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İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye’deki darbe girişimini ilk saatlerinde kınamasına rağmen bu genel
görüşü yansıtan resmi ifade dışında çok farklı yorumlar ve öngörüler karşımıza çıkmaktadır. Bu
konuda muhafazakarlar farklı, devrim muhafızları farklı, reformistler farklı yorumlara sahiptirler.
Ayrıca bunların her biri kendi içlerinde de farklı bakış açılarına sahiplerdir.
Bu farklı kesimler darbe yanlısı ve darbe karşıtı olarak sınıflandırılabilirler.
İran Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar kurulu, bürokratlar: Darbeyi ilk saatlerinde
kınamışlardır.
Devrim Muhafızları: İstikrar istemeyen kesim oldukları için yayınlarda Türkiye’deki darbe girişimi
hakkında Türkiye’yi zayıf gösterme amaçlı yorumlar yapmışlar ve manşetler kullanmışlardır.
İran’daki Türk kesiminin büyük çoğunluğu: Türkiye için darbenin iyi olmayacağını düşünüyorlar.
Bu nedenle darbeye tepkililer, bunun yanında darbenin başarılı olmama ihtimalini düşünmeden
erkenden darbe yanlısı yorum yapıp darbenin başarısız olduğu haberleri üzerine darbenin düzmece
ve yalan olduğunu savunan bir kesim de mevcuttur. Bunlar meseleyi tek bir liderin devrilmesi
seviyesine indirgemişlerdi. Bu guruptan insanları da içine alan bir kesimin sosyal medyada Türk
halkının nihayet top ve tank sesiyle uyandıklarına dair yaptıkları farkındalık yoksunu şakalara
rastlamaktayız.
İran Medyası
Önde Gelen Gazeteler ve web siteleri: Tebnak, İsna, İntihab, Asr-ı İran, Cam e Cam, İrib, Press tv,
Tasnim News, Dünya-yı İktisat
Sosyal Medya: yoğunluklu olarak Facebook ve Telegram
Kişisel görüşler: İvaz Taha, Şuayip Behmen, Metin Müslim
Gazete Manşetleri ve Ajans Haberleri
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Elalem Kanalı taraflı ve asılsız haberlere yer verirken Devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen
Tasnimnews haber ajansında Türkiye Cumhurbaşkanının darbenin ardından İran’a kaçma
söylentisini yalanlayan, Türkiye’yi zayıf göstermeye yönelik bir haber yapmıştır.
İsna’da darbe girişiminin ertesi günü verilen “Türkiye’deki başarısız darbe hakkındaki son
haberler” manşeti altında “Ankara: Darbe’nin arkasında Amerika var.” Şeklinde bir başlık
atılmıştır. Darbe girişimi hakkında Türk medyasıyla paralel bilgiler veren İsna’nın darbecilerin
TRT’deki spikere okuttukları beyan metnindeki “Demokrasi ve insan hakları için” yönetime el
konulduğu şeklindeki ifadedeki tırnak içinde aktarmışlardır. Burada anlaşıldığı kadarıyla metindeki
adı geçen demokrasi kelimesi ile darbe kelimesinin bağdaşmadığı da üstü kapalı bir biçimde
vurgulanmak istenmiştir.
İntihab gazetesi haberinde İran’ın neden Türkiye’deki darbe karşısında endişe içinde olduğunu ve
Türkiye’nin yanında olduğu sorusunu İranlı bir yetkilinin Türkiye’de olacak herhangi bir olayın
İran’ın Kuzeyini, Avrupa’yı Kafkasları ve Arap ülkelerini etkileyeceğini ifade ettiğini aktarmıştır.
Devrim Muhafızlarına Yakın Tasnimnews Haber Ajansı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
İran’a kaçma söylentisinin yalanlanmasına dair haber:

Arman-e Emruz (Türkçe Tercümesi: Bugünün İdealı):
Arman-e Emruz, İran’da Reformist akıma mensup bir gazetedir. İmtiyaz sahibi Houshmand Sefidi
ve sorumlu müdürü Hüseyin Abdullahi’dir. Bu gazete 17 Temmuz 2016 sayısının büyük bir
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bölümünü Türkiye’deki darbe girişimine tahsis etmiştir. Bu gazetede, Türkiye’de darbe girişiminin
haber şeklinde ele alınışı dışında şu analizler yer almıştır:
Kontrol Edilmiş Darbe: Gazetenin ilk sayfasında Salih Nikbaht isminde bir yazarın “Kontrol
Edilmiş Darbe” başlığındaki yorumuna yer verilmiştir. Salih Nikbakht’in Türkiye’deki darbe
girişimiyle ilgili şu cümleleri dikkat çekmektedir: “Önceden tasarlanan bir projeye benzeyen bu
darbe girişimi adeta sokak tiyatrosuna benziyordu. Darbe’nin püskürtülmesi en çok AKP ve
Erdoğan’a yaradı. Erdoğan’ın Osmanlı Sultanizim sistemine geri dönüş amacı vardır. Bu amaç
kolaylıkla elde edilebilecek basit bir amaç değildir ve böyle büyük projelere ihtiyacı vardır. Bu
darbe girişimi Modern Türkiye’de Erdoğan’ın Sultan olmasına ve Türkiye Anayasası değişimine yol
açtı.”
Türkiye’de Başarısız Darbe: Gazetenin ikinci sayfasında Sabah Zengene’nin kaleminden
“Türkiye’de Başarısız Darbe” başlığıyla son olaylar analiz edilmiştir. Zengene Türkiye’deki son
olayları şu cümlelerle yorumlamıştır: “Türkiye’de Fethullah Gülen taraftarları mı darbeye
kalkıştılar yoksa bu darbe Erdoğan’ın kendi oyunu muydu? Bu soruya çeşitli cevaplar verebiliriz.
Her ikisi de muhtemeldir… Darbe nedenleri hakkında çeşitli yorumlar vardır. Birinci yoruma göre,
Türkiye son dönemde Suriye ile ilişkilerinin iyileşmesi için bir heyet göndermiştir. Fakat bu heyetin
gitmesinin ardından DAEŞ gibi aşırı terör örgütlerin kontrolü yönünde gereken hazırlığı
yapmamıştır. Bu da ABD’yi sinirlendirmiştir ve ABD Erdoğan’ı cezalandırmak için bu darbeyi
planlamıştır. İkinci yoruma göre Erdoğan’ın aşırı İslamcı terör örgütlerini desteklemesi Türkiye
ordusunda rahatsızlığa yol açmış ve ordu Erdoğan’a ültimatom vermek istemiştir. Bu son olaylar
sonucunda, Türkiye bir süre iç meseleleriyle meşgul olup kendi içine kapanacaktır ve bu durum
kesinlikle İran yararınadır. Ancak büyük bir ihtimalle Erdoğan ülke çapında milli birlik ve
dayanışma hissini yükseltmek için sınır bölgelerinde şiddet içeren girişimlerde bulunacaktır.”
Türkiye’de Darbenin Başarısızlığında Sanal Dünyanın Rolü: Gazetenin üçüncü sayfasında Nemat
Ahmedi’nin kaleminden Türkiye’de darbenin başarısız olmasında sanal dünyanın etkisi
anlatılmıştır. Bu yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyadan çağrısı en önemli etken olarak
sunulmaktadır.
Gazetenin 9.sayfasında Darbe Neticesinde Türkiye-İran İktisadi İlişkileri: Gazetenin dokuzuncu
sayfasında Türkiye’deki darbe girişiminin, Türkiye-İran iktisadi ilişkilerine etkisi analiz edilmiştir.
Burada; “Türkiye Pazarındaki İran Tarım ürünlerinin yeri” yorumu “İran-Türkiye Şurası” genel
sekreteri Seyyed Jalal İbrahimi tarafından yazılmıştır. İbrahimi bu yorumda, Türkiye’nin İran tarım
ürünleri için önemli pazar olabileceğini öne sürerek hükümeti bu yönde çalışmalara teşvik
etmektedir. “Türkiye-İran Ticari İlişkileri Askıya Alındı” başlıklı yazı Hojjat Salihi tarafından
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kaleme alınmıştır. Salihi, İran-Türkiye iktisadi ilişkilerinin askıya alındığını iddia etmiştir. Salihi,
İran Ticaret Odası üyesi olan bir şahıstan darbe girişimi sonucunda Türkiye içinde oluşan güvensiz
ortam hakkında bilgi alarak önümüzdeki birkaç sene boyunca, Türkiye-İran ticari ilişkilerinin
gelişme şansı olmayacağını iddia etti. Gazetenin bu sayfasında İran Ticaret Odası Turizm
sorumlusu Emirzade’nin demecine yer verilmiştir. Emirzade, darbe sonucunda Türkiye turizminin
zayıflayacağını ve İran’ın alternatif seçenek olacağını söylemektedir. Diğer üç yazı haber niteliği
taşımaktadır. Başlıklar “Türkiye’deki Olaylar Altın Değerini Etkilemedi”, “Türkiye’deki Olaylar
İran Borsasını Etkilemedi” ve “Kriz Dönemlerinde İran’ın Türkiye’ye Yaptığı Elektrik Yardımı
Devam Ediyor.” Şeklindedir.
Darbe Sabaha Kadar Sürmedi: Gazetenin 13.sayfasında yer alan bu başlık ile Türkiye’deki son
olayları haber niteliğinde aktarmakta ve darbenin kısa süreliliğini vurgulamaktaydı.
Ebrar Gazetesi: Fransa Vasıtasıyla Darbeden İki Gün Önce MİT'in Haberi Vardı: Ebrar
gazetesinin 21 Temmuz 2016 tarihli sayısın 12.sayfasında şöyle bir haber yayınlanmıştır: “Türkiye,
Fransa Vasıtasıyla Darbenin Yapılacağını Biliyordu.” Ebrar gazetesinde yer alan bu haber,
İtalya’nın AKİ haber ajansından naklen verilmiştir ve haberde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın
darbeden iki gün öncesinde darbe yapılacağına dair Fransa’dan söylemler aldığını ve bu yönde
hazırlıklarını yaptığını vurgulanmıştır.
Asr-e İran: Erdoğan’ın Medya Katliamı: İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye yakınlığıyla bilinen
Asr-e İran web sitesi Türkiye’de darbe girişimi sonrası yaşanılanlarla ilgili şöyle bir haber yazdı:
“Erdoğan’ın Medya Katliamı”. Haberde CNN Türk kaynak gösterilerek Türkiye’de bazı
gazetecilerin gözaltına alındığına değinilmiştir. Asr-e İran web sitesi, İran’da Tebnak web
sitesinden sonra en çok tıklananlar içinde ikinci sırada yer almaktadır. Tabnak web sitesi, İran
Devrim Muhafızları Generali Mohsen Rezaie’ye yakın olmasına rağmen Asr-e İran web sitesi
Reformistlerin önemli haber sitelerindendir.
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Cevan Gazetesi: “Askerlerin Darbesine Erdoğan Darbesi”: İran Devrim Muhafızları İstihbarat
Örgütüne yakınlığıyla bilinen Cevan (Türkçe: Genç) gazetesi 21 Temmuz 2016 tarihli sayısında
Türkiye’de darbe sonrasında yaşanılanları “Askerlerin Darbesine Erdoğan Darbesi” başlığıyla ele
aldı. Bu yazıda, bu gazetenin geçmiş sayılarında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert
çıkışlara yer verilmiştir.
Radio Farda’nın Türkiye Programı: İran’a yönelik ABD Kongresi bütçesiyle idare olunan Radio
Farda muhabiri Hana Kaviani, ABD’nin Chatham House düşünce merkezinin Türkiye uzmanı Fadi
Hakura ile Türkiye’de darbe sonrasında yaşananlarla ilgili röportaj yaptı. İngilizce yapılan röportaj
daha sonra Farsça seslendirilmiştir. Fadi Hakura darbe sonrasında yaşananları kınayarak
Türkiye’deki olayların baş sorumlusunu Avrupa Birliği liderleri olarak ele almıştır.
Ebrar Gazetesinin Fethullah Gülen Manşeti: Ebrar gazetesi 25 Temmuz 2016 manşetini
Fethullah Gülen’e tahsis ederek şu cümleyi yazdı:" Gülen: Güç Erdoğan’ı Zehirlemiştir!”
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İranlı yazar İvaz Taha 21 Temmuz tarihinde Facebook ve Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda
İran, Mısır ve Türkiye üçlüsünü karşılaştırarak değerlendirmiş, gerek özgürlük gerekse ekonomi
açısından Ortadoğu’nun en gelişmiş ülkesi olan Türkiye’de darbe girişiminin başarısızlığa
uğramasının sonucunu değerlendirmiştir. İvaz Taha; İran’da iktidarı ele geçiremeyenlerin hayali bir
şanlı geçmişle meşgul edilip artık gündemle ilgilenmediklerini, ırkçı söylemlerle yetindiklerini ve
tam da bu yüzden Türkiye’nin karışmasını gönülden istediklerini, kendi elde edemedikleri
demokrasiyi artık başkalarında da görmek istemediklerini aynı şekilde Mısır’ın da, Mısır halkının
da aynen bu yüzden başlarında Sisi diye bir diktatör olduğu için Türkiye’deki darbeye sevindiğini
ifade etmektedir.
Yine kişisel yorumlara örnek olarak Şuayip Behmen darbenin başarısız olma nedenlerini şu şekilde
sıralamaktaydı;
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1- Bugünkü Türkiye’de Türk Ordusu eski gücüne sahip değildir.
2- Eski dönemlerde ülke istihbaratı Türkiye ordusunun elindeydi. Fakat Erdoğan döneminde MİT
güçlendi ve yeniden yapılandırılarak güçlü bir teşkilat haline getirildi. Bugünkü MİT, Türkiye
Ordusu istihbaratından daha güçlüdür.
3- Unutmamalıyız ki Türkiye’de Erdoğan’ı sevenler sayısı oldukça fazladır. AKP yüksek oranda
oya sahiptir. Halkın sokaktaki direnişi darbeyi engelleyen önemli etkenlerdendir.
4- Ayrıca, Türkiye halkının yaşadığı darbelerden kötü tecrübeleri vardır ve tekrar eski darbe
günlerinin yaşanmasını istemedikleri için darbeye karşı çıktılar.” Şuayip Behmen, yorumunun son
kısmında, yaşanılan darbe girişimin Türkiye’nin yakın geleceğini nasıl etkileyeceğine dair
yorumları da şu şekildeydi;
“Önümüzdeki günlerde orduda büyük çaplı tasfiyeler başlatılacaktır. Türkiye dolaşımında olan
sıcak paranın büyük kısmı, güvensizlik nedeniyle piyasadan çıkacaktır. Türkiye turizmi ciddi şekilde
olumsuz etkilenecektir. İran için önemli olan nokta şudur ki bir süre, Türkiye iç meseleleriyle
meşgul olarak kendi içine kapanacak ve Suriye gibi bölgesel konularda eskisi gibi aktif
olamayacaktır.”
Yine Metin Müslim isminde bir yazar, Türkiye’nin iç siyasetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
Fethullah Gülen arasında yaşananları analiz etmeye çalışmıştır. Yazarın iddiasına göre ABD,
Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyecektir. Analiz yazarı Metin Müslim, uluslararası güvenlik
uzmanıdır. Eski devrim lideri Ayetullah Humeyni zamanında İran Radyo TV Kurumu Dış Yayınlar
Orta Asya sorumlusu olmuştur. Analizde “Türkiye’de darbeyi gerçekten Fethullah Gülen mi
yaptı?” kuşkusu oluşturulmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak darbe girişimi hakkında İran basını ve medyasında birbirinden çok farklı
yorumlamalar görülmektedir. Ayrıca darbe girişimi sonrasında atılan manşetlerde ön plana çıkarılan
haberler ilgili basının tarafı ve bakış açısını yansıtmaktadır.
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