnan’daki askeri kampları ve lider kadrosu bizzat Hafız el Esed’in emirleriyle ciddi darbe 

aldı. Hakeza yine Lübnan içindeki Filistin direniş örgütleri bugünün Hizbullah Genel 

Sekreteri Hasan Nasrallah’ın ve zamanında Beka sorumlusu olduğu Şii Emel Hareketi ve sair 

örgütlerce en ciddi darbeyi yedi. Bu nedenle Yaser Arafat ile Hafız el Esed arasında ciddi bir 

düşmanlık oldu. Taa 1991 yılı Kasım ayındaki Madrid Konferansına kadar durum böyle 

devam etti. Sonrasında Lübnan’da binlerce militanı öldürülen ve ülke dışına sürgüne 

gönderilip Tunus’ta yerleşen el Fetih hareketi’nin Şam’da ofis açmasına izin verildi. Esed 

tıpkı diğer Filistinli direniş hareketlerinde olduğu gibi Fetih’i de kontrol altında tutup 

manipüle etmek için böylesi bir siyasete başvurdu. (Esed’in Filistin Direniş Hareketleri ve 

Irak’la münasebetlerine dair özet bilgiler için Rand Corporation tarafından 1993 yılında 

basılan Mary E. Morris imzalı New Political Realites and the Gulf: Egypt, Syria and Jordan / 

Körfez’de Yeni Siyasi Gerçeklikler: Mısır, Suriye ve Ürdün adlı raporuna bakılabilir.)  

Her ne kadar İran&Şii lobisi ve Suriye rejimi Vahhabi, Selefi, Tekfirci gibi sıfatlarla 

yaftalayıp şiddetli şekilde saldırmış olsalar da batı yanlısı Suudi Arabistan Krallığı’nın Hafız 

Esed dönemi ve sonrasında oğlu Beşşar Esed döneminde Nusayri rejimine milyar dolarlık 

yardımlar yaptığı gerçeği gizlenemiyor.  

Birinci körfez savaşı sonrasında Suudi Arabistan 2 milyar dolar yardım yaparken bu para 

Lübnan’da görev yapan Suriye işgal güçlerine bağlı üçüncü birliğin yeniden revize edilmesi 

için kullanıldı. (6 Ocak 1992 tarihli Mednews’in haberine göre bu destek 500.000 dolar ile 2 

milyar dolar arasında değişti!) Aynı tarihler arasında içinde füzeler, denizaltı, gemiler ve 

uçakların da yer aldığı milyar dolarlık Rusya ile silah anlaşmaları imzalandı. Kuzey Kore’den 

füzeler satın alındı. Geçen onlarca yıl bunlardan tek bir tanesi dahi o kadar slogana, tehdide 

rağmen İsrail işgal güçlerine karşı kullanılmadı.   

Elbette Beka sorumlusu Nasrallah bu görevini yaparken Lübnan’da askeri, istihbarat alanında 

hakim gücün Suriye işgal güçleri olduğu, aynı tarihler arasında bölücü Marksist, ırkçı PKK 

hareketinin buralarda silahlı eğitim aldığını da hatırlatmak gerekiyor? PKK’ya Suriye ve 

İran’ın yıllarca tam destek verdiğini, AK Parti iktidarı sonrası değişen şartlar nedeniyle 

konjonktürel bir tavır alındığını; ama farklı alanlarda bu desteğin sürdüğünü gözardı etmemek 

gerekiyor. Bu münasebetle sözkonusu yakın tarihe ait bilgilerin muhakkak surette daha 

derinlemesine; 

a) Dini açıdan tekfirci, 

b) Siyaseten makyavelist,  

c) Kültürel açıdan düzleştirici,  

d) Sosyal açıdan ayrıştırıcı,  

e) Diplomatik açıdan pragmatist,  
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f) Askeri açıdan yayılmacı-emperyalist  

g) Ekonomik açıdan itimad edilmez yönleri olan İran&Şii jeopolitiğinin ülkemiz, 

bölgemiz ve Müslüman dünya için ne tür mahiyet arz ettiğini anlamaya yardımcı 

olacaktır.  

El Fetih’in silahlı kanadı olan el Aksa Şehitleri Tugayının direnen kanadı zaten Siyonist-

Amerikan yanlısı Dahlan ve ekibince Mahmut Abbas/Selam Feyyad hükümetinin 

destekleriyle süreç içerisinde tasfiye edildi. İçerisinden tavizkar ve Filistin davasına ihanet 

edildiği gerekçesiyle ayrılıp saf değiştiren küçük gruplar olmuş, İsrail işgal güçleriyle direnişe 

devam eden bu ekipler de Filistin içerisinde yine el Fetih güvenlik güçlerince tutuklanmış, 

İsrail zindanlarına atılmıştır. Suriye içerisinde bir etkinliğinin olması Filistin ve uluslararası 

sahada etkinliği sembolik değerden öte gitmeyen bu grup açısından zaten bir anlam ifade 

etmemektedir. Kaldı ki hareket, Lübnan’da sürgünde iken baba Esed’e bağlı Suriye işgal 

güçlerinin kendilerine neler yaptığını gayet iyi bilmektedir.  

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (El-Cephe el-Şa'biye li-Tahriril Filistin) 

 

Benzer şekilde Suriye’de ikamet eden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adlı örgüt de rejim 

tarafından desteklenen Filistin toprakları içerisinde çok az gücü ve temsiliyeti olan bir 

harekettir. Nusayri Esed ailesinin rejiminin meşruiyetine hizmet aracı olarak kullandığı bu 

örgüt halk gösterilerinin basılmasında Şebbihe ve diğer Suriye güçlerine katılmışlardır. Basın 

açıklamaları ve faaliyet alanlarına bakıldığında Suriye resmi görüşünün dışında bir şey 

söylemediği görülmektedir. 2011 Eylül ayının başında örgüt yaptığı açıklama yine rejime ne 

kadar bağlı bir hareket olduğunu alenen ortaya koymuş, yüz binlerin katıldığı kitlesel 

gösterileri “batı merkezli ve “direniş ekseni olan Suriye’ye yönelik sinsi planların” parçası 

olmakla itham etmiştir! 

Bazı internet sitelerinde mezkur sol örgütün Esed güçleriyle birlikte gösterilerin basılmasında 

rol aldıklarına yer verildi. Yine muhalefet örgüt militanlarının özellikle Filistin kamplarındaki 

gösterileri bastırdığını, şahısların zaten gayet bilinen tipler olduğunu söyledi. Okullardan, 

işyerlerinden ve resmi kurum-kuruluşlardan zorla toplatılan ve meydanda Esed rejimini 

desteklediği öne sürülen yüzbinlerin katıldığı gösterilere destek verdiğini de beyan ediyor 

örgüt: 
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Örgüt yaptığı açıklamalarında nerdeyse İran-Hizbullah 

resmi medyasıyla aynı dili kullanırken, Suriye rejiminin 

dışişleri bakanlığı veya resmi haber ajansını da kötü bir 

taklitten ibaret. Örneğin geçtiğimiz günlerde yapılan Esed 

komplosu olduğu açığa çıkan Şam'daki patlamalarla ilgili 

hemen açıklama yayımladı örgüt. Açıklamalar resmi 

demeçlerle İran-Hizbullah ve benzeri Şii lobisinin 

argümanlarıyla yüzde yüz paralellik taşıyor. 

Örgüt elbette sadece sözle destek vermiyor Esed rejimine. 

Bilakis bazı internet siteleri mezkur sol örgüte mensup 

militanların Esed güçleriyle birlikte gösterilerin 

basılmasında rol aldıklarına yer verdi, videolar yayımladı. 

Halen Esed rejim yanlısı politikasını sürdüren örgüt 

kendisine verilen desteği böylece karşılıksız bırakmamış 

oluyor. Örneğin Temmuz 2011 tarihli örgütün İlel Emam 

adlı dergisinin 2406 sayısında Suriye rejimi açıkça 

desteklenmekte, dahası Filistin kampında yaşananlar 

“fitne” olarak değerlendirilmektedir! Oysa aynı payanda 

örgütün onbinlerce Filistinli mülteci kamplarında 

Lazkiye’de denizden savaş gemileriyle bombardımana tabi 

tutulup çok sayıda şehit verirken tek kelime kınama 

yayımlamamış, yayımlayamamıştır ! 

 

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI: TARİHSEL, AKİDEVİ VE BÖLGESEL KORKULAR 

Burada gözlerden uzak kaçmayan İran-Hizbullah-Suriye şer eksenin Türkiye'yi, Türkiye 

hükümetini hedef alan kara propagandasının payanda örgütler üzerinden aynen dile 

getirilmesi ve yürütülmesidir. Şii-Fars-Safavi emperyal korkuların Suriye'deki sanal Alevi 

rejiminin bekasının tehlikeye girmesiyle tam olarak nüksetmesi kendisini farklı düzlemlerde 

gösteriyor. Bunların en başında Esed rejiminin bölgesel kart olarak kullandığı, muhaberatın 

elinde oynattığı irili ufaklı çok sayıda farklı ideolojilerdeki örgütler geliyor. Bunların avazı 

çıktığı kadar bağırması, sözde farklı kesimleri temsil ettiği böylece farklı tabanlardan Esed 

http://irananaliz.files.wordpress.com/2011/12/emam.jpg
http://irananaliz.files.wordpress.com/2011/12/emam.jpg
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rejimine destek veriliyormuş gibi bir izlenim kamuoyunda bırakılmak isteniyor. Oysa küçük 

bir araştırma üslub, araç ve hareket planının direk Suriye rejimiyle paralel olduğunu 

gösteriyor. 

İşte bunlardan önemli bir örnek toplumsal temelden yoksun ama rejimin Filistin direnişini 

destekleyen bir ülke olduğu yönündeki iddiasına mesnet teşkil edecek Filistin Halk Kurtuluş 

Cephesi... Yukarıda birçok bilginin paylaşıldığı örgütün materyalleri, açıklama ve broşürleri 

son derece arkaik. Başlıklar ve cümleler tamamen mezhepçi, payanda bir örgüt ve sözde solcu 

argümanlarla gözler önüne seriliyor. Yine aşağıda yer vereceğimiz ifadelerin benzerlerinin 

Türkiye'deki sol örgütler tarafından dile getiriliyor olması da direniş, devrim, emperyalizm 

karşıtlığı gibi klişe cümlelerin aslında salt slogandan ibaret olduğunu kanıtlamış oluyor. İşte 

cümleler: 

"Şam'da masumların ruhlarını alan katliamda Siyonist Mossad ve işbirlikçilerinin planları 

olduğu açıktır." 

"Arap Birliği ve uyduruk oluşturulmuş İstanbul Meclisi (Suriye Milli Meclisi kast ediliyor) 

Suriye halkının kanından katliamından sorumludur" 

Terörist saldırıların Suriye halkını ve bağımsızlığını hedef aldığı....örgütün yetkilisinin 

bununla ilgili olarak açıklama yaptığı yazılarak maddeler sıralanmış. Burada dikkati çeken 

direk olarak saldırıya geçilerek işin başında Türkiye olduğu,  sözde aşağılama amacıyla 

İstanbul Meclisi tabirini kullandığı Suriye Milli Meclisi aracılığıyla Türkiye'nin, bölgesel 

güçlerin ve Amerika'nın katliamın arkasında olduğuna yer verilmiş!! 

 



                    İran Analiz Dosya - Esed Rejimi’nin Direniş Hareketleriyle İlişkisi                            10 

ESED REJİMİ VE İSLAMİ CİHAD HAREKETİ 

 Suriye halkının geniş çaplı yolsuzluk, rüşvet, insan hakları ihlalleri, işsizlik, 

fakirlik ve en önemlisi ezici çoğunluğun aksine azınlık temelinde kurulan 

Nusayri Esed rejimine yönelik devrimi hız kesmeksizin devam ediyor. 

Barışçıl ve haklı taleplerde bulunan milyonlarca Suriyeli rejim tarafından 

korkunç katliamlara, tutuklamalara, işkence ve zulme maruz kalıyor. 1982 

yılındaki Hama katliamının benzerleri şimdi birçok şehirde yaşanıyor. Bir 

yandan dezenformasyon merkezi medyada Suriye devrimini karalamaya çalışırken öte yandan 

Suriye'nin direniş ekseni olduğu, bu nedenle çeşitli bölgesel ve uluslararası güçlerin 

komplolarına maruz kaldığı öne sürülüyor. Esed rejiminin sözde direniş ekseni olduğu 

yönündeki iddiaları tüm yönleriyle TÜRKÇE İLK DEFA İran Analiz Grubu paylaşmaktadır. 

Bu dosyada İslami Cihad Hareketi ele alınmaktadır. Örgütün tarihçesi, kurucusu, fikirleri, 

ilişkiler ağı ve Esed rejimiyle yürüttüğü siyasete dair çok geniş bilgiler yer almaktadır.  

GİRİŞ 

Örgütün kurucusu Dr. Fethi Şikaki olup bir saldırı sonucu öldürülmüştür. Örgütün gerek 

hayatını kaybeden gerekse mevcut üst düzey lider kadrosu, entelektüelleri ve sivil toplum 

kuruluş yöneticileri çoğunlukla Şiileşmiş olan Sünni kökenli kişilerden oluşmaktadır. Tabanı 

ve alt kademeleri tamamı neredeyse Sünnilerden oluşan Filistin halkının bu yapısını doğal 

olarak yansıtmaktadır. Böylece dışarıdan liderleri Sünni gibi lanse edilen İslami Cihad 

Hareketi bu dosyada da açıkça görülebileceği gibi İran’ın bir truva atı olarak bölgesel ve 

küresel bir kart olarak desteklenmekte ve kullanılmaktadır.  Örgüt alt kadrolar hariç ciddi 

şekilde İran&Şii lobisinin parçası olarak çalışmaktadır. Bu durum hareketin kurucusu 

Şikaki’nin yazdıklarından, örgütün yayın organları ve resmi internet sitesine, verdikleri 

demeçlerden ortaya koydukları siyasete kadar geniş kapsamlı bir araştırma ile ortaya 

konmaktadır. 

İSLAMİ CİHAD HAREKETİ KURUCUSU FETHİ ŞİKAKİ VE GÖRÜŞLERİ 

Türkiye kamuoyunca tanınan hareketin kurucusu Dr. Fethi Şikaki’nin konferansları, 

makaleleri, demeçleri ve yazdıklarına dair bir kısa araştırma onun düşünce dünyasına dair 

önemli ipuçları vermektedir. Tıpkı bir çok Şiileşen Sünni kökenli insanın yaptığı gibi 

Şikaki’nin bu dünyaya ait bir kod adı bulunmaktadır: İzzettin el Faris! Öldürüldüğü zamana 

kadar bu ismi çok az kişi bilmektedir. 

 

Düşünce dünyası, Şiilik, Humeyni ve İran’ı aşırı derece överek Sahabeleri tenkid etmesi ve 

Sünni anlayışa yönelik mahzurlu görüşler öne sürmesi kitaplarından ve makalelerinden 

http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/02/fethisikakiolu.jpg
http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/02/fethisikakiolu.jpg
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rahatlıkla anlaşılıyor. Şikaki’nin Rıhlettud Dem Ellezi Hezzemes Seyf başlıklı “Kılıcı Yenen 

Kanın Yolculuğu” başlıklı kitabı bu konuda çok önemli ipuçları taşıyor. 

 

Yafa Araştırma ve Geliştirme  Merkezince basılan kitap iki ciltten oluşuyor ve her biri beş 

yüz sayfayı aşıyor.  Humeyni’ye tam olarak bağlılığını vurgulayan Şikaki’nin zihin 

dünyasının tamamını İran Devriminin doldurduğu görülmektedir.  Kitabının İran: Devrim ve 

Devlet başlıklı beşinci kısmında da Humeyni’nin davetine, ilk devrim müfekkiri diye 

tanımladığı Ali Şeriati’ye değinmektedir. Humeyni ile Hz. Hüseyin arasında alakalar kuran 

Şikaki kitabın başlığını da zaten İran devrimine atfettiğini burada belirtiyor. Humeyni’yi 

savunması zamanın şartlarında normal karşılanacak olan Şikaki kitabında bununla da 

yetinmeyerek İslam’ın en temel akidelerine aykırı bir düzlemde yer alan, batıl ve sapkın bir 

fırka olarak adlandırılan Şii mezhebini de savunuyor.  

Sözde Şiilerin tekfir edilmemesi gerektiği üzerinden bir perspektif 

çizen Şikaki bugün çokça bilinen klişe cümlelerden öte gitmeyen 

vahdet, kardeşlik ve dayanışma gerekliliğine işaret ediyor. Şikaki 

yine İbni Teymiyye’nin “rafizi” diyerek isimlendirdiği Şiilerin 

bozuk akideleri, anlayış ve İslam’daki yerine dair görüşlerini de 

çarpıtıyor. Teymiyye’nin Rafiziler dediği kesimlerin ne Sünniler 

ve ne de Şiiler olmadığını, hele 12 İmamcı (bugünün Caferileri) 

Şiiler hiç olmadığını ileri sürüyor Şikaki.. Oysa Teymiyye bizzat 

en temel eserleri ve yazarlarıyla bugünkü Şiilerin akidevi olarak 

beslendikleri, iman ve amel ettikleri kitapları, İmamiyye (Caferi-

Şii) anlayışın düşünce yapısını, iddialarını ve dillendirdikleri 

hususları ele alıyor! Elbette Şikaki gayet iyi bilmesine rağmen 

burada olayları çarpıtıyor. Çünkü Teymiyye kitabında reddettiği 

rafizi zümresini üç kısma ayırıyor. Bunlardan ilki bugünkü Esed rejiminin inandığı Nusayrilik 

vd aşırı Şiiler. Bu ekip Hz. Ali’yi ilah veya nebi mertebesinde görmektedirler. İkincisi 

bugünkü Caferiler yani 12 İmamcı Şiiler olup bunlar Hz. Ali’nin halife olması gerektiğini öne 

sürüp, masumluk ve üç sahabe başta olmak üzere diğerlerinin çoğunu tekfir eden anlayış 

sahipleridir. Üçüncü kesim ise Ehli Sünnete daha yakın Zeydilerdir bunlar da Ehli Beyt 

muhabbetine daha çok vurgu vardır. Ki Teymiyye’nin Zeydileri biraz daha bu kesimden uzak 

tuttuğu görülmektedir. 

1988 tarihinde Humeyni ile oldukça uzun süren görüşmeleri oldu. O kadar etkilenmiştir ki 

görüşmelerden Şikaki kendi ifadesiyle Siyonistler tarafından tutuklandığında cezaevinde 

kanıyla duvarlara Ruhullah Humeyni’nin ismini yazacak kadar bir ilişki halini almıştır! 

http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/02/yafaarac59ftc4b1rmagelic59ftirme1.jpg
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Şiiler açısından önemli literatür araçsalı olarak kullanılan Hz. Hüseyin ve Kerbela hadisesi de 

Şikaki tarafından kullanılmaktadır. Filistin direnişinin önemli simalarından olan İzzeddin el 

Kassam Hz. Hüseyin’e benzetilmekte, mücadelesinin ise Kerbela mücadelesi olduğu yönünde 

son derece anlamsız bir ilişki kurulmaktadır. Elbette onca önder sahabe varken Şikaki’nin 

bunlardan hiçbirinden bahsetmeyerek belirli mezhepsel kodları kullanması da tesadüf 

değildir. 

ESED-İSLAMİ CİHAD HAREKETİ VE İRAN&Şİİ İLİŞKİSİ 

Suriye içinde nerdeyse rejime tehdit olacağı düşünülen hiçbir İslami dernek, vakıf veya 

teşkilatın kurulmasına izin verilmezken Nusayri Esed rejiminin İran müttefiki olan bu 

harekete ait kuruluşlara ciddi kolaylıklar sağladığı görülüyor. Bu oluşumlar gerek mülteci 

kamplarında gerekse sair bölgelerde rahatlıkla faaliyetler yürütmektedir. Kuruluş yine İran’a 

son derece yakın Türkiye kökenli bazı insani yardım örgütlerinin desteklerini almaktadır. 

Yapılan ortak faaliyetler ve projeler iki teşkilatın logolarının ve amblemlerin yer aldığı 

resimlerle teşkilatın resmi internet sitesinde yer almaktadır. 

Suriye ve İran rejiminin tam desteğini gören İslami Cihad Hareketi’nin Gazze içerisinde 

Şiileştirme faaliyetlerinde bulunduğu, buna karşın önlem alınması gerektiği Filistinli önde 

gelen alimlerce dile getirilmekte, bu durum çeşitli münasebetlerle raporlar şeklinde 

araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır. Hamas liderliğindeki Gazze Şeridinde Şiilik 

propagandası veya bu yöndeki faaliyetlerin ciddi şekilde engellendiği de bilinmektedir. 

Konuyla ilgili olarak özellikle Hakika adlı Filistin Ehli Sünneti Savunma adı verilen Arapça 

sitede çokça belgeler, araştırmalar ve tahliller şeklinde dile getirilmektedir. 

2009 Mayıs ayında aylık olarak yayımlanan İslami Cihad Hareketi’nin resmi dergisi “İslami 

Cihad’ın Sesi” dergisinin 11,12,13. Sayfalarında “Cihad ve Selefilik” başlıklı bir makale 

kaleme alınmış. Tarihsel bazı eksik bilgiler verildikten sonra tamamen İran’ı savunmacı 

refleksif bir tavırla hareket edildiği görülüyor. Selefilerin İran’ı bir İslam devleti olarak 

görmedikleri, dahası bilinen kafir rejimlerden daha tehlikeli olduğunu, İslami hareketlere 

yapılan yardımın ise Şiileştirme politikası çerçevesinde yapıldığını savunduklarına yer 

veriliyor. 

Bu düşünceyi kabul etmediklerini söyleyen İslami Cihad hareketinin dergisindeki makale 

İran’ı şiddetle savunmaya geçerek onu Yahudilerden ve Amerikalılardan tehlikeli olarak 

görenlere karşı bu iki zümreden önce Selefilerle savaşılması gerektiğini dile getirmektedir! 

Aynı şeyleri Hizbullah örgütü lideri Hasan Nasrallah'ın söylediği de not edilmeli. Aşağıda 

örgütün lideri Ramazan Şallah ile Nasrallah görülüyor. 

 

http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/02/ramazansallahnasrallah.jpg
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Oysa aynı hareket Irak’ta Filistinli mültecileri korkunç işkencelerle katleden Şii milis 

örgütlerin ve hükümet güçlerinin direk İran tarafından desteklendiğini, eğitildiğini ve 

kollandığını gayet iyi bilmektedir. Yine NATO güçlerine İran devletinin Afganistan’da alenen 

destek verdiğini de bilmektedir. Kendisini Sünni İslami Direniş Hareketi olarak lanse eden 

İslami Cihad Hareketinin alt kadroları ve müntesipleri hariç liderlik kadrosundakilerin 

birçoğunun gizli Şii oldukları gerçeği dikkate alınmalıdır. Tam da burada hareketin son derece 

İran-Şiiliğe yakın bir siyaset gütmesi nedeniyle üst düzey kadrolarından Şiileşen şahıslar 

olduğu örneğin Abna (Ehli Beyt Haber Ajansında) gayet net bir şekilde ortaya konmuştur. 

 

İran’ın tam güdümünde olan hareketin tarihine ve külliyatına bakıldığında bunun aksine tek 

bir politika geliştiremediği ve adım atmadığı görülüyor. Suriye halkını katleden gayri meşru 

ve hatta Şii mezhebi açısından bir din dışı, kafir düşünce akımı olarak kabul edilen Nusayri 

mezhebin hakim olduğu Esed rejimi İslami Cihad Hareketince desteklenmektedir. 

Türkiye’deki İran&Şii lobisine ait velfecr adlı sitede hareketin lideri olan Şallah’ın ifadeleri 

bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/02/rafiziislamicihad.jpg
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Son olarak Hamas ile İslami Cihad’ın birleşeceği yönünde medyada yer alan haberler iki 

hareketin en temel akidevi, ideolojik ve dışa bağımlılık gibi hususlarda farklı bir kulvarda 

olduğu gerçeğini ıskalıyor. Birleşme denilen olay ancak el Fetih ile Hamas’ın birleşmesi gibi 

aynı toprakları paylaşan aynı halkın farklı düşünen kesimlerinin salt politik arenada çıkarlar 

çerçevesinde bir araya gelmesinden ibarettir. Bu bağlamda tamamı Sünnilerden oluşan Gazze, 

Batı Şeria ve hatta Kudüs içinde lider kadrosu Şiileşmiş bir İran destekli İslami Cihad 

Hareketinin Şiileştirme siyasetine ve faaliyetlerine Hamas tarafından şiddetle karşı 

konulduğu, engellendiği ve Filistin halkında karşılık bulmadığı gayet iyi bilinmektedir. 

Şİİ ANLAYIŞ: MEZHEPSEL BAĞNAZLIK, ÖTEKİLEŞTİRME VE KARALAMA 

İslami Cihad Hareketi’nin Selefiliğe, Suud ve Vahhabiliğe dair aşırı tepkisel ve saldırgan bir 

üslubu da gözlerden kaçmıyor. Bu elbette Sünni bir anlayışa sahip olması durumunda modern 

ve geleneği dışlayan, İslam akidesine farklı yönlerden ters bir yapı arz eden hareketler olarak 

mezkur oluşumların eleştirilmesini haklı kılabilirdi. Fakat İslami Cihad Hareketi’nin 

eleştirmesi ve hedef alması farklı bir siyasi tezahür ve algılayışın sonucu: İran ve Şii etkisi. 
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Tam da burada Şiiliğe veya İran’ın yayılmacı politikalarına dair herhangi bir akademik, ilmi 

bir çalışma veyahut makale, analiz, yazının kaleme alınması karşısında İran & Şii anlayışının 

tıpkı Şikaki’de olduğu gibi verdiği tepkiler irdelenmeye ihtiyaç duyuyor. Bu tür İran ve Şii 

dünyası aleyhinde olduğu düşünülen yayınlar karşısında aynıyla bir cevap verilmiyor. Bilakis 

bugün Esed rejiminin Suriye devrimini tanımlamada ve algılamada kullandığı retoriğin aynısı 

kullanılıyor. İran&Şii dünyasının cevabı şöyle oluyor: emperyalistler, Amerika, Siyonizm, 

Vahhabilik veya batı uşakları. Eğer tüm bu denklemlerin dışında bir yerde duruyorsa yapılan 

çalışma o zaman taktik değişiyor. 

Örneğin Sünni bir Hanifi veya Şafi olduğu, emperyalizm karşıtlığıyla gayet iyi bilinen bir 

Türkiye vatandaşını ele alalım. Bu kişi İran’ın açık tehdit unsuru olduğunu, tarihsel olarak Şii 

sapkın akımının mezhep fitnesine sebebiyet verdiğini delilleriyle verdikten sonra Esed-İran-

Hizbullah eksenindeki ittifakı değerlendiren bir yazı kaleme almaktadır. Buna yönelik ilk 

suçlama yukarıda sıralanan Amerikancı, Vahhabi, Siyonist vs yersiz ve klişe cümlelerden 

ibaret oluyor. Ancak demin belirttiğimiz gibi Türkiye vatandaşı, Sünni ve Hanifi olduğu 

alenen bilinen bu kişi nasıl tavsif edilecektir İran&Şii lobisince? 

İşte burada asıl mesele açığa çıkmaktadır. Şii algılayış ve anlayışının derin ötekileştirici, tekfir 

edici ve arkaik retoriği açığa vurulmaktadır. Kenan Çamurcu vb örneklemler ele alındığında 

mezkur zihniyetin dili, taktiği ve kafa yapısı anlaşılmaktadır. İran veya Şii düşüncenin sebep 

olduğu yerel, bölgesel ve küresel gelişmelerin İslam ümmetine zarar verdiği, mezhep fitnesini 

tetiklediği, yayılmacı ve ötekileştirici olarak Sünnileri hedef aldığı, bölgenin mozayiğini 

bozduğu ve Suriye örneğinde olduğu gibi kanın akıtılmasında, zulmün devam etmesinde 

alenen destek verildiği dile getirilmektedir. Aynı zamanda Şii Mezhebi ve siyasallaşarak 

devlet iktidarını ele geçirdiği zaman dilimlerinde bunların İslam medeniyetinin ihyası, imârı 

ve İslam’ın yayılması anlamında katkısından çok zararı bulunan bir sonuca neden oldukları da 

bilinmektedir. Bunu çok sayıda alim, fikir adamı, akademisyen, siyasetçi, düşünür, medya 

mensubu, araştırmacı, sivil toplum örgütü temsilcisi ve sıradan vatandaş dile getirmektedir. 

İşte tüm bu kesimlerin İran rejimince veya Şii elitlerince, Şiileşmiş lobi mensuplarınca 

konumlandırıldıkları yer gerçekten şaşırtıcıdır: Yezidin Torunları! Hüseyinin Katilleri! Saray 

uleması! Natocular vs. vs…Bu anlayışın şimdi Beşşar Esed’i Hz. Hüseyin’e benzettiği 

milyonlarca Suriyeliyi Muaviye taraftarı, Türkiye vs diğer destek veren ülkeleri yine yanı 

şekilde Sıffin savaşında Hz. Ali karşısındakiler olarak tanımladığını dikkatle hatırlatmak 

gerekiyor. Elbette İran&Şii lobisinin hepsinin birbirinden alıntılar yaparak nasıl koordineli bir 

şekilde karapropaganda yaptıkları küçük bir araştırma ile anlaşılıyor. 
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Foto: Türkiye'deki küçük bir Caferi azınlığı temsil eden İran destekli zeynebiye'nin sitesi ve 

alıntılar... 

Aşağıda ise alıntıların yapıldığı bir diğer İran lobisinden Alptekin Dursunoğlu'nun sitesi 

yakindoguhaber görülüyor. 

 

Suriye devrimiyle ilgili kullanılan retorik Kerbela hadisesinin yaşandığı sözde Hz. Hüseyin 

taraftarları olduğu iddia edilen Esed ve müttefiklerinin (İran, Hizbullah ve herhalde komünist 

Çin ile Rusya kast ediliyor?) karşısında Yezid ve ordusuyla savaştığı yönündedir. Sıradan bir 

vatandaşın veya Sünni kökenli bir Müslümanın, Türkiye vatandaşının anlamakta zorlanacağı 

bu arkaik tarih okuma, olayların yorumlanış tarzı ve kullanılan üslub İran rejiminde, Esed 

rejiminde, Irak ve Lübnan Hükümetinde, Hizbullah örgütünde ve İran&Şii lobisinde hakim 

olan dominant Şii mezhep anlayışıdır. 
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Yine Şaşırtıcı şekilde son derece seküler, hatta din dışı laiklik ve ırkçılık anlayışının hakim 

olduğu Baas iktidarındaki Esed rejimi Suriye devrimiyle birlikte tamamen Alevi-Şii-İran 

hattında aynı üslubu kullanmaya başlamıştır. Kullanılan siyasi, medyatik ve günlük dil keskin 

şekilde Sünnilik karşıtı olup, özelde Osmanlı üzerinden Hanifi-Sünni devlet anlayışına oradan 

elbette Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığındaki Türkiye Hükümeti, Türkiye Devleti ve genel 

olarak Sünni Müslümanları hedef alacak şekilde genişlemektedir. 

 

SONUÇ: 

Direniş ekseni olduğu iddiasıyla özellikle Müslüman ülkelerde kamuoyunu ciddi şekilde 

manipüle eden Esed rejiminin bu iddialarının gerçeklerden ne derece uzak olduğu belgeler, 

bilgiler ve fotoğraflar eşliğinde bir dosya olarak paylaşılmaktadır. Dosyanın ilk bölümünde 

sıklıkla medyada yer alması hasebiyle Suriye rejimiyle İran&Şii lobisinin siyasi malzeme 

aracı olarak kullandığı İslami Direniş Hareketi Hamas ele alındı. İkinci kısımda sol tandanslı 

direniş hareketleriyle Esed rejiminin ilişkisi irdelenirken son bölümde İslami Cihad 

Hareketi’nin yapısı, tarihçesi ve Esed ile ilişkisi ele alındı. Her halükarda İran ve Esed 

http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/02/ahmaksuriyehaberajansi.jpg
http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/02/ahmaksuriyehaberajansi.jpg
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rejimince açıkça kullanılan örgütün de Suriye devrimine bakış açısının her iki rejimin resmi 

söyleviyle paralellik arz ettiği; bağımsız bir karar alamayacak kadar bağımlı bir örgüt olduğu 

görülmektedir. Tüm bunlara karşın örgütün dış irtibatları, finans kaynakları, lider kadrosunun 

zihniye dünyası samimi ve inanmış Filistinli tabanınca derinlemesine bilinmemektedir. Ki 

zaten bu çerçevede örgütün son derece dikkatli bir siyaset güttüğü, tamamı Sünni 

Filistinlilerden oluşan tabanına tepki almadan zamana yayılan ama yazılı-görsel külliyatında 

alttan alta işlediği İran muhipliği ve Şiiliğe ait literatürle nüfuz etmeye çalışmaktadır. 

Direniş ekseni olduğu iddia edilen Esed iktidarındaki Suriye rejiminin geldiği son nokta calibi 

dikkattir. Suriye’de yaşananlar paranoyaklaşan dikta rejimin yine benzer şekilde bir dünya 

tasavvur eden, ülkelerinde meşruiyetleri tartışmalı rejimlerden aldığı destekle ülkeyi ve 

bölgeyi ateş çukurunun kenarına getirdiğini göstermektedir. Kullanılan dil ve uygulamalar 

bunu gözler önüne sermektedir. Örneğin tüm dünyadan alimleri bünyesinde barındıran 

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği ile Suriye Ulema Meclisi ve diğer meşhur İslam 

alimleri akan kanın durması için açıklamalar yaptı. Suriye’yi kamplara bölerek ülkeyi kaosa 

sürükleyen mezhepçi Esed güçlerinden şerefli askerlerin ayrılıp Özgür Suriye Ordusu 

saflarına geçmeleri istendi. Yine açıklamada  tüm Müslümanlardan güçleri neye yetiyorsa 

Suriye devrimini desteklemeleri gerektiği, cihadın ilan edildiğini belirtti açıklamalar. 

Müslüman alimler etnik temizlik yapan rejimi destekleyen İran’ı, Rusya, Çin ve Hizbullah 

gibi destek veren diğer örgütleri de sert bir dille kınadı. Buna karşın Suriye Resmi Haber 

Ajansı’nın verdiği cevap rejimin ne kadar ötekileştirici, mezhep temelli ve manipülatif bir 

yapıda olduğunu gözler önüne seriyor. 

Son olarak yukarıda uzunca verilen örnekler ve komşu Suriye’de yaşananlar bir an önce çok 

kapsamlı ve ciddi bir karar alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Suriye’yi, Ortadoğu’yu 

ve bölgeyi anlamak hayati bir önem taşımaktadır. Bu da ancak ve ancak mezkur algılayış ve 

anlayışın tüm üst ve alt dallarıyla farklı disiplinlerce derinlemesine incelenmesi durumunda 

mevcut Ortadoğu ve İran&Şii jeopolitiğinin mahiyetini anlamanın mümkün olacağını 

göstermektedir. Böylece İran & Şii dünyasının zihniyet yapısı, stratejisi, yürüttüğü siyaset, 

olaylara bakış açısı, yorumlayış tarzı ve dünya tasavvuru iyice anlaşılabilecektir. Bu da yakın-

orta-uzun vadede bölgede ve yerküre üzerinde yaşanacak İran & Şii eksenli gelişmelerin neler 

olabileceğini, bu yapının ne tür sayacakları bulunduğunu ve nasıl, ne tür yayılma taktikleri 

izleyeceğini çok daha ayakları yere basar şekilde tahmin etmeyi sağlayacaktır. 

 

 

 


