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Giriş

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu’da

bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin katıldığı

birçok silahlı çatışma meydana gelmiştir. Bu ça-

tışmalar mevcut sorunlara yenilerinin eklenmesine

neden olmuştur. Ortadoğu’daki devletlerarası

savaşlar ve iç savaşlar bu bölgeyi istikrarsızlaş-

tırmış ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri iş

birliğinden ziyade çatışma eğilimli hâle getirmiştir.

Basra Körfezi’ndeki ülkeler de bu açıdan Orta-

doğu’nun diğer bölgeleriyle benzer özellikler

göstermektedir. Körfez’deki istikrarsızlık İran’da

meydana gelen devrim ve 1980-88 Irak-İran

Savaşı ile artmaya başlamıştır. Bu durum Saddam

Hüseyin’in Kuveyt’i işgali ve Amerikan müda-

haleleri ile daha da ağırlaşmıştır. Körfez’in yakın

tarihindeki bu savaşların bölgeyi istikrarsızlaş-

tırmasının yanı sıra İran’ın Ortadoğu’daki ya-

yılmacı politikaları ile Irak, Suriye, Lübnan ve

Yemen’de önemli bir nüfuz elde etmesi; bölgedeki

Arap devletlerinin İran’ı büyük bir tehdit olarak

algılamasına sebep olmuştur. Basra Körfezi’ndeki

bu gelişmeler bölge ülkelerinin askerî güçlerine

önemli yatırımlar yapmalarını beraberinde ge-

tirmiştir. 

Basra Körfezi’nde yaşanan silahlı çatışmaların

yanı sıra bu bölgenin sahip olduğu kaynaklar da

istikrarsızlığın artmasına neden olmaktadır. Bölge

ülkelerinin sahip oldukları zengin enerji kay-

nakları1 Basra Körfezi’nin önemini artırmaktadır.

Bu durum başta ABD olmak üzere bölge dışı

aktörlerin bölgeye olan ilgisini ve etkisini bera-

berinde getirmektedir. Bu aktörlerin kendi çıkarları

doğrultusunda bölgeye yönelik uyguladıkları po-

litikalar gerilimlerin artmasına sebep olmakta

ve çatışma riskini artırmaktadır. Örneğin, ABD

tarafından İran’a yönelik uygulanan yaptırımlar

bu ülke ekonomisine büyük zarar vermektedir.

Diplomatik kanalların tıkanması ve İran’ın zor

durumda bırakılması ise onun askerî gücünü dış

politikasının bir aracı olarak daha sık kullanmasına

sebep olmaktadır. Bu durum ise bölge ülkelerinin

İran’dan algıladıkları tehdidin artmasına yol aç-

makta ve bu ülkeleri askerî kapasitelerini artırmaya

itmektedir.

Bölge ülkelerinin sahip oldukları doğal kay-

nakların Basra Körfezi’ndeki askerî güç dengesi

üzerinde de önemli bir etkisi olduğu söylenebilir.

Petrol ve doğal gaz satışından önemli miktarda

gelir elde eden bölge ülkeleri büyük miktarda

askerî harcama yapabilmektedir. Tehdit algısının

ve istikrarsızlığın geniş ekonomik kaynaklar ile

birleşmesi ise Suudi Arabistan’ın başını çektiği

bölgedeki silahlanma yarışını hızlandırmakta-

dır.2

Basra Körfezi’nde yaşanan gerginlik küresel

bir kriz teşkil etmektedir ve bu krizin açık bir

çatışmaya dönüşme potansiyeli oldukça yüksektir.

Körfez’deki Arap devletleri ve İran arasındaki

gerginlik artmaktadır. Bu gerginliğe dünyanın

en büyük askerî gücüne sahip olan ABD’nin de

aktif bir şekilde müdahil olduğu düşünüldüğünde,

meydana gelebilecek bir savaşın boyutunun ol-

dukça büyük olacağını tahmin etmek zor değildir.

Körfez’deki bu gergin ortamda ülkelerin askerî

güçleri, çıkarlarını savunurken sık sık kullandıkları

bir araç hâline gelmiştir. Bu sebeple Basra Kör-

fezi’ndeki askerî güç dengesinin analizi önem

taşımakta ve bu çalışma bu analizi yapmayı

amaçlamaktadır. Analiz yapılırken bölge ülkele-

rinin askerî güçleri beş ana başlıkta incelenmiştir:

Kara, deniz ve hava güçleri, füze kapasiteleri ve

hava savunma kabiliyetleri. 

Günümüzde ABD’nin Basra Körfezi ve çev-

resinde ciddi bir askerî gücü bulunmaktadır ve

bu güç bölgedeki askerî denge üzerinde önemli

bir etkiye sahiptir. ABD’nin bir süper güç olarak

Basra Körfezi gibi önemli bir bölgede büyük

siyasi ve ekonomik çıkarlarının bulunması ve

bu çıkarlarını korumak amacıyla askerî gücünü

kullanması oldukça doğaldır. Ancak bir süper

güç olmasına rağmen ABD’nin de ekonomik ve
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askerî kaynakları sınırsız değildir ve bu sınırlı

kaynaklarını dünyanın birçok bölgesindeki askerî

taahhütlerini yerine getirmek amacıyla kullanmak

zorundadır. Uluslararası sistemde meydana gelen

gelişmeler ABD’nin Basra Körfezi’ndeki askerî

gücünü çıkarlarına ve güvenliğine daha büyük

tehdit oluşturan coğrafyalara kaydırma ihtimalini

artırmaktadır. Bu gelişmelerin en önemlisi,

ABD’nin çıkarlarına ve güvenliğine en büyük

tehdidi oluşturan ise Çin’in ekonomik ve askerî

kapasitesinin hızla artmakta oluşudur. Çin uzun

bir dönemdir sürdürmekte olduğu yüksek büyüme

oranları ile ABD’ye rakip bir ekonomik güç

hâline gelmiştir. Pekin’in bu ekonomik gücü

askerî kapasitesini artırmak amacıyla kullanması

ise onu önemli bir askerî güç hâline getirmiştir.

Hızla büyümekte olan Çin’in, Güney Çin Denizi

örneğinde olduğu gibi uyguladığı yayılmacı po-

litikalar ise bu ülkeyi ABD için giderek daha

büyük bir tehdit hâline getirmektedir. Bu durum

ABD’nin dikkatini ve askerî gücünü daha çok

Uzakdoğu ve Pasifik’e kaydırma ihtimalini ar-

tırmaktadır. Ayrıca Çin’in gücünün hızla artması

kadar büyük olmasa da Washington’u Basra

Körfezi’ndeki askerî gücünü azaltmaya itebilecek

başka sebepler de bulunmaktadır. Bunlardan ba-

zıları dünyanın birçok bölgesindeki önemli böl-

gesel güçlerin Amerikan çıkarlarıyla uyuşmayan

politikalar izleme eğilimlerinin artması, Rusya’nın
politikalarının ABD için ciddi bir tehdit oluştur-
maya devam etmesi ve Kuzey Kore ile yaşanan
gerginliklerdir. 

Basra Körfezi’ndeki Amerikan gücünün azal-

ması gelecekte meydana gelebilecek bir bölgesel

çatışmanın sonucunu günümüzdekinden çok daha

fazla bölge ülkeleri arasındaki askerî güç dengesine

bağlı hâle getirmektedir. Böyle bir durum ise

bölgedeki askerî güç dengesinin analiz edilmesini

Basra Körfezi’ndeki ülkeler
arasındaki askerî güç dengesi
tarihsel süreç içerisinde önemli
değişim geçirmiştir. Devrim
öncesinde ABD ile oldukça iyi
ilişkileri olan İran, F-14’ler gibi
gelişmiş Amerikan silahlarını
alabiliyordu. F-14’ler örneğinde bu
silahların İran’a sağladığı üstünlük
Irak-İran Savaşı’nda kendisini
göstermiştir.
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önemli hâle getirmektedir. Bu sebeple ABD’nin

bölgedeki askerî gücü çalışmaya dâhil edilmemiş

ve Basra Körfezi’ndeki ülkeler arasındaki askerî

güç dengesinin analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Basra Körfezi’ndeki ülkeler arasındaki askerî

güç dengesi tarihsel süreç içerisinde önemli de-

ğişim geçirmiştir. Devrim öncesinde ABD ile

oldukça iyi ilişkileri olan İran, F-14’ler gibi ge-

lişmiş Amerikan silahlarını alabiliyordu. F-14’ler

örneğinde bu silahların İran’a sağladığı üstünlük

Irak-İran Savaşı’nda kendisini göstermiştir.3 Şah

döneminde alınan silahlar İran’ın kendisini Irak’a

karşı savunmasına yardım etmiştir. Bölgenin bir

diğer önemli ülkesi olan Irak’ın askerî gücü

1991 ve 2003 Savaşları ile büyük oranda kırıl-

mıştır. Irak’ın işgal sonrasında askerî gücünün

büyük oranda zayıflaması ve İran’ın Ortadoğu’daki

yayılmasının artması ise Suudi Arabistan için

itici bir güç olmuştur. Suudi Arabistan, zengin

ekonomik kaynaklarını askerî kapasitesini ge-

liştirmek amacıyla kullanmıştır. Irak’ın ABD ve

müttefikleri tarafından işgalinin Suudi Arabistan’ın

askerî harcamaları üzerinde önemli etkileri ol-

muştur. Suudi Arabistan’ın yıllık askerî harcaması

1988-2003 döneminde yaklaşık %24 artarken

(1988’de 23,8 milyar dolar, 2003’te 29,6 milyar

dolar) işgal sonrasında 2003-2018 döneminde

bu artış yaklaşık %151 olmuştur (2018’de 74,4

milyar dolar). Bununla birlikte gelirlerinin önemli

bir bölümü petrol satışından gelen Suudi Ara-

bistan’ın askerî harcamaları da petrol fiyatlarından

etkilenmektedir. Örneğin petrolün varil fiyatının

100 dolar seviyesinde bulunduğu 2011-2014 ara-

sında Suudi askerî harcamaları hızla artmış ve

2015 yılında 90,4 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak

petrol fiyatlarının 2015 yılında 50 doların altına

düşmesiyle Suudi Arabistan’ın askerî harcamaları

bir sonraki yıl 64,7 milyar dolarda kalmıştır.4

Basra Körfezi’nde günümüzde iki güç askerî

kapasiteleri ile öne çıkmaktadır: İran ve Suudi

Arabistan. Bununla birlikte bölgedeki diğer dev-

letler de büyük oranda petrol ve doğal gazdan

elde ettikleri gelirlerle önemli miktarda askerî

harcama yapmaktadırlar. Körfez ülkeleri 2019

yılında yaklaşık 127 milyar dolar askerî harcama

yapmışlardır.5 Bu rakam bölge ülkelerinin sahip

oldukları askerî gücün boyutlarının anlaşılmasına

yardım etmektedir.

Bölge Ülkelerinin Kara Güçlerinin
Karşılaştırılması

Basra Körfezi’ndeki ülkelerin askerî güçlerinin

personel sayıları kısmen nüfusları ile doğru oran-

tılıdır. Bölgenin en kalabalık ülkesi olan İran

Bölge Ülkelerinin Kara Güçleri

Aktif
Personel√√

Tank Zırhlı
Araç

Topçu
Sistemleri

Çoklu
Roket

Sistemleri

Taarruz
Helikopteri

Nakliye
Helikopteri

İran 523.000 1513 1330 2322 1476 50 167
Irak 165.000 318 2777 132 3 28 114
Kuveyt 15.500 293 725 106 27 - -
Suudi Arabistan 227.000 900 2771 334 60 35 79
Bahreyn 8.200 180 292 118 13 - -
Katar 11.800 73 322 64 6 - -
BAE 63.000 421 2549 274 75 - -
Umman 42.600 117 343 132 - - -

Kaynak: IISS ve Global Firepower verilerinden derlenmiştir.
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aynı zamanda personel sayısı olarak da en büyük

orduya sahiptir. Irak’ın “istisnai” durumu sebebiyle

nüfusuna oranla küçük bir ordusu olduğu söyle-

nebilir. Bununla birlikte bölgenin bir diğer büyük

ülkesi olan Suudi Arabistan da askerî personel

sayısı olarak Körfez’in ikinci büyük ordusuna

sahiptir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki gü-

nümüzde orduların personel sayıları ülkelerin

askerî güçlerinin analiz edilmesinde oldukça

sınırlı bir öneme sahiptir.

Kara gücü denildiğinde akla gelen ilk

silahlar/araçlar tanklardır. Bölge ülkelerinin tank

güçleri karşılaştırıldığında İran ve Suudi Arabistan

ön plana çıkmaktadır. İran’ın tank sayısı olarak

önemli bir üstünlüğü bulunmaktadır. Ancak

İran’ın tanklarının önemli bir kısmının diğer

silah sistemlerinin çoğunda olduğu gibi devrim

öncesinden kalan tanklar olduğunu belirtmek

gerekir. İran’ın tank gücünü üçe ayırabiliriz:

1979 Devrimi öncesinden kalan ABD üretimi

M48, M60 tankları ile İngiliz Chieftain tankları,

devrim sonrasında Rusya’dan alınan T-55, T-62,

T-72 tankları ve kendi imkânları ile ürettikleri

Zülfikar ve Karrar tankları. İran tarafından

üretilen tankların gelişmiş özelliklere sahip ol-

duğunu söylemek oldukça zordur. Zülfikar tankı

1990’larda üretilmeye başlanmıştır ve geliştiril-

mesinde M48, M60 ve T-72 tanklarının temel

alındığı düşünülmektedir.8 Karrar tankı ise tank

gücünün geliştirilmesi ve modernize edilmesi

amacıyla İran tarafından son yıllarda geliştirilen

bir projedir.9 İran bu tankı tamamen kendi im-

kânları ile geliştirdiğini iddia etse de Karrar tan-

kının tasarımında büyük oranda T-72 tankının

temel alındığı ileri sürülmektedir.10 Sonuç olarak

İran’ın önemli sayıda tankı bulunmakla birlikte

bu tankların önemli bir kısmı teknolojik olarak

geri durumdadır. İran’ın tank gücünü modernize

çabaları da büyük oranda Rus tanklarının kop-

yalanmasıyla geliştirilen ürünlerle sınırlı kal-

maktadır.

Bölgenin bir diğer önemli kara gücü olan

Suudi Arabistan’ın ise tanklarının neredeyse ta-

mamı Amerikan üretimi Abrams ve M60 tank-

larından oluşmaktadır. Abrams tankları oldukça

moderndir. Körfezde az sayıda olmakla birlikte

modern tanklara sahip başka devletler de bulun-

maktadır. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Fransa

üretimi Leclerc, Katar’daki Almanya üretimi

Leopard 2 ve Umman’daki İngiltere üretimi

Challenger 2 tankları modern olmalarına rağmen

özellikle Katar ve Umman’da diğer bölge ülke-

lerine kıyasla az sayıda bulunması bunların güç

dengesi üzerindeki etkisini büyük oranda azalt-

maktadır.

Zırhlı araçlar konusunda ise İran’ın geride

kaldığı; Suudi Arabistan, Irak ve BAE’nin ön

plana çıktığı söylenebilir. Bununla birlikte topçu

sistemleri ve çoklu roket sistemleri (multiple

rocket launcler) konusunda İran’ın açık bir üs-

tünlüğü bulunmaktadır.

Bölge ülkeleri arasında kara havacılığına

sahip yalnızca üç ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler

İran, Suudi Arabistan ve Irak’tır. Bu araçlar açı-

sından bakıldığında, İran’ın nicelik olarak üs-

tünlüğü bulunmakla birlikte nitelik olarak Suudi

Arabistan’ın gerisinde kaldığı söylenebilir. Bu

durum özellikle taarruz helikopterleri için ge-

Basra Körfezi’ndeki devletlerin
deniz güçlerindeki su üstü
muharip platformlar
incelendiğinde bu devletlerin
hiçbirinin açık denizde ciddi bir
operasyon düzenleyebilecek
kabiliyetlerinin olmadığı
söylenebilir.
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çerlidir. İran’ın taarruz helikopterleri AH-1’ler

iken Suudi Arabistan’ın taarruz helikopterleri

gelişmiş özelliklere sahip olan AH-64’lerdir.11

Sonuç olarak, bölge ülkelerinin kara güçleri

incelendiğinde İran ve Suudi Arabistan öne çık-

maktadır. Ancak kara gücünün, özellikle de böl-

genin iki büyük kara gücü arasında kara sınırının

olmadığı düşünüldüğünde genel güç dengesinin

anlaşılabilmesi için oldukça yetersiz kaldığını

belirtmek gerekir.

Bölge Ülkelerinin Deniz Güçlerinin
Karşılaştırılması

Bölge ülkelerinin deniz güçleri üç kısımda

incelenecektir. Öncelikle su üstü muharip plat-

formları incelenecek daha sonra denizaltı kap-

asiteleri ve sahip oldukları gemisavar (anti-ship)

füze kapasiteleri ele alınacaktır.

Basra Körfezi’ndeki devletlerin deniz güçle-

rindeki su üstü muharip platformlar incelendiğinde

bu devletlerin hiçbirinin açık denizde ciddi bir

o r s a m . o r g . t r

Bölge Ülkelerinin Deniz Güçleri13

Fırkateyn Korvet Hücumbot Denizaltı Helikopter

İran - 7 26 3414*** 30

Irak - - 6 - -

Kuveyt - - 20 - -

Suudi Arabistan 715**** 4 9 - 46

Bahreyn 1 2 4 - 2

Katar - - 7 - -

BAE 1 10 20 - -

Umman 3 2 10 - -
Kaynak: IISS ve NTI verilerinden derlenmiştir.



operasyon düzenleyebilecek kabiliyetlerinin ol-

madığı söylenebilir. Suudi Arabistan bölge ülkeleri

arasında en modern ve gelişmiş savaş gemilerine

sahiptir. Suudi Arabistan donanmasındaki üç

adet Al Riyadh sınıfı fırkateynin deplasman to-

najları yaklaşık 4.500 tondur. Bu gemiler hava

savunması için 30 km menzilli Aster 15 füzelerini

ve gemisavar olarak da Exocet füzelerini kul-

lanmaktadır.12

İran’ın ise çok fazla büyük savaş gemisi

yoktur. Ancak İran özellikle son yıllarda savaş

gemisi üretme konusunda önemli adımlar at-

maktadır. 2018 yılında hizmete alınan Sahand

buna bir örnektir. İran her ne kadar bu gemiyi

bir destroyer olarak tanıtsa da16 1.300 tonluk

ağırlığı ve taşıdığı silah sistemlerinin özellikleri

sebebiyle Sahand’ı destroyerden ziyade korvet

olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.17 Bununla

birlikte İran’ın deniz gücünü geliştirme konusunda

büyük muharip gemilerden ziyade küçük botları

tercih ettiğini söylemek gerekir. İran’ın bu stra-

tejisinin, ambargolar ve yaptırımlar sebebiyle

zayıflamış ekonomisi ve Körfez’deki Amerikan

filosu düşünüldüğünde mantıklı olduğu söyle-

nebilir. İran’ın sınırlı kaynakları ile Körfez’deki

Amerikan filosuna ciddi bir tehdit oluşturabilecek

sayıda fırkateyn ve destroyer elde etmesi oldukça

zordur. İran bunun yerine coğrafyayı da kullanarak

deniz gücünü artırmak için farklı bir yol izlemekte

ve ekonomik kaynaklarını çok sayıda hızlı saldırı

botu (fast attack boat) için harcamaktadır. Körfez

dışında, açık denizde pek bir etkisi olmayan bu

araçlar Körfez’in küçük yapısı sebebiyle ABD’nin

büyük muharip gemileri için ciddi bir tehdit

oluşturma potansiyeline sahiptir. Oldukça süratli

olan bu botların önemli bir kısmı gemisavar

füze ve torpido da taşımaktadır. İran’da bu tür

botlardan yaklaşık 1500 adet18 olduğu ve Körfez’in

küçük yapısı düşünüldüğünde Basra Körfezi’ndeki

gemilere karşı yöneltebilecekleri tehdidin boyutu

daha iyi anlaşılmaktadır.

Bölgedeki diğer ülkelerin önemli bir deniz

gücü bulunmamaktadır. Bazı bölge ülkeleri son

dönemde deniz güçlerini geliştirmek amacıyla

adımlar atsalar da bunların bölgedeki askerî güç

dengesi üzerindeki etkisi oldukça sınırlıdır.19

Bölgede denizaltıya sahip tek ülke İran’dır.

İran suyun üstünde uyguladığı silahlanma poli-

tikasının bir benzerini de suyun altında uygula-

maktadır. İran denizaltılarının yalnızca yedisi

dizel-elektrik saldırı denizaltısıdır. İran daha çok

midget submarine denilen ve dizel-elektrik saldırı

denizaltılarının yaklaşık onda biri ağırlığında

olan denizaltıları tercih etmektedir. Bunun sebebi

de büyük savaş gemileri yerine botları tercih et-

mesiyle aynıdır. Körfez dışında pek de etkili

olamayacak olan, oldukça sınırlı silah taşıma

kapasitesi bulunan bu denizaltılar Körfez’de

ciddi bir tehdit oluşturabilmektedir.20

Basra Körfezi’ndeki ülkelerin gemisavar füze

kapasiteleri incelendiğinde ise İran’ın üretim

kapasitesi ve füze çeşitliliği olarak bölgedeki

Arap devletlerinden oldukça üstün olduğu söy-

lenebilir. İran, 20 km menzilli Kevser füzesinden

350 km menzilli Ra’ad füzesine kadar, kendi

geliştirdiği çeşitli menzillerde birçok gemisavar

füzesine sahiptir.21 Bu füzelerin yanı sıra İran’ın

gemisavar balistik füzeleri de bulunmaktadır.

300 km menzilli Haliç Fars gemisavar balistik

füzelerinin,22 balistik füzelere karşı savunma

yapmanın zorluğu düşünüldüğünde İran’ın ge-

misavar kabiliyetini artırdığı söylenebilir.

Bölgedeki diğer devletlerin gemisavar kap-

asiteleri ise büyük oranda ABD üretimi Harpoon

ve Fransa üretimi Exocet gemisavar füzelerinden

oluşmaktadır. Kuveyt, Umman ve Katar Exocet

füzelerini kullanırken Bahreyn, BAE ve Suudi

Arabistan ise Exocet füzeleri ile birlikte Harpoon

füzelerini kullanmaktadır.23 Bunun yanı sıra

Suudi Arabistan Al Madinah sınıfı dört adet fır-

kateynde Otomat gemisavar füzelerini kullan-

maktadır.24
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Bölge Ülkelerinin Hava Güçlerinin
Karşılaştırılması

Basra Körfezi’ndeki ülkelerin hava güçleri

üç bölümde incelenmiştir. Öncelikle bölge ülke-

lerinin sahip oldukları savaş uçakları değerlen-

dirilmiştir. Savaş uçaklarının kapasiteleri (silah

taşıma kapasitesi, motorları, radarları, menzilleri

vb.) kadar bu uçakların taşıdıkları mühimmatlar

da ülkelerin hava güçlerinin belirlenmesinde

önemli bir etkiye sahiptir. Bu sebeple bölge ül-

kelerinin savaş uçaklarının, başta hava-hava fü-

zeleri (air to air missiles) olmak üzere kullandıkları

füzeler de değerlendirilmiştir. Son olarak da böl-

gedeki ülkelerin silahlı insansız hava aracı (SİHA)

kapasiteleri analiz edilmiştir.

Kaynak: IISS ve RUSI verilerinden derlenmiştir.

Bölge Ülkelerinin Hava Güçleri27

Savaş
Uçağı

Eğitim
Uçağı

Nakliye
Uçağı Helikopter Silahlı İnsansız

Hava Aracı

İran 308 151 120 36 30-50

Irak 56 33 29 - 4

Kuveyt 39 27 5 42 -

Suudi Arabistan 311 161 66 45 7

Bahreyn 32 9 10 61 -

Katar 2728***** 27 18 46 6

BAE 137 79 26 25 10

Umman 30 40 20 51 -
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Körfez ülkelerinin savaş uçakları ve bunların

kapasiteleri değerlendirildiğinde Suudi Arabis-

tan’ın büyük bir üstünlüğünün bulunduğu söy-

lenebilir. Suudi Arabistan’ın muharip hava gücünü

Eurofighter, F-15 ve Tornado uçakları oluştur-

maktadır. Özellikle, Suudi Arabistan hava gücünün

büyük bölümünü (242 uçak) oluşturan Eurofighter

ve F-15’ler oldukça gelişmiş uçaklardır.

Bölgenin sayısal olarak bir diğer büyük hava

gücü ise İran’dır. Ancak İran hava gücünün kap-

asitesi sahip olduğu uçak sayısı ile doğru orantılı

değildir. İran’ın sahip olduğu muharip uçakları,

tanklarda olduğu gibi üç ana bölümde inceleye-

biliriz: 1979 Devrim’i öncesinde ABD’den alınan

uçaklar, devrim sonrasında Rusya’dan alınanlar

ve kendi imkânları ile geliştirmeye çalıştığı uçak-

lar. Bunların yanı sıra az sayıda Fransa üretimi

Mirage F-1 ve Çin üretimi J-7/F-7 uçakları bu-

lunmaktadır. Devrimin ardından kırk yılı aşkın

bir zaman geçmesine rağmen İran’ın muharip

uçaklarının yarısından fazlasını (182 uçak) ABD

uçakları oluşturmaktadır. Bu uçaklar F-14, F-5

ve F-4 uçaklarıdır. Bunların yanında, İran 80

adet Rusya üretimi savaş uçağına sahiptir. Bunlar

ise Mig-29, Su-22, Su-24 ve Su-25 uçaklarıdır.

İran savaş uçaklarının büyük bir kısmı oldukça

eski teknolojiye sahiptir. İran’ın elindeki en ge-

lişmiş savaş uçakları Mig-29 ve F-14’lerden

oluşan yaklaşık 80 adet uçaktır. Bu uçakların,

Körfez’deki rakipleri olan Eurofighter, F-15 ya

da BAE’nin F-16 Block 60’larına karşı mücadele

etmeleri oldukça zordur.

İran’ın savaş uçağı geliştirme çabaları da

tank geliştirme çabalarında olduğu gibi büyük

oranda elindekileri kopyalamaktan ibarettir.

Tahran yönetimi, envanterinde de bulunan F-5

uçaklarına benzer uçaklar geliştirmektedir.

1990’larda geliştirilen Azarakeş (Azarakhsh) ve

sonraki dönemde geliştirilen Saika (Saeqeh) ve

Kevser (Kowsar) uçakları bazı geliştirmeler ya-

pılmakla beraber temel alındıkları F-5 uçaklarından

çok da üstün değillerdir.25 İran’ın son dönemdeki

bir başka savaş uçağı projesi olan Kahir-313

(Qaher-313) ise başta tasarımı ve boyutu olmak

üzere birçok eleştiriye maruz kalmıştır.26

Körfez’deki hava güçleri içinde Suudi Ara-

bistan ve en azından sayısal olarak İran’ın büyük

bir üstünlükleri bulunmakla birlikte bazı Körfez

ülkeleri son dönemde hava güçlerini geliştirmek

amacıyla önemli adımlar atmışlardır. Bahreyn

gelişmiş F-16 Block 70 uçakları almıştır.29

Bununla birlikte bu adımların en önemlileri

Katar tarafından atılmıştır. Katar Rafale, Euro-

fighter ve F-15 savaş uçakları satın almıştır.30

Rafale uçaklarını teslim almaya başlayan Katar

bütün siparişlerini aldığında yaklaşık yüz modern

savaş uçağı bulunan ciddi bir hava gücüne sahip

olacaktır.

Hava-hava füzeleri konusunda ise Suudi Ara-

bistan başta olmak üzere bölgedeki Arap devlet-

lerinin İran’a karşı üstünlükleri bulunmaktadır.

Bölgedeki Arap devletlerinin birçoğu İran’ın da

kullanmakta olduğu AIM-7 ve AIM-9 füzelerinin

çeşitli modellerini kullanmaktadırlar. Bununla

birlikte Irak haricindeki diğer devletler modern,

gelişmiş hava-hava füzelerine de sahiptirler ya

da Katar örneğinde olduğu gibi son dönemde bu

tür füzeler edinmek için girişimde bulunmakta-

dırlar. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Kuveyt

ve Umman gelişmiş AIM-120C AMRAAM hava-

hava füzelerine sahiptir.31 Bunun yanı sıra Suudi

Arabistan ve Katar bir diğer gelişmiş hava-hava

füzesi olan Meteor füzesi sipariş etmişlerdir.32

İran’ın sahip olduğu hava-hava füzelerinin

büyük çoğunluğu ise AIM-7, AIM-9 ve AIM-54

gibi eski Amerikan füzeleri ile pek de modern

sayılmayan R-27, R-60 ve R-73 Rus füzeleridir.

İran’ın hava-hava füzesi geliştirme çalışmaları

da bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalar tank ve

uçak geliştirme çalışmalarında olduğu gibi büyük

oranda envanterindeki füzelerin kopyalanmasına
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yöneliktir. Bu durumun en önemli örneklerinden

biri Fakur-90 füzesidir. Son yıllarda seri üretim

aşamasına geçen bu füzenin geliştirilmesinde

İran tarafından da kullanılan ABD üretimi AIM-

54 füzeleri temel alınmıştır.33 İran hava gücündeki

modern savaş uçağı eksikliğinin modern hava-

hava füzesi eksikliği ile birleşmesi ülkenin hava

sahasını koruma görevini büyük oranda hava

savunma sistemlerine bırakmakta ve İran’ı tehlikeli

bir duruma sokmaktadır.

Suudi Arabistan ve BAE’nin savaş uçaklarının

kullandıkları füzeler arasında modern hava-hava

füzelerinin yanı sıra önemli seyir füzeleri de bu-

lunmaktadır. Suudi Arabistan 400 km menzilli

Storm Shadow füzelerine sahipken BAE’de ise

290 km menzilli Black Shaheen füzeleri bulun-

maktadır.34

Bölge ülkelerinin SİHA kapasiteleri değer-

lendirildiğinde ise İran’ın öne çıktığı söylenebilir.

Bununla birlikte İran’ın bu alandaki üstünlüğünün

bölgedeki askerî güç dengesi üzerinde ciddi bir

etkisinin bulunmadığını da belirtmek gerekir.

İran kendi SİHA’larını üretmektedir. Suudi Ara-

bistan, BAE ve Irak ise Çin üretimi SİHA’ları

kullanmaktadır. Bölgede bu tür silahlara sahip

bir diğer devlet olan Katar ise Türkiye’den aldığı

SİHA’ları kullanmaktadır.35

Bölge Ülkelerinin Füze
Kapasitelerinin Karşılaştırılması

Bölge ülkelerinin balistik ve seyir füzesi kap-

asiteleri karşılaştırıldığında İran’ın bölgedeki

diğer ülkelere karşı büyük bir üstünlüğünün

olduğu söylenebilir. İran’ın olası bir savaş duru-

munda kullanabileceği en etkili askerî araçlar

İran’ın Füze Kapasitesi40

Füze Menzil Sınıf

Tondar-69 150 km Kısa Menzilli Balistik Füze

Fatih-110 (Fateh-110) 200-300 km Kısa Menzilli Balistik Füze

Şahab-1 (Shahab-1) 285-330 km Kısa Menzilli Balistik Füze

Fatih-313 (Fateh-313) 500 km Kısa Menzilli Balistik Füze

Şahab-2 (Shahab-2) 500 km Kısa Menzilli Balistik Füze

Kıyam-1 (Qiam-1) 700-800 km Kısa Menzilli Balistik Füze

Ya-Ali 700 km Seyir Füzesi

Zulfigar 700 km Kısa Menzilli Balistik Füze

Şahab-3 (Shahab-3) 1300 km Orta Menzilli Balistik Füze

Siccil (Sejjil) 2000 km Orta Menzilli Balistik Füze

Sumar (Soumar) 2000-3000 km Seyir Füzesi

Geliştirme Aşamasındaki Füzeler

Emad 1700 km Orta Menzilli Balistik Füze

Ghadr-1 1950 km Orta Menzilli Balistik Füze

Hürremşehr (Khorramshahr) 2.000 km Orta Menzilli Balistik Füze
Kaynak: CSIS ve MDAA verilerinden derlenmiştir.



sahip olduğu balistik füzelerdir. Bu sebeple

elinde çeşitli menzillerde birçok füze bulunan

İran füze kapasitesini artırmak amacıyla çalış-

malarına hızla devam etmektedir. İran’ın füze

kapasitesinin artması ise BM Güvenlik Konseyinin

Aralık 2006, Mart 2008 ve Haziran 2010’da

aldığı kararlarda,36 İran nükleer çalışmaları ile

birlikte büyük bir tehdit ve engellenmesi gereken

bir durum olarak değerlendirilmektedir. İran’ın

nükleer ve füze çalışmalarının birlikte değerlen-

dirilmesinin önemli bir sebebi bulunmaktadır.

Nükleer bir silaha sahip olmak önemli olsa da

tek başına bir ülkeye büyük bir stratejik güç ka-

zandırmak için yeterli değildir. Nükleer

silahları/başlıkları uzak mesafelere gönderebilecek

araçların da olması gerekmektedir. İran’ın Po-

lonya’nın doğu sınırlarına ulaşabilecek kapasitede

(2000 km menzilli) füzeleri bulunmaktadır ve

bu sebeple İran’ın devam eden balistik füze ça-

lışmaları özellikle Avrupa ve ABD’de endişe

oluşturmaya devam etmektedir.37

İran’ın günümüzdeki balistik füze çalışmala-

rının temeli 1979 Devrimi sonrasında, 1980’lerde

atılmıştır. 1985 yılında Irak’la savaş devam eder-

ken ilk Scud-B füzelerini Libya’dan almıştır.

Bunu Çin ve Kuzey Kore’den alınan füzeler

takip etmiştir. 1988’de Çin İran’a balistik füze

geliştirmesi konusunda teknik bilgi sağlamayı

kabul etmiş, İran aynı yıl 160 km menzilli Mus-

hak-160 füzesini başarılı bir şekilde test etmiştir.

Sonraki dönemde İran’ın balistik füze geliştirme

çabaları Kuzey Kore’nin iş birliği ile devam et-

miştir.38 Füze geliştirme çalışmalarına büyük

oranda Çin ve Kuzey Kore gibi ülkeler ile iş bir-

liğiyle başlayan İran tahminlere göre günümüzde

2500-3000 füzeye sahiptir.39 Günümüzde balistik

füzelere karşı savunma kabiliyeti olan sistemlerin

az sayıda ve balistik füzelere karşı savunma

yapmanın oldukça zor olduğu düşünüldüğünde,

İran’ın sınırlı kaynaklarını balistik füzeler geliş-

tirmeye yönelik kullanmasının ona belirli oranda

caydırıcılık kazandırdığı söylenebilir.

İran’ın füze kapasitesini dengeleyebilecek

seviyede olmasa da Suudi Arabistan da balistik

füzelere sahiptir. Çin üretimi DF-3 ve DF-21 fü-

zelerine sahip olan Suudi Arabistan’ın 1987

yılında aldığı DF-3 füzeleri 2500 km menzile

sahiptir. Ancak bu füzelerin CEP mesafesi oldukça

büyüktür ve bu sebeple etkileri oldukça sınırlıdır.41

Riyad’ın sonraki dönemde aldığı DF-21 füzeleri

ise 1700 km menzile sahiptir.42 Suudi Arabistan’ın

sınırlı sayıdaki bu füzelerinin İran’ın envanteri
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ile kıyaslandığında oldukça yetersiz kaldığını

söylemek mümkündür.

Bölge Ülkelerinin Hava Savunma
Kabiliyetlerinin Karşılaştırılması

Bölgenin iki büyük askerî gücü olan Suudi

Arabistan ve İran’ın hava savunma kabiliyeti

konusunda da bölgenin önde gelen devletleri ol-

duğunu söylemek mümkündür. Suudi Arabistan’ın

hava savunması büyük oranda ABD üretimi hava

savunma sistemlerinden oluşurken İran’ın hava

savunması ise kara ve hava gücünde olduğu gibi

ABD ve Rusya’dan temin ettiği silahların yanı

sıra kendisinin özellikle son yıllarda geliştirdiği

sistemlerden oluşmaktadır. Suudi Arabistan hava

savunmasındaki en modern sistemler Patriot

PAC-2 ve PAC-3’lerdir. Bunların yanı sıra eski

teknoloji Hawk füzeleri de bulunmaktadır. Kör-

fezde Patriot hava savunma sistemini kullanan

başka devletler de bulunmaktadır. Bunlar BAE,

Katar ve Kuveyt’tir.43 İran hava gücünün modern

savaş uçağı eksikliği de düşünüldüğünde Patriot

sistemlerinin her ne kadar zaman zaman yetersiz

kalsalar da Körfez hava sahasının kontrolü ko-

nusunda büyük bir üstünlüklerinin olduğu söy-

lenebilir.

İran’ın en gelişmiş hava savunma sistemi ise

Rusya’dan aldıkları S-300PMU-2 hava savunma

sistemidir.44 Bununla birlikte İran’da Hawk ve

S-200 gibi eski sistemler de bulunmaktadır. Bun-

ların yanında İran’ın hava savunma kabiliyetinde

kendisinin geliştirdiği sistemlerin oldukça önemli

bir yerinin olduğunu belirtmek gerekir. İran,

hava savunma konusunda tank ve uçak geliştir-

me/kopyalama çalışmalarından farklı olarak ciddi

ilerlemeler kaydetmiştir. Özellikle son yıllarda

geliştirilen Khordad-15 ve Bavar-373 hava sa-

vunma sistemleri İran’ın hava savunma kabiliyetini

artıracak niteliktedir. Ancak bu sistemlerin İranlı

üst düzey yetkililerin yaptıkları açıklamalardaki

gibi çok fazla abartılmaması gerekir. Savunma

Bakanı Amir Hatami Khordad-15 sisteminin

özellikleri hakkında oldukça iddialı açıklamalarda

bulunmuş45 ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

ise Bavar-373 sistemi için “S-300’den daha

güçlü” ifadelerini kullanarak bu sistemi S-400

ile kıyaslamıştır.46 Üst düzey yetkililer tarafından

yapılan bu tür açıklamaların, İran’ın geliştirdiği

birçok silah sistemine yaptığı gibi abartılı ifadeler

ile sistemlerin tanıtılması şeklinde değerlendi-

rilmesi daha doğru olacaktır. Khordad-15’in 120

km, Bavar-373’ün ise 300 km menzili olduğu

iddia edilmektedir.47 İran’ın bu sistemler ile ilgili

abartılı açıklamaları bir kenara bırakılacak olursa

hava savunma kabiliyetini kendi imkânları ile

artırma konusunda oldukça başarılı olduğu söy-

lenebilir. Özellikle de bunu Rusya’nın bile İran’a

hava savunma sistemi tedarikinde tereddüt ettiği48

ve ambargolarla sıkıştırıldığı bir dönemde ba-

şardığını vurgulamak gerekir. Her ne kadar bu

sistemlerin özellikleri tartışılabilirse de İran uzun

menzilli hava savunma sistemi üretebilen az

sayıda ülkeden biridir. Ancak şu nokta da unu-

tulmamalıdır ki Suudi Arabistan’ın hava gücü

olarak Körfez’de büyük bir üstünlüğü bulun-

maktadır. İran, hava savunmasını modern uçaklara

sahip güçlü bir hava gücü ile desteklemediği

sürece gelişmiş mühimmatlar kullanan modern

uçaklara karşı hava sahasını koruması oldukça

zor olacaktır.

Sonuç

Basra Körfezi sahip olduğu zengin doğal

kaynaklar sebebiyle dünyanın en stratejik böl-

gelerinden biridir. Bu sebeple özellikle yirminci

yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgesel ve

küresel güçler arasında rekabet alanı olmuştur.

Bölgenin yakın tarihinde birçok savaş meydana

gelmiş ve bu savaşlar bölgeyi istikrarsızlaştır-

mıştır.

İran’dan ve Saddam Hüseyin döneminde
Irak’tan tehdit algılayan diğer Körfez ülkeleri,
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sahip oldukları geniş ekonomik kaynaklar saye-

sinde büyük askerî harcamalar yapmaktadırlar.

Arap devletlerinin askerî güçleri büyük oranda

Avrupa ve ABD’den temin ettikleri

silahlardan/platformlardan oluşmaktadır. Suudi

Arabistan’ın başını çektiği bu devletler çok

sayıda modern silaha sahiptirler. Her ne kadar

bu devletlerin silahlanma politikalarının askerî

gerekliliklerden ziyade siyasi amaçlara yönelik

olduğu eleştirileri yapılsa da bu eleştiriler bu ül-

kelerin çok sayıda gelişmiş silah sistemine sahip

oldukları gerçeğini değiştirmemektedir. Suudi

Arabistan liderliğindeki blokun özellikle hava

gücü konusunda açık bir üstünlüğü bulunmaktadır.

Körfez Savaşlarından da anlaşılacağı gibi günümüz

savaşlarında hava gücünün etkisi oldukça bü-

yüktür.

İran ise 1979 Devrimi sonrasında izlediği

politikalar sonrasında ABD’nin düşmanları lis-

tesinde hızla üst sıralara çıkmıştır. İran’ın devrim

sonrasında ABD’nin Ortadoğu düzenini sorgu-

layan adımları, Washington’un bölgedeki müt-

tefiklerini rahatsız eden politikaları ve sonrasında

nükleer çalışmalara yeniden başlaması ABD ve

müttefiklerinin bu ülkeyi uluslararası sistemden

soyutlamaya çalışması sonucunu doğurmuştur.

ABD’nin öncülüğünde İran’a karşı uygulanan

bu baskılar İran’ın ekonomisine büyük zarar ve-

rerek askerî gücünün sınırlandırılmasında önemli

rol oynamıştır. İran, Suudi Arabistan gibi zengin

doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen bu ül-

kenin yaklaşık beşte biri kadar askerî harcama

yapmaktadır. Bu durum özellikle hava gücünde

olduğu gibi pahalı modern silah sistemlerinin

ve platformların teminini zorlaştırmakta ve İran’ı

eski platformları kopyalayarak askerî gücünü

ayakta tutmaya itmektedir. İran’ın bölgedeki

Arap devletlerine karşı açık bir üstünlüğünün

bulunduğu tek alan füze kapasitesidir. Devrimin

hemen ardından bu konuda çalışmalara başlayan

İran ciddi bir füze gücüne sahiptir.

Sonuç olarak İran yaptırımlara rağmen ciddi

bir askerî kapasiteye sahip olmaya devam et-

mektedir. Ancak Basra Körfezi’ndeki Arap dev-

letlerinin İran’a göre daha büyük bir kapasiteye

sahip olduğu söylenebilir. Irak haricinde bu dev-

letler 2019 yılında yüz milyar doların üzerinde

askerî harcama yapmışlardır. Bu rakam tek bir

devlete ait olsaydı bu devlet 2019 yılında ABD

ve Çin’in ardından en çok askerî harcama yapan

üçüncü devlet olurdu.49 Ekonomik fark kendisini

askerî güç dengesine de yansıtmaktadır. Bununla

birlikte bölgede bu çalışmada değerlendirilmeyen

önemli bir aktör bulunmaktadır: ABD.

Bu çalışma ABD’nin, başta Çin’in artan gücü

olmak üzere birçok sebepten dolayı Basra Kör-

fezi’ndeki askerî gücünü azaltma zorunluluğunun

ortaya çıkması durumunda çok daha önemli hâle

gelecek olan bölge ülkeleri arasındaki askerî

güç dengesini analiz etmeyi amaçlamıştır. Bununla

birlikte, bölgedeki enerji kaynaklarının önemi

ve İsrail ile olan özel ilişkiler gibi ABD’yi Basra

Körfezi’ndeki askerî gücünü sürdürmeye iten

sebepler de önemini korumaktadır. Buna ek

olarak bölgedeki çatışma riski yüksek olmakla

birlikte bunun büyük bir savaşa dönüşme ihti-

malinin düşük olduğunu belirtmek gerekir. Ame-

rika’nın sınırlı kazançlar için 2003 Irak işgalinin

ortaya çıkardığı ağır faturanın (ekonomik boyu-

tunun yanı sıra ABD’nin çekilmesi sonrasında

artan istikrarsızlık ve bu istikrarsız ortamın oluş-

turduğu ve günümüzde de devam eden sorunlar)

çok daha büyüğünü (İran’ın gerek nüfus gerekse

yüzölçümü olarak Irak’tan çok daha büyük bir

ülke olması sebebiyle) göze alması, özellikle de

uluslararası sistem 2003’ten çok farklıyken ol-

dukça zordur. Ancak böyle bir savaşın meydana

gelmesi durumunda ise 1980-88 Savaşı gibi

uzun ve yıkıcı olma ihtimalinin oldukça yüksek

olduğu söylenebilir. Bunun yanında böyle bir

savaş büyük olasılıkla Ortadoğu’daki istikrarsızlığı

ve sorunları artırarak büyük güçlerin bölgedeki

etkilerini daha da artırmalarına sebep olacaktır.
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