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Özet
•

Bu çalışma, tematik bir yaklaşımla İran’da COVID-19 üzerine ileri sürülmüş bir dizi analizin
anlamsallığını incelemektedir. Tematik çözümlemede yapılan kodlama işlemi; yaygın söylemler,
örgütleyiciler ve özgül temellendirmeler olmak üzere üç ayrı tematik düzlemde kategorize
edilmiştir.

•

Veri analizleri, İran’da COVID-19 krizine yönelik yaklaşımları süreklilik ve geçicilik olmak
üzere iki yaygın okuma üzerinden yorumlanmaktadır.

•

Süreklilik okuması, COVID-19 olgusunun toplum üzerinde kalıcı etki gücünün olduğu
anlamında kullanılmış; siyasal, toplumsal, politik ekonomi ve kültürel ilişki alanları süreklilik
okumasının örgütlendiği tematik alanlar olarak saptanmıştır.

•

Siyasal ilişkiler alanında güvenlik ortamının oluşturulması, kurumlara güvenmeme, rantçılık ve
genel memnuniyetsizlik gibi okumalar; toplumsal ilişkiler alanında artan toplumsal çekişmeler,
toplumsal sorumluluktan kaçınma ve toplumsal sermayenin çöküşü gibi okumalar; kültürel
ilişkiler alanında dinî-siyasi çatışmalar ve mezhepsel aşırıcılık gibi okumalar; politik ekonomi
alanında yaygınlaşan yoksulluk, adaletsizlik ve ekonomik şok gibi okumalar özgül temellendirme
temaları olarak kodlanmıştır.

•

COVID-19 olgusunun geçicilik okuması bir diğer yaygın temadır. Geçicilik okuması COVID-19
olgusunun toplum üzerinde kalıcı etki gücünün olmadığı anlamında kullanılmıştır. Bu yaygın
temada devletin resmî okuması ve mevcut durumu savunanların okumaları örgütleyici unsurlar
olarak incelenmiştir.

•

Örgütleyici unsurlar olarak devletin resmî okumasında COVID-19, kurumsal canlanma fırsatı ve
bir Amerikan komplosu anlamında okunurken mevcut durumu savunanlar için İran toplumunun
direnç seviyesinin yüksekliği anlamında okunmuştur.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, İran, Tematik Okuma, Siyasal Sistem, Sosyal Sistem

Summary
•

This study examines the semantics of a series of analyses with a thematic approach put forth on
the COVID-19 in Iran. The coding process in this thematic analysis was categorized into three
separate thematic planes: common discourses, organizers, and specific justifications.

•

The data analyses demonstrated that the approaches towards the COVID-19 crisis in Iran were
interpreted over two common readings: continuity and impermanence.

•

The continuity reading was used in the way that the COVID-19 phenomenon has a long lasting
effect power on society. The areas of political, social, political economy, and cultural relations
were identified as the thematic areas in which the continuity reading was organized.

•

As for the specific justification themes; establishment of a safe environment, distrust of
institutions, profiteering, and general dissatisfaction were coded in the field of political relations.
Readings such as the increasing social strife, avoidance of social responsibility, and the collapse
of social capital were used in the arena of social relations. Religious-political conflicts and
sectarian extremism were the readings that were used in the domain of cultural relations.
Furthermore, readings such as increased poverty, injustice, and economic shock were utilized in
the field of political economy.
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The other common theme is the reading of the COVID-19 phenomenon as being transient. The
impermanence reading was used in the manner that COVID-19 had no lasting effect power on
society. The semantic perception of dominance and the proponents of the present situation were
the readings included in this common theme, as well as the organizing elements.

•

In the semantic perception of dominance as organizing elements, COVID-19 was read in the
sense of an opportunity for institutional revival and an American conspiracy, while for those
defending the current situation; it was read in the sense of the extent of the resistance level of
the Iranian society.

•

Keywords: COVID-19, Iran, Thematic Reading, Political System, Social System

چكیده
•پژوهش حاضر با رویکردی تماتیک ،به بررسی معنایی طیفی از تحلیلهای ارائه شده پیرامون کووید  19در
ایران می پردازد .نوع کدگذاری در تحلیل تماتیک ،بر اساس سه مضمون فراگیر ،سازمان دهنده و پایه انجام
گرفته است.
•مجموع واکنشهای تحلیلی در دو سطح فراگیر شامل خوانش پایداری و خوانش ناپایداری از بحران کووید  19در
ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
•منظور از خوانش پایداری اشاره به قدرت ماندگاری و تأثیرگذاری این پدیده در جامعه است .مضامين سازمان
دهنده بررسي شده در این خوانش عبارتند از :تفسیر مناسبات سیاسی ویروس کووید  ،19عرصه خوانش
اجتماعی ،عرصه معنایی مناسبات فرهنگی و خوانشهای حوزه اقتصاد سیاسی.
•مضامین پایه تفسیر مناسبات سیاسی شامل:ایجاد فضای امنیتی ،بی اعتمادی نهادی ،مسئله رانتی و مفهوم
نارضایتی عمومی را شامل می شود .سه مضمون پایه یعنی ،افزایش تنش های اجتماعی ،خوانش مسئولیت
گریزی اجتماعی و زوال سرمایه اجتماعی ،مضامین عرصه خوانش اجتماعی را تشکیل می دهند .در سطح
عرصه معنایی مناسبات فرهنگی ،دو مضمون پایه شامل ،تعارضات سیاسی-دینی و خوانش افراط گرایی مذهبی
کشف گردید .مضمون گسترش فقر ،بی عدالتی و نابرابری و خوانش شوک اقتصادی ،به عنوان خوانش های
حوزه اقتصاد سیاسی شناسایی شدند.
•دومین مضمون فراگیر ،خوانش ناپایداری از کووید  19است .منظور از مقوله ناپایداری ،عدم ماندگاری این پدیده
در جامعه است .در این مضمون فراگیر ،دو خوانش سازمان دهنده برداشت معنای حاکمیتی و خوانش مدافعان
وضعیت موجود مورد بررسی قرار گرفته است.
•مضامین پایه در برداشت معنای حاکمیتی در برگیرنده کرونا به مثابه فرصت احیاء نهادی و کرونا به مثابه توطئه
آمریکایی و مهمترین مضمون پایه در خوانش مدافعان وضعیت موجود ،باال بودن آستانه تحمل جامعه ایرانی
است.
كلید واژه ها :کووید ،19ایران ،خوانش تماتیک ،نظام سیاسی ،نظام اجتماعی
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1. Araştırmanın Problemi
COVID-19, ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in
Wuhan kentinde ortaya çıktı ve ürkütücü bir
hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi İran’da da salgının sonuçlarına yönelik resmî ve gayriresmî kaynaklar
tarafından tahminler yürütüldü. Şubat 2020’nin
son günlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından
COVID-19’un İran’daki durumunun kamuoyuyla
paylaşılmasının ardından salgının; sosyal, ekonomik, kültürel, politik, psikolojik ve bölgesel
etkileri daha belirgin hâle geldi. İran’ın salgınla
mücadelesi ilk günden itibaren resmî makamlar ve toplum tarafından çeşitli tepkilerle karşılandı. Resmî makamlar, ilk olarak salgını göz
ardı ederek toplum içinde oluşabilecek kargaşa
ve panik ortamını kontrol altına almayı hedefledi. 11 Şubat’taki İslam Devrimi’nin 41. Yıl
Dönümü Yürüyüşü ve 21 Şubat’taki Meclis
Seçimleri için güvenli bir atmosfer yaratılmaya
çalışıldı. Fakat vaka sayısının artış göstermesi
neticesinde yetkililer ülkede kritik bir durum olduğunu beyan etmek zorunda kaldı. Bu doğrultuda ulaşıma kısıtlama getirilmesi, iş yerlerindeki
çalışma süresinin azaltılması, eğitime ara verilmesi gibi önlemlerle salgın kontrol altına alınmaya
çalışıldı.
COVID-19’un ülke sathına hızla yayılması
makro ve mikro düzeyde birçok ilişkiyi etkileyerek birçok araştırmacıya göre mevcut krizin
ağırlaşmasına neden oldu.
İran’da COVID-19 sadece sağlık sektörünü
etkileyen bir hastalık olarak kalmayarak ekonomik, sosyal, dinsel, sivil toplum faaliyetleri ve
diğer yaşam alanlarını da büyük ölçüde etkiledi.
Kısa vadede ise sosyal ve politik sistemin noksanlıklarını ve bazı durumlarda ise avantajlarını

ortaya koydu. COVID-19’un halk ve devlet kurumları arasında yayılma hızı; bilim adamları,
araştırmacılar, bilimsel kurumlar ve araştırma
kurumları, dernek ve birlikler tarafından çeşitli
tepkilerle karşılandı.

2. Teorik ve Uygulamalı Yöntemin
Çerçevesi
COVID-19’un hızla yayılması ve kısa sürede küresel krize dönüşmesi, salgının etkisinin
ve doğurduğu sonuçların geniş ve kapsamlı bir
araştırmaya tabi tutulmasına olanak sağlamıştır.
İran’da bu sonuçlara yönelik yapılan kamuoyu araştırmaları mevcuttur. İngilizce ve Farsça
olarak yapılmış olan söz konusu araştırmalara
konu dâhilinde aşağıda değinilecektir. Elde edilen veriler Ulrich Beck’in “risk toplumu” teorisi
çerçevesinde yorumlanmaya ve değerlendirilmeye tabi tutulacak ve yorumlayıcı-yapılandırmacı
yaklaşım ile analiz edilecektir.

2.1. Uygulamalı Araştırmalar
Konu ile ilgili Farsça kaynaklar arasında
ISPA’nın yürüttüğü COVID-19’a ilişkin üç
kamuoyu araştırması bulunmaktadır. Yapılan
anketlerde devletin kurumsal faaliyetlerine
karşı vatandaşların memnuniyet düzeyi ve bu
faaliyetlere karşı tepkileri ölçülmüştür. İkinci
ve üçüncü bölümde devlet hizmet kalitesi ve
devlet performansından toplumun memnuniyet düzeyi, sağlık protokollerine bağlılık düzeyi ve resmî kurumların sunduğu istatistiklerin
ne kadar güvenilir olduğu değerlendirilmiştir.
Genel sonuçlar, İranlı vatandaşların %66’sının
hükûmet performansından memnun olmadığını
göstermektedir (İskenderiyan, 2020). Bir diğer
çalışma, Şehid Beheşti Üniversitesi Öğretim
Üyesi Muhammed Fazili’nin COVID-19 ile ilgili kanun tasarısı için veri toplanmasına yöne5
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lik mart ve nisan aylarında COVID-19’un sosyal etkileri hakkında yayımladığı “Koronavirüs
Krizinin Sosyal Boyutları” üzerine rapordur.
Halkın COVID-19 hakkındaki görüşlerini ve
hükûmetin bu krizle mücadeledeki başarısını
sorgulayan Muhammed Fazili’nin araştırma
sonuçları, halkın hükûmetin kriz yönetimi politikalarına duyduğu güvenin %50’den az olduğunu göstermektedir. Öte yandan anket katılımcılarının %63’ten fazlası, “ülkede halk ile devlet
arasında güvenin sağlanması için bilgilendirme
mekanizmalarında reform” ifadesine katılırken
%52’den fazlası devlet kurumlarının daha şeffaf
olması gerektiğini vurgulamıştır.
Muhammed ve Ahmed Buhici (2020),
“COVID-19 Salgınının Öngörüsü: Daha İyi
Bir Dünya için Fırsatlar” başlıklı bir makalede literatür taraması yöntemiyle virüsün ortaya
çıkardığı fırsatları incelemiştir. Bu çalışmada
COVID-19 salgını sürecinde sürdürülebilir kalkınmanın göz ardı edilmesi mercek altına alınmış ve öngörüye dayalı planlamanın ulus-devletlerin çabalarıyla birleşmesinin sonuç vereceği
üzerinde durulmuştur. Söz konusu araştırmacılar ayrıca toplumsal katılımın sosyal boyutlarını
inceleyerek sosyal sermayesi yüksek olan bir
toplumun krizi atlatma konusunda daha başarılı olacağına yönelik çıkarımlarda bulunmuştur.
Yine bu çalışmada kurumsal güven, sivil toplum kuruluşlarının önemi ve yerel yönetimlerin
etkin rolü üzerinde durulmuştur.
Başka bir çalışmada Jaspert Singh (2020) konuyla ilgili gazete raporları, günlük haberler ve
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin açıklamalarını değerlendirmiştir. Araştırmacının
bu çalışmasında toplumsal tepkiler bir etkileşim aracı olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada
6

sosyal faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya
çıkan olumlu ve olumsuz tepkiler göz önünde
bulundurulmuştur. Singh’e göre bir yandan siyasal faktör olarak hükûmetin aldığı önlemler
diğer yandan sosyal sistemin verdiği tepkiler
aynı anda sorun ve çözümlerin üretilmesine yol
açmıştır. Tüm bu araştırma metinlerinde toplumsal düzeni sağlayan sosyal ilişkilerin bozulmasına vurgu yapıldığı görülmektedir.
Bu araştırmalar COVID-19 salgınının, sosyal sistemde makro düzeyde (hükûmetler), orta
düzeyde (gruplar ve kurumlar) ve mikro düzeyde (bireysel ve psikolojik ilişkiler) süren etkilerine değinerek bazı yapısal değişiklikler öngörmektedir. Bu bağlamda İran’da COVID-19
ile ilgili her tür yapısal ve yapısal olmayan analizin; dinî ilişkilerde değişim, çevre, kültürel,
toplumsal ilişkiler, dayanışma, kurumsal güven
gibi önemli boyutlar dikkate alınarak siyaset
alanıyla yakın bir ilişki içinde yapıldığı görülmektedir. Kısaca analizlerin incelenmesi, toplumsal ve siyasal olmak üzere iki alan arasındaki ilişkiler kapsamında yapılmıştır.

2.2. Teorik Çerçeve
Bu çalışmada salgın döneminde toplumsal
kurumların ve siyasal sistemin eylem ve aktivitelerine yönelen tepkilerin taşıdığı temel anlam, yorumlayıcı yaklaşımla açıklanmaya çalışılmıştır. Sosyal bilimlerin temel yaklaşımları
arasında yorumlayıcı-yapılandırmacı yaklaşım,
kamusal alanda bireyler, gruplar ve kurumlar tarafından yorumlanan ve yeniden okunan konuların incelemesi ile önemli bir konuma sahiptir.
Toplumsal etkileşim sürecindeki yorum ve yeniden değerlendirme aracılığıyla şekillenen toplum gerçeklerinin bilimsel olarak araştırılması
bu yaklaşım için elverişli bir zemin oluşturmak-
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tadır. Bu etkileşimler İran toplumundaki sosyal
ilişkilerin kamuoyunu yönlendirmedeki rolünü
ortaya çıkarmaktadır.
Bununla birlikte krizlerin vurduğu bugünkü
İran toplumunda COVID-19’un kamusal alandaki etkilerinin sosyologlar tarafından Ulrich
Beck’in “risk toplumu” çerçevesinde analiz
edilmesi ve yorumlanması önemli bir teorik
açılım kabul edilmektedir. Beck’e göre sosyal
risklerin ortaya çıkması çağdaş dünya ekonomisiyle bağlantılı olabilir. Risklerin genelleşmesi
ve yaygınlaşması bireylerin yaşamları üzerinde
olumsuz etkiler bırakırken toplumsal boyuttaki
kırılganlıkları da giderek artırmıştır. Bugün karşı karşıya kalınan tehditler; sosyal, siyasal, çevresel, ekonomik bağlamlarda önceki nesillerin
karşılaştığı tehditlerden farklıdır. Günümüzde
bireyler, tehditlerin ortaya çıkardığı olumsuz
sonuçlara maruz kalma olasılığı açısından daha
savunmasız bir konumdadır. İran toplumu birçok iç ve dış krizle birlikte önemli değişiklikler
yaşama eşiğindedir. Toplumsal sistem ile siyasal sistem arasındaki uzlaşmazlık bir direniş/
baskı döngüsü içerisindedir ve bu çatışmanın
çelişkileri İran’ın yapısal krizlerine eklemlenmeye ve İran toplumunun çelişkilerini ve tehlikelerini artırmaya yol açmaktadır. Beck’in
teorisi bu analizlerin çoğunda ortak teorik temel
olduğu için dikkat çekicidir. Bu kavram, herhangi bir post-analizden (olay sonrası analizden) ve
COVID-19 fenomeninin küresel düzeyde ortaya
çıkmasından önce sosyal alanda bu tür riskleri
öngören ve bu açıdan bulguları açıklayan analitik
kavramlar içerdiği için kullanılmıştır.

2.3. Metodolojik İlkeler
Çalışmada olguları incelemek ve kategorilere
ayırmak için tematik analiz yöntemi kullanılmış-

tır. Tematik kavram, verilerden elde edilen olgulara ilişkin gözlemleri tanımlayan ve düzenleyen
ve bu olguları en geniş boyutlarıyla yorumlayan
analizi ifade eder. Bu olgu, aslında, araştırma sorusuyla ilgili belirli bir deneyime hitap eden metnin ayırt edici bir özelliğidir (Abidi, 2011).
Tematik yöntemde incelenen konu ile olayın
içeriği ve anlamı; araştırma sorusunu ne ölçüde yanıtladığı açısından önemlidir. Bu bağlamda konu, sosyolojik düzeyde sosyal sistemin
tepkilerini anlamakla ilgilidir (analistlerin ve
bilimsel araştırma merkezlerinin görüşlerine
dayanmaktadır). Veri modelini tanımlamak ve
dolayısıyla kategorilere ulaşmak amacıyla kapsamlı, organize ve temel adımlar kullanılmıştır.
Metni bir bütün olarak yöneten ilkeleri içeren
tamamlayıcı temaları ifade etmekte olan kapsamlı aşama, tema ağının merkezinde yer alır.
Temel temaların özetlenmesi ve birleştirilmesinden oluşan düzenleme bölümü, kapsamlı ve
temel temaların arayüzüdür. Son olarak temel
kısım, metinde anahtar kodlar olarak adlandırılan önemli ve ana noktayı ortaya koymaktadır.
Bu araştırmanın verileri; İran'da COVID-19
olgusunun başlaması ile akademisyenler, araştırmacılar, aydınlar, gazeteciler ve araştırma
merkezleri tarafından yayımlanan analizler,
seminerler, makaleler ve araştırmalardan elde
edilmiştir. Araştırma 4 aylık bir süreci (Mart
2020-Haziran 2020) kapsamaktadır.

3. Bulgular
3.1. İlk Değerlendirmeler
Temel verilerin analizini yapmadan önce
İran toplumunun mevcut durumuyla ilgili
önemli boyutları ortaya koyan bazı temel teorik hususlara değinilmiştir. Bu değerlendirme7
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ler, “COVID-19’dan etkilenen İran’a hâkim
olan koşullara” ilişkin güvenilir ve dayanakları
olan genel görünümü büyük ölçüde açıklamaktadır. Söz konusu koşullar bağlantılı bir biçimde İran’daki kamusal alanın genel dokusunu
oluşturmaktadır. Bu değerlendirmeler, yapısal
sorunların durumu ve gereksinimleri, mevcut
koşullarda İran toplumunun özellikleri (ekonomik, siyasal, kültürel, toplumsal) ve toplumun
analizini kapsamaktadır.

3.1.1. Yönetimde Kurumlar ve
Liderlik İkiliği
İran toplumunda etkileşimden söz edildiğinde Rehberlik ve kurumların önemi kendisini
gösterir. İran toplumunda her türlü resmî etkileşim (siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel)
büyük ölçüde devlet ve güç ile ilintili konuları
ihtiva eden bir alanı ifade eder. İran toplumunda kurumsallık, kamu sağlığı gibi meseleler
bile Devrim Rehberliğinin (en üst dinî-siyasi
otorite, ruhani otorite) yönlendirmelerinden
etkilenerek şekillenmiştir. Bu durumda devlet,
kriz yönetimlerinde bazı risklerle karşı karşıya
kalabilmektedir. Çünkü Devrim Rehberliğinin
politikalarına ve isteklerine karşı olan talep ve
eylemler, ilgili kurumun faaliyetlerinin (yasal
olmasına rağmen) başarılı olmasına engel teşkil etmektedir. COVID-19 örneğinde de görüldüğü gibi Devrim Rehberliğinin isteklerine
dayanan dinî kurumların otoritesi (örneğin ilim
havzaları), bilimsel kurumların (örneğin Sağlık
Bakanlığı) değerlendirmeleri ve taleplerinden
üstün tutulmuştur. Bu ikilik, İran’daki güç hiyerarşisini ortaya koymaktadır. Bu tarz yönetim
anlayışı İran’da kapsamlı, güçlü ve kurumsal bir
nitelik kazandığından en kötü koşullarda bile (salgının yayılması) kamu yararına olan politikaların
uygulanmasını zorlaştırmaktadır.
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3.2. İran’ın Mevcut Durumundaki
Toplumsal Özellikleri: Krizlerin
Birikimi
İran toplumu son yıllarda yapısal ve yapısal
olmayan birçok alanda çeşitli sorunlarla karşı
karşıya kalmıştır. Krizler ve sorunlar İran’da
toplumsal yaşam üzerinde kalıcı ve süreklilik
gösteren etkilere neden olmuştur. Bu süreklilik;
ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda gözlenebilmektedir.

3.2.1. Ekonomik Özellikler
İran ekonomisi yeraltı kaynaklarına bağımlı
olmakla birlikte bunu takiben özel sektör eksikliği, mülkiyet hakkının dikkate alınmaması,
uluslararası (para) sistem ile organik bağlantı
eksikliği, durgunluk ve enflasyon, kötü çalışma koşulları, düşük yatırım oranları ve çeşitli
sektörlerde sistematik yolsuzluk gibi sorunlarla
yüzleşmektedir.

3.2.2. Toplumsal Özellikler
İran’da toplumsal sermaye çöküş sürecindedir. Ülkedeki durum devletin uzun bir süredir üniversiteli ya da üniversiteli olmayan
entelektüellerden yararlanma konusunda zayıf performans sergilediğini göstermektedir.
Bu durumun sürmesi ve siyasetin gündelik
yaşama müdahale etmesiyle beraber çeşitli
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunların başında
kurumsal güvenin zayıflığı, göreli yoksulluk
algısı, genelin beklentilerine ve yeni kuşakların isteklerine duyarsızlık, orta sınıfın zayıflaması, ideolojik ve seküler yaşam tarzları
arasındaki farkların kabullenilmemesi, kadınların sorunlarına karşı yetersiz politikalar ve
bağımsız ve etkin bir sivil toplumun olmaması gibi konular gelmektedir.
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3.2.3. Kültürel Özellikler
İran toplumu; modernite, gelenek, mezhep
ve ülke tarihi kavramlarıyla dikkate değer
ve önemli seviyede kafa karışıklığı ve epistemolojik kriz yaşamaktadır. Güven verici
toplumsal referansların olmaması ve ardından gündelik yaşam davranışlarında oluşan
kimlik krizi; belirsiz, karşıt ve ikiyüzlü ilişki
ve değerlerin oluşmasına sebep olmaktadır.
Kültürel açıdan bu tartışmaların en hafif sonucu ve ürünü toplumdaki insani ve ahlaki
değerlerde oluşan boşluklardır. İki kültürel
kavram olan pasiflik-ümitsizlik ve egoizm
(çözümler ve kitlesel eylemlere yönelimin olmaması) bu durumun bir başka süreklilik arz
eden sonuçlarıdır.

3.2.4. Siyasi Özellikler
İran'da siyasi güç, seçimle iş başına gelmeyenlerin meydana getirdiği kurumların
otoritesinde şekillenmektedir. Bu kurumların
yeterli ve verimli iradesinin olmaması siyasal
sistem içerisinde bazı kalıcı özellikler/sorunlar ortaya çıkarmıştır: Devlet kurumlarının
seçimlere müdahalesi, şeffaflık eksikliği, siyasal alanda askerî kurumların etkisi, etkin ve
verimli işleyen bürokrasi eksikliği, siyasi partilerin etkisizliği. Demokratik kuralların eksikliği, rekabetçi bir siyasal sisteme engel olmuş ve hak talebinde bulunan etnik grupların
ve toplumsal hareketlerin bir güvenlik sorunu
hâline gelmesine yol açmıştır. Ayrıca bahsedilen tüm özellikler bir dizi değişken olarak
kamuoyunun endişelerini artırmakta ve bu da
krizlerin birikiminde etkili olmaktadır. Başka
bir ifadeyle bu özellikler zincir gibi birbiriyle
ilintili olarak sorunların yeniden üretiminde
rol oynamaktadır.

4. COVID-19’un Toplumsal
Kriz Etkisi
Makro planda yürüyen bir mesele, toplumu
dolaylı ya da dolaysız olarak etkilediğinde sosyal sistemin genel bakış açısını yansıtan davranışların ve yönetimlerin ortaya çıkma olasılığı
artmaktadır. Bu tür durumların ortaya çıkması,
sosyal bilimler alanındaki araştırmacılar için
oldukça önemlidir. Çünkü sosyal davranış biçimlerinin ve tutumlarının tanımlanmasına ve
incelenmesine imkân vermektedir. Bu meseleyi
anlamak ve COVID-19’un etkisini sürdürdüğü
İran hakkında genel bir fikir edinmek için dört
önemli faktöre değinilmektedir.
Öncelikle COVID-19’un İran’da görülmesine ilk tepkiler ideolojik ve siyasi olmuştur.
Ülke yetkilileri halkın genel sağlık durumu
konusunda ciddi bir endişe duymamıştır. Oysa
yetkililerdeki bu algının aksine Mart 2020’deki
ISPA sonuçlarına göre halk, COVID-19 salgını
konusunda endişe duymaktadır. Katılımcıların
%63’ü kendileri veya aile üyelerinin virüse yakalanmasından korktuğunu belirtmiştir (ISPA,
2020).
İkincisi İran halkının sosyal yaşamı, COVID-19
İran’da görülmeden önce de ekonomik, sosyal
ve psikolojik açıdan zordu. COVID-19 ile birlikte İran’da iş gücü, imalat sanayi ve finans piyasasında ciddi bir şok yaşanmıştır. Uluslararası
Para Fonu (IMF), İran’ın 2020’deki ekonomisine dair yayımladığı raporda ülke ekonomisinin
%6 oranında negatif bir büyüme yaşayacağına
yönelik tahminlerde bulunmuştur. COVID-19
salgını sırasında küçük işletmelerin %40’ından
fazlasının iflas etmesi işsizlik oranını artırarak
toplumsal huzursuzluğu tetikleyecek gibi görünmektedir.
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Üçüncüsü din adamlarının COVID-19’a karşı tutumu salgının ülke içindeki genel durumu
etkiledi. Bu konuyu anlamak, “dinî” ve “sosyal” alanlar arasındaki ilişkiyi açıklamayı gerektirmektedir. Bu yüzden İran’da COVID-19
salgını, hükûmetin özellikle 11 Şubat 2020
Devrim’in Yıl Dönümü Töreni’nden önce sergilediği ideolojik tutumdan (COVID-19’un
yayıldığını reddetme) etkilendi. Esasen devlet
yetkililerinin hastalığın ülkede yayılmasıyla
ilgili haberleri gizlemesi ve dinî-politik önemi
nedeniyle Kum kentinin karantinaya alınmasına
karşı çıkması hükûmetin (Sağlık Bakanlığı) bilgi paylaşımında zayıf kalmasına ve toplumdaki
atmosferin doğrudan etkilenmesine neden oldu.
Son olarak İran’da COVID-19 ile ilgili anlaşmazlıklar dört farklı bakış açısının olduğunu
göstermektedir. Toplumun genel durumu, birbiriyle ilintili bu dört bakış açısıyla tasvir edilebilir. Dinî bakış açısına göre meşruiyetini dinden alan dinî otoriteler, diğer otoritelere kıyasla
sosyal ilişkiler ve anlaşmazlıklar konusunda
baskın bir şekilde kendi hegemonyasını oluşturmuştur. Hükûmetin bakış açısına göre yürütme
organı toplumu normale döndürmek amacıyla
çalışmaktadır. Bu bakış açısına göre hükûmet,
kriz anında ülkenin normalleştirilmesi için her
türlü çabayı göstermektedir. Tıbbi bakış açısına göre sorunu yorumladığımız zaman, İran’da
salgın ve genel sağlık durumuyla ilgili sağlık
camiasının kapasitesi ve sağlık personelinin aşırı yalnızlığını görmekteyiz. Bu durum dikkate
alındığında tıbbi bakış açısının yukarıdaki iki
bakış açısına (ideolojik/dinî ve resmî bakış açılarına) itaat etmek zorunda kaldığı görülmektedir. Dördüncü bakış açısı, piyasanın salgının
toplumdaki genel durumuna gösterdiği tepkidir.
Bu bakış açısına göre kötü ekonomik koşullar
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önemli bir değişkendir. Buna göre piyasa, minimum zararla bu durumdan çıkmak için çaba
göstermektedir. Piyasanın bakış açısına göre en
önemli öncelik, ticari ilişkilerin yeniden başlamasıdır. İran’daki salgının genel durumu, bu
dört bakış açısı ve aralarındaki tartışmalara hapsolmuş durumdadır. Yukarıdaki bakış açılarının
aralarındaki tartışmalar ve ilişkiler çok karmaşık, gerilimli ve çıkarcı bir hâl almıştır. Bu dört
bakış açısına göre de mevcut durumun devam
etmesi, kamusal alandaki krizin şiddetlenmesine neden olacaktır.

5. Verilerin Tematik Analizi
Bu bölüm İran’da COVID-19 salgını neticesinde analistler tarafından yapılan çalışmalar
ve sunulan açıklamaların ne anlama geldiğini
araştırmaktadır. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar ve iddiaları belgelemek adına alıntılar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre araştırma
verilerinin tematik analizine dayanarak süreklilik okuması ve geçicilik okuması şeklinde iki
yaygın söylem tanımlanmıştır.

5.1. Süreklilik Okuması
Süreklilik okuması, dört eleştirel söylem
içermektedir: Siyasal ilişkilerin analizi, toplumsal okuma alanı, kültürel ilişkilerin anlamsal
alanı ve politik ekonomi alanı. Bu temel kavramların her biri aşağıdaki tabloda da görüldüğü
üzere alt kategori ve kodlar içermektedir.

5.1.1. Siyasal İlişkilerin Analizi
Verilerin analizine göre bu ilişkiler alttaki
dört temada incelenebilir:
1. Güvenlik Ortamının Oluşturulması:
İran’da siyasal sistem sorunlara yönelik politikasını, korku atmosferi oluşturmak ve devlet
güvenliği esasında şekillendirmektedir. Son
yıllarda güvenlik ortamı yaratmak krizlerle
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Tablo 1: COVID-19’un Süreklilik Okumasının Anlam Açısından İncelemesi
Yaygın
Örgütleyici Temel
Söylemler Söylemler Söylemler

Güvenlikçi
Ortam

Siyasal
İlişkilerin
Analizi

Süreklilik
Okuması
Söylemi

Kurumsal
Güvensizlik

Rantçılık

Genel
Memnuniyetsizlik

Kodlar
Yerel muhabirlerin (Horasan Gazetesi Muhabiri Zühre
Behbudi) ve tanınmış kişilerin (Radyo Televizyon Kurumu
Eski Spikeri Mahmut Şehriyari) gözaltına alınması
İfade vermek için DMO İstihbaratına çağrılması (Hüseyin
Dehbaşi ve Musyafa Fakihi)
Kırmızı ikaz sireninin kullanılması (İran-Irak Savaşı’nda
DMO ve Besic Teşkilatı tarafından kullanılmıştı.)
Özel yetkilerin verilmesi (Cuma imamlarına, Besic
Teşkilatına ve medrese öğrencilerine)
Karantinaya karşı çıkılması (Kum kenti)
Sistematik veri gizleme (Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi
Rektörü’nün COVID-19’un Kum’a geldiği tarihi
açıklamasından sonra tarihin değiştirilmesi)
Koordinasyonsuz kararlar (Tahran’da Belediye Meclisi
Başkanlık Divanı Üyesi Nejadbehram ile Koronavirüs ile
Millî Mücadele Merkezi Sorumlusu Alirıza Zali arasında)
Mali kaynakların tahsis edilmesini geciktirme (Devrim
Rehberi’nin 11 günlük geciktirmesi)
Mahan Hava Yollarının cezalandırılmaması (Koronavirüs ile
Millî Mücadele Merkezi kararlarına uymadığı için)
Ayrımcılık (Sadece milletvekillerinin COVID-19 testi
kitlerinden faydalanması)
Örgütlü yolsuzluk (Sağlık Bakanlığı Gıda Kurumu ve Döviz
Mütevelli Heyeti)
DMO’nun Koronavirüs Tanı Dedektörü (Müstean Tespit
Cihazı)
Döviz kredilerini almak için devlet kurumlarının COVID-19
test kitleri üretmesi)
Siyasetin başarısızlığı (DSÖ’nün uyarılarının dikkate
alınmaması)
Toplumun orta ve alt sınıfları içinde artan ümitsizlik
Devlet ve halk arasındaki mesafenin artması
Geciktirme sendromları (Karantina kararının alınmasında gecikme)
Yönetimsel zafiyet (Kriz Yönetimi Merkezinin öngörü eksikliği)

Toplumsal
Okuma
Alanı

Toplumsal
Sermayenin
Çöküşü

Sorunun çözülmesinde ünlülerin toplumsal sermayedeki
konumlarının dikkate alınmaması (30 milyon izleyicisi
olan Adil Firdevsipur’un 90 adlı televizyon programının
yayından kaldırılması)
Ulusal Sağlık Araştırmaları Merkezi Başkanı’nın
uyarılarının dikkate alınmaması (Ekber Futuhi)
Uzmanların uyarılarının dikkate alınmaması (DSÖ Sağlık
Krizleri Yönetimi Uzmanı Kamyar Alayi örneğinde olduğu gibi)
Bilimsel merkezlerin faaliyetlerinin itibarsızlaştırılması (İran
Fizik Topluluğu)
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Aile anlaşmazlıkları (Karantina döneminde eşler arası
anlaşmazlığın %46 artması)
Toplumsal
Çekişmelerin
Artması

Yolların kapatılması (Vatandaşlar tarafından Abserd ve
Kelardeşt kentlerinde kapatılan yollar)
Toplumsal yorgunluğun oluşması (Yetkililerin kriz
sürecinde sorunların çözümü için ortak politikalarda
uzlaşamaması)
Vatandaş vatandaşa karşı (Kelardeşt kentinde villa ve evi
olan Tahranlı vatandaşların kentten çıkarılması)

Toplumsal ahlaksızlık (Din aracılığıyla dolandırıcılık
Toplumsal
piyasasında artış görülmesi)
Sorumluluktan
Kadere karşı genel duyarsızlığın artması (Kriz yönetimi
Kaçınma
ortamında COVID-19 ilacının kara borsada satışlarının artması)
Rasyonel çözümlerin kullanımına karşı kaderciliğe vurgu
(Meşhed Cuma İmamı Alem’ul-Huda’nın COVID-19’un
ilahi nimet olduğunu ifade etmesi)
Dinî-Siyasi
Çatışmalar

Bilimsel olmayan yöntemlerin kullanımı (Devrim
Rehberi’nin COVID-19’a karşı Sahife-i Seccadiye’nin
yedinci duasının okunmasını tavsiye etmesi)
Tıbbi olmayan yöntemlerin tavsiye edilmesi (Tebriziyan’ın
öğrencileri tarafından deve idrarının içilmesi ve menekşe
yağının kullanılması)

Kültürel
İlişkilerin
Okuma
Alanı

Sağlık Bakanlığı ve uzmanların tavsiyelerinin dikkate
alınmaması (Heyhati grupların toplanması ve Kum’da
bulunan Hz. Masume Türbesi’nin kapısının kırılması)
Dinî Aşırıcılık

Meddahların hegemonyası (Yapılan uyarılara rağmen
kamusal mekânlarda dinî ayinlerin yapılması. Örneğin İrem
Parkı’nda Said Haddadiyan’ın meddahlık yapması)
Tavsiyelerin aksine din adamlarının hastanelere gelerek
tedavi sürecine müdahale etmesi ve COVID-19’un ahir
zamanın işareti olduğu şeklinde yorumlanması (Hüccet’ülİslam Penahiyan)

Politik
Ekonomi
Okuma
Alanı

Aç insan sayısının 20 milyona ulaşması (Sistan ve Huzistan
ve çevre bölgeleri)
Yoksulluğun yaygınlaşması ve yoksul sayısının 42 milyon
Yaygınlaşan
kişiye ulaşması
Yoksulluk,
Adaletsizlik ve Sınıflar arası farkın artması; düşük gelirli kesimlerin zarar
görmesi
Eşitsizlik
Sağlıkta cinsiyet eşitsizliğinin artması (İran’da hemşirelerin
%90’ını kadınların oluşturduğu dikkate alındığında 150 bin
hemşireye daha ihtiyaç duyulmaktadır)
Ülke ekonomisini oluşturan işletmelerin %40’ının
COVID-19’dan doğrudan etkilenmesi
Ekonomik Şok Ekonomik faaliyetlerin durması (1-1,5 milyon işletmenin
-kayıt dışı ekonomi dâhil- faaliyetlerinin durması)
Ham madde yetersizliğinden dolayı üretimde keskin düşüş
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mücadelenin en önemli modeli hâline gelmiştir. Muhammed Fazili bu konu hakkında şöyle
demektedir:
COVID-19, karantinada tutulan halkın maddi ihtiyaçları karşılanmadığı sürece karantina,
siyasal istikrarsızlık ve şiddetten dolayı gerçekleşen ölümün kabullenildiği anlamına gelecektir. Bugünlerde STK’lerin faaliyetlerini güvenlik meselesine dönüştürmek üzüntü vericidir
(Dağdağa-yi İran Telegram Kanalı, 2020).

Bu hususla ilgili olarak diğer bir analist
güvenlik ortamının oluşturulmasından dolayı
kriz yönetimiyle ilgilenen kurumların potansiyellerinin tam olarak kullanılmasının engellendiğini ve bunun kurumlarda motivasyon kaybına yol açtığını belirtmektedir. İran
Sosyoloji Topluluğunun Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani’ye yazdığı mektupta şu ifadeler yer almaktadır:
Güvenlikçi yaklaşımın COVID-19 salgınına yönelik kriz yönetimiyle ilgili uluslararası kuruluşların müdahil olmasını engellememesi için bazı
mekanizmalar gerekmektedir. Bu mekanizmalar
yurt içinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve hayır kurumları üzerinden de işletilebilir (Sosyoloji Topluluğu, 2020).

Burada öne çıkan nokta, devlet kurumlarının COVID-19 krizi döneminde halkın istekleri ve taleplerine karşı olan duyarsızlığıdır. İran
Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Zend Rezevi, Ali Kadiri ile yaptığı röportajda
mevcut koşullarda ve COVID-19 dönemi sonrası devlet yapısında gerekli reformlar yapılmazsa sokak protestoları ve halk isyanlarının ortaya
çıkma olasılığının artacağını belirtmektedir:
Bir sonraki hükûmet acil ve gerekli olan reformları yapmazsa istikrarı sağlaması zorlaşacaktır.

Bu yüzden krizleri, halk hareketlerini, sokak gösterilerini ve daha birçok olayı kontrol altına alabilmek için geçmişe nazaran daha fazla polis ve
güvenlik devleti mantığına yönelecektir (Kadiri,
2020).

2. Kurumsal Güvensizlik: Devlet kurumlarının ilk vaka tarihini gizlemesi ve ölüm oranlarıyla ilgili şeffaf bilgi paylaşmaması İran’ın
kronik sorunlarından olan kurumsal güvensizliği tetiklemiştir. Gazeteci Abbas Abdi bu konu
hakkında şöyle demektedir:
Sadece hükûmete değil devlete duyulan siyasal güven de önemli rol oynamaktadır. Bu güven algısı
özellikle kasım ayı protestolarından sonra internetin kesilmesi, medya boykotu gölgesinde protestocuların öldürülmesi, benzin fiyatına yapılan zamdan Cumhurbaşkanı Ruhani’nin haberi olmadığını
ifade etmesi, Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi
ve hepsinden daha kötü DMO Komutanı Hüseyin
Selami’nin “Biz kendimiz kendi füzemizin uçağı düşürmüş olduğu ihtimalini söyledik, eğer biz
söylemeseydik kimse bilmeyecekti.” ifadesi pratikte halkın sisteme olan güvenini zedelemiştir
(Abbas Abdi’nin Telegram Kanalı, 2020).

Allame Tabatabai Üniversitesi Öğretim
Üyesi Ali Cunadile kurumsal güvensizliğin,
toplumun karar alıcılar karşısındaki algılayış
biçiminin göstergesi olduğundan bahsetmektedir. Kirmanşah depremi, sel felaketleri, kasım
ayı protestoları, Ukrayna’ya ait yolcu uçağının
düşürülmesi gibi bir dizi olay, toplumun devlet kararları karşısında kendi algılayış biçimini sergileyen özel davranışlara sebep olmuştur
(Cunadile, 2020).
Hükûmetin paylaştığı verilere duyulan güvensizlik öfke patlamasına neden olabilir.
Konuyla ilgili Simin Kazimi şu ifadeleri kullanmıştır:
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Bir salgın durumunda toplum doğal olarak hükûmetten tehlikenin gerçek boyutlarının ne olduğunu bildirmesini bekler. İran’a gelince toplumun
bu beklentileri karşılanmamaktadır. Dolayısıyla
mevcut durumda toplum-devlet ilişkisinde halk,
devletin yayımladığı veri ve bilgilere karşı “güvensizlik” hissi duymakta ve COVID-19’un hızla yayılmasının önlemesinde ihmal olduğu için
“öfke duygusu” beslemektedir (Allame Sosyoloji
Telegram Kanalı, 2020).

3. Rantçılık: COVID-19 krizi döneminde
ranttan yararlanmak yaygınlaştı. Bu bağlamda
rant şebekesinden faydalanma hızı ve hevesi hayret verici bir boyuta ulaştı. Nitekim ülkenin silahlı
kuvvetlerinin en yüksek komutanlarından Devrim
Muhafızları Ordusu Komutanı bile (Tümgeneral
Hüseyin Selami) buna dâhil oldu. Spesifik olarak Müstean ismiyle bilinen Koronavirüs Tanı
Dedektörü, sağlık kurumları tarafından onaylanmadığı ve bilimsel bir denetime tabi olmadığı hâlde üretim alanında yüksek bir rant sağladı. Allame
Tabatabai Üniversitesinde Siyaset Sosyolojisi alanında çalışmalar yapan Mehran Suleti bu konuya
ilişkin olarak şunları vurgulamıştır:
Karma Azad Endiş şirketi gibi DMO ve İmam’ın
Talimatlarını Yürütme Merkezine bağlı şirketlerin, Pastor Enstitüsünden ilaç üretim iznine sahip
olmamalarına rağmen Ticaret Odası üyelerini
ikna etme yoluyla DMO’ya bağlı Bakiyetullah
Hastanesinden COVID-19 kitlerinin üretimi için
aldığı onay, kriz döneminde şirketin çıkarlarını
temin etmeye çalıştığını göstermektedir (Allame
Sosyoloji Telegram Kanalı, 2020).

Hastanelerde yatan hastalar yurt dışından
gelecek olan kitleri beklerken rant sahibi olan
milletvekilleri testlere kolay ulaşarak evde test
yapma imkânına eriştiler. İran eski Ticaret,
Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası Başkan
Yardımcısı Dr. Pedram Sultani bu konu hakkında şöyle yazmıştır:
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COVID-19, ülkemizde yetkili olmanın rant sahibi olmak anlamına geldiğini gösterdi. Bir yetkili,
COVID-19 kitlerinin bulunmadığı bir dönemde
evde karantinaya alınmak yerine kolay bir şekilde test yaptırarak COVID-19’a yakalanıp yakalanmadığını öğrenebilmişti. Ancak bir hastaya
sadece kötü durumda olduğu zaman COVID-19
testi yapılabilmişti (Sultani, 2020).

4. Genel Memnuniyetsizlik: Kamusal sorunların çözümüne dair memnuniyetsizlikler,
toplumsal mesafenin artması, ümitsizliğin yükseliş göstermesi ve süreklilik arz eden yönetim
zafiyeti artık en çok üzerinde durulan kavramlardır. COVID-19 ile ilgili devlet kurumlarına
duyulan memnuniyetsizlik duygusu, devlete
bağlı bilimsel merkezlerin anket araştırmalarında da gözlemlenebilmektedir. ISPA’nın bu konu
hakkındaki raporu şöyledir:
COVID-19’un kontrol altına alınmasında kamu
kurumları ve devletin performansından duyulan memnuniyetsizlik çeşitli anketlerde açık bir
şekilde görülmektedir. Bu memnuniyetsizlik,
COVID-19’un hane halkı gelirine negatif etkisi
olduğu kişilerde daha fazladır. Anketi yanıtlayanların %56’sı kamu ve devlet kurumlarının
performansından duydukları memnuniyeti düşük
olarak nitelerken %31’i orta ve %13’ü yüksek
olarak nitelendirmiştir (Cevadi Yegane, 2020).

Sosyoloji Topluluğu Başkanı Siraczade de
bu konu hakkında aşağıdaki ifadelerde bulunmuştur:
Ulusal düzeyde ciddi kararlar gerektiren bu tür
krizler, hükûmetin hızlı müdahalesi ve planlamasını gerektirir. Bu nedenle hastalığa yönelik yapılan resmî açıklamaların gecikmesi ve yetkililerin
hastalık hakkında farklı açıklamalarda bulunması
halkın konuyu iki farklı şekilde algılamasına neden oldu. Bu husus bana göre çok önemli. Çünkü
eğer hükûmet COVID-19’la mücadelede şeffaf
bir plana sahip olsaydı zamanında tutarlı ve ka-
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rarlı bir şekilde müdahale ederek halkı tedbirlere
uyması için teşvik eder ve hatta bu konuda etkili
olabilecek birtakım müeyyideleri uygulamaya
koyabilirdi (Siraczade, 2020).

Siyaset bilimi ve sosyoloji alanında çalışmalar yapan Allame Tabatabai Üniversitesinde
Doç. Dr. Gulam Rıza Kaşi, memnuniyetsizliğin en yüksek seviyeye ulaştığı koşullarda
COVID-19 kriz yönetimini eleştirirken politikaların yaygın süreci hakkında şöyle demektedir:
Cumhurbaşkanı yaptırımlara rağmen hükûmetin COVID-19 ile mücadelesinin diğer ülkelere
göre gurur verici olduğunu belirtmektedir. Biz
İranlılar olarak mevcut koşullarda gurur duymak
istemediğimizi icraat istediğimizi kime haykıralım ve şikâyetlerimizi hangi kuruma iletelim!
Yöneticilerin gurur okşayıcı sözlerine değil icraatlarına ihtiyacımız var (Gulam Rıza Kaşi, 2020).

21 Şubat Meclis Seçimlerinde de katılım
oranının düşük olması devlet için halkta oluşan genel memnuniyetsizliğin sorun teşkil etmediğini bariz bir şekilde göstermiştir. Daha
da önemlisi siyasal sistemin parçası olan hiçbir
grubun halkın taleplerini temsil etme gücüne sahip olmadığının altını çizmek gerekir.
Araştırmacı Muhammad Rıza Celayipur, genel
memnuniyetsizlik hakkında şöyle demektedir:
Artan krizler ve kötü yönetim, yalanlar ve şeffaflık eksikliği, kasım ayı protestoları, Ukrayna
uçağının düşürülmesi (ve kaza nedenini üç gün
gizlenmesi), Kasım Süleymani’nin Kirman’daki
cenaze töreninin yanlış yönetilmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybetmesi, Meclis seçimlerindeki geniş diskalifiyeler ve düşük katılım,
ciddi yaptırımlar ve stagflasyonun devam etmesi gibi nedenlerden dolayı hükûmetin yönetim
kurumlarına ve sosyal sermayesine olan güven
daha da aşındı (Celayipur, 2020).

Mehran Suleti ise COVID-19 krizi döneminde bile devam eden sistemin dayandığı İslam
ve cumhuriyet eksenleri arasındaki tartışmanın
memnuniyetsizlik için bir temel oluşturabileceği kanısındadır:
Anayasa’nın iki temel üzerinde inşa edilmesi ve
siyasal sistem içinde İslamiyet ve cumhuriyet boyutları arasında uzun süredir devam eden tartışmalar; esasen kırk yıldır devam eden ve yıpratıcı bir
hâl alan seçilmiş ve atanmış kurumlar arasındaki
çekişmelerden kaynaklanmaktadır (Suleti, 2020).

5.1.2. Toplumsal Okuma Alanı
Toplumsal okuma alanı üç temel söylemden
meydana gelmektedir.
1. Toplumsal Sermayenin Çöküşü
Birçok araştırmacı, İran’a dair analizlerinde daima şu sorunun cevabını aramaktadır:
Neden İran toplumunda vatandaşlar; meslek
örgütlenmeleri, mahalle toplulukları ve hükûmet dışı kuruluşlar gibi gruplar oluşturamıyor?
Toplumlarda bu grupların faaliyetleri, kriz dönemlerinde devlet üzerinde oluşan baskıları
önemli ölçüde hafifletebilir. Bazı yorumlara
göre güvenlikçi yaklaşım ve tehdit, toplumsal
sermayenin güçlenmesini engellemektedir. Bu
konu hakkında Muhammed Fazili’nin görüşleri
oldukça dikkat çekicidir:
Biz hâlâ devlet kurumları ve STK’ler arasında
düzenli ve koordineli bir mekanizma oluşturamadık. Ne yazık ki STK’ler bir güvenlik tehdidi şeklinde algılanarak şüpheli bir bakışa maruz
kalmaktadır (Fazili, 2020a).

Fazili, kamu vicdanının bastırılması ve toplumsal sermayenin kapasitesiyle alay edilmesine ilişkin İran Radyo ve Televizyon Kurumuna
bağlı devlet kanalının rolünü de eleştirerek görüşlerine şöyle devam etmektedir:
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Etkili ve önemli kişilerin toplumsal sermayesi,
kültürel ve düşünsel kapasiteleri ile alay edilmemeli ve yok edilmemelidir. Adil Firdevsipur’un
90 adlı programını yayından kaldırmamalısınız.
Aksine bu gibi kritik durumlarda milyonlarca
izleyicisi olan televizyon kanallarında ona yer
verip ulusal mesajları onlar aracılığıyla iletebilirsiniz (Fazili, 2020a).

Sosyolog Dr. Zend Rezevi de ülkede toplumsal sermayeyi oluşturan STK’lerin faaliyetlerinin zorluğunu vurgulayarak şöyle demektedir:
Gerçek şu ki bu grupların faaliyetleri (STK’ler),
yoksulların ihtiyaçlarını geçici bir şekilde gidermekte sınırlı kalmıştır ve genellikle kendileri için
bundan fazla bir görev alanı da tanımlanmamıştır
(Zend Rezevi, 2020).

2. Toplumsal Gerilimlerin Artışı
İran’da toplumsal gerilimler, COVID-19’un
tesirinden önce de artış göstermekteydi. Gallup
şirketinin 2017 yılı raporuna göre İran halkı
Irak ve Güney Sudan halkının yanında dünyanın en öfkeli halklarının başında yer almaktadır (Eghtesadonline, 2017). Siyasi, ekonomik,
toplumsal ve kültürel alanlarda düzenlemeye gidilmemesi hayal kırıklığı yaşayan öfkeli bir toplumun ortaya çıkmasına yol açmıştır.
COVID-19’un İran’daki etkisi, bu gerginliklerin ve çekişmelerin canlanmasında önemli
rol oynamaktadır. İran Sosyal Yardımlaşma
Derneği Başkanı Seyyid Hasan Musevi, süreci
oldukça çarpıcı bir biçimde betimlemektedir:
Gönüllü ev karantinası ve sosyal mesafeyi korumak COVID-19’a yakalanmayı önlemenin yanı
sıra toplumun önemli bir bölümü için de net bir
durum ortaya koymuştur. Bu da toplumumuzun
önemli bir bölümünün aile olmayı çok da başaramadığı gerçeğidir. Çalışma hayatından ve sosyal
medyadan uzak kaldığımızda birbirimizin ya-
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nında olmaktan keyif alamıyoruz. Hatta bu krizi
daha fazla aile dayanışması için bir fırsata da çeviremiyoruz (Takavirad, 2020).

Başka bir düzeyde peş peşe gerçekleşen
krizler ve İran toplumunun kafa karışıklığı, toplumsal gruplar içinde toplumsal yorgunluğun
oluşmasına yol açmıştır. Muhammed Fazili söz
konusu durumu şöyle vurgulamaktadır:
COVID-19 bize ülkenin sürekli bir kriz durumunda olmaması gerektiğini öğretti. İşsizlik,
enflasyon ve ekonomik daralma sürekli kriz sınırlarında seyretmemeli ve devletler hep itfaiyeci
rolü oynamamalıdır. Daima kırılgan bir dönemin
özelliğini taşımış olmak gurur verici değil tehlikelidir. COVID-19 gibi yaygın bir krizin baskısı
hâlihazırda baskı altında olan halkı daha da yorar
(Fazili, 2020a).

Meliha Şeybani, COVID-19 krizi ortamında
toplumsal gerginlikler ve çekişmeler sorununun
aile kurumu için de dikkat çekici sonuçlara yol
açtığını belirtmektedir:
Rehabilitasyon Merkezi Psikoloji ve Danışma
Genel Müdürlüğünün raporuna göre COVID-19
salgını koşullarında evde kalmak ve alınan karantina önlemleri çiftler arası anlaşmazlıkları
üç kat artırmıştır (Allame Sosyoloji Telegram
Kanalı, 2020).

3. Toplumsal Sorumluluktan Kaçınma
COVID-19 döneminde bazı toplumsal ahlaksızlıkların oluşması ve kamusal yaşama duyarsızlığın artması bazı yorumların temel konusu olmuştur. Tahran Üniversitesinden Dr. Ali
Rıza Muhsin Tebrizi bu hususta şu ifadelerde
bulunmaktadır:
Toplumsal duyarsızlık koşullarında insanlar,
toplum ile öznel ve nesnel bağları olmadığı için
çevrelerindeki gerçeklere duyarsız yaklaşıp si-
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yasal-toplumsal faaliyetlere katılmak, toplumsal
sorumluluklar almak, değişimci faaliyetlerde
bulunmak ve toplumsal meselelere sivil ve aktif
katılım sağlamaktan imtina ediyor (Nuri, 2020).

Muhammed Fazili de bir başka analizde,
mevcut duyarsızlık koşulları devam ettiği takdirde orta sınıfın sorumsuzluk meselesinin güvenlik ve siyasi sonuçları olacağına dair endişe
duyduğunu ileri sürmektedir:
Devletin yaşam tarzını benimsemediği ve taleplerini önemsemediği orta sınıf eğer güçlü bir konumda olmasaydı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle
hareket etmeseydi, ihtiyaç sahiplerine ekonomik
yardımda bulunarak salgının yoksullar üzerindeki
etkilerini azaltamazdı. Orta sınıfın bu rolü, yoksulluğun derinleşmemesinin ve krizin güvenlik,
siyasal ve toplumsal alanda ortaya çıkarabileceği
önemli sonuçların önüne geçti (Fazili, 2020b).

Bazı yorumcular durumu çok fazla kırılgan
görmekte ve bu nedenle insanların sorumluluklarını yerine getirmeleri için zor kullanmayı
bir yöntem olarak önermektedir. Mazenderan
Üniversitesi Sosyoloji hocalarından Dr.
Mahmud Şaripur bunların başında gelmektedir:
Devlet, zor kullanarak duyarsız ve sorumsuz
insanların tedbir politikalarına uymalarını sağlamalıdır. Kurallara uyulmadığı takdirde devlet
çeşitli yaptırımlara başvurmalıdır. Toplumun
büyük bir bölümü mevcut özel koşullarda halkı
evde tutmak için güç ve kaba kuvvetin kullanılması meselesinin bütün halkın çıkarı yönünde olduğunu anlayabilmektedir (IRNA, 2020).

Bunların yanı sıra toplumsal sorumluluktan
kaçınmadaki artışlar, bazı düzeylerde ahlaki sorunlara ve çıkarcı ilişkilere de sebep olmaktadır.
Bu bağlamda COVID-19 hastası olan ailelere
sahte ilaçların çok yüksek meblağlara satılması
oldukça dikkat çekici bir örnektir.

5.1.3. Kültürel İlişkiler Alanı
Bu alan iki temel söylem üzerine temellendirilmiştir.
1. Dinî-Siyasi Çatışmalar
İran’da ilk COVID-19 vakasının açıklanmasından itibaren bilimsel-rasyonel model yanlıları ile geleneksel-dinî model yanlıları arasında
yüksek seviyede bir çatışma ortaya çıkmıştır.
Bu çatışmalar genellikle siyaset ve fıkhın yorumlanmasıyla birlikte olmuştur. Bu çatışmaya
yönelik en önemli örnek Devrim Rehberi’nin
COVID-19 salgınını küçümseyerek Sahife-i
Seccadiye’nin yedinci duasını hastalığa karşı korunmak için okunmasını önermesi gelmektedir.
Dr. Zend Rezevi, COVID-19 tecrübesi sonrasında İran toplumunun önemli bir bölümünün
Avrupa’nın bir iki asırdır geride bıraktığı hususu iki ay içerisinde idrak ettiği kanısındadır.
Rezevi, toplumun iyi yönetilmesinde siyasi alan
ile dinî alan arasında fark olduğu ve hatta bu iki
alanın kimi zaman karşıt pozisyonlara sahip olduğunu düşünmektedir:
Bana göre COVID-19’ın etkisi uzun vadede dinin egemen olduğu alanlar üzerinde olacaktır.
Vatandaşlar bu iki ay içinde din devletinin dine
bakış açısının siyasi olduğunu ancak sağlık ve tedavi meselesine bakış açısının dinî olduğu ortak
sonucuna varmıştır. Bu mesele Avrupa’da bir ya
da iki asırdır çözüme kavuşmuştur. Burada bizim
toplum iki aylık bir sürede bu iki asırlık sonuca
varmıştır. Çeşitli yaş grupları ve çeşitli konumlar
bu meseleyi tecrübe etmiştir (Zend Rezevi, 2020).

COVID-19’un yaygınlaşmasıyla dinî ibadet
ve ayinlerin durdurulması, ister istemez siyasi
ve dinî gruplar arasında karşıt görüşleri daha da
artırdı. Siraczade bu konuda şöyle demektedir:
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Bu dönemde çoğu zaman birbiriyle çatışan iki
yaklaşımla karşı karşıyaydık. Biri halkın mevcut
meselelere bilimsel ve rasyonel yaklaşımı diğeri ise geleneksel ve kaderci yaklaşımı olmuştur
(Siraczade, 2020).

Türbenin kapılarını, duvarlarını ve mezarları yalayanlar, aslında halkın dindarlığı ve sinir uçlarıyla alay etmektedir. Menekşe yağını tavsiye etmek, bir milleti dünya kamuoyu nezdinde gülünç
duruma düşürmekle eş değerdir (Fazili, 2020c).

Ayetullah Tebriziyan’ın öğrencileri tarafından tavsiye edilen ve tıbbi olmayan “deve idrarını içmek ve menekşe yağı kullanmak” gibi
tavsiyeler, bu çatışmalar çerçevesinde yorumlanabilir.

Bu çerçevede Tahran Üniversitesi hocalarından Taki Azad Ermeki, COVID-19 olgusunu
dindarlık alanındaki aşırı dinî yaklaşımları mutedil hâle getirmekle yükümlü olan dinî entelektüelliğin yeni versiyonunun doğması için bir
fırsat olarak görmektedir: “COVID-19, toplum
ve dindarlara ayinler ve törenlerden uzak kalarak dinin derin anlamını düşünme fırsatı sunmaktadır. Eminim yakın gelecekte dinî entelektüelliğin yeni versiyonunu göreceğiz.” (Azad
Ermeki, 2020).

2. Dinî Aşırıcılık
İdeolojik ve dinî grupların İran toplumundaki baskın gücü dikkate alındığında dinî aşırıcılık
salgın sürecinde görünürlük kazanmıştır. Sağlık
Bakanlığı ve Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından Kum’da bulunan Hz. Masume Türbesi’nin
kapatılması gündeme geldiğinde radikal dinî
gruplar bu karar karşısında şiddetle direndi.
Türbe’nin sorumlusu Seyyid Muhammed Saidi
ise Türbe’yi dar’ul-şifa (şifa yeri) olarak adlandırdı: “Türbe dar’ul-şifadır (şifa yeridir). Yani
halk buraya gelip psikolojik ve fiziksel hastalıkları için şifa bulsun. Bu sebeple halkın yoğun
bir şekilde gelebilmesi için burası açık kalmalıdır.” (Entekhab, 2020).
Sosyolog Dr. Ferdin Alihah, dinî radikalizm
kavramının kaderci kültür düzeyinde temellendiğini belirtmektedir: “COVID-19, 2019 ve
2020 yıllarında meydana gelen trajik olayların
yanında sıkılmış öldürücü son kurşun olarak
toplumun bazı bölümlerinin daha fazla kaderciliğe yönelmesine yol açtı.” (Alihah, 2020).
Muhammed Fazili, radikal dinî grupların
davranışlarını halkın dindarlığıyla alay edilmesinin bir sebebi olarak görmektedir:
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5.1.4. Politik Ekonomi Alanının
Okuması
Politik ekonomi alanı iki temel söylem üzerine temellendirilmiştir.
1. Eşitsizlik, Adaletsizlik ve Yoksulluğun
Yaygınlaşması
COVID-19 hakkında yazılan analizlerin
çoğunluğu ekonomik perspektife dayalı olarak
gerçekleşmiştir. Burada sınıflar arası mesafenin
artması, mevsimlik işçiler, geçici işçiler ve işçi
toplulukları gibi toplumun az gelire sahip ve
korunmaya muhtaç kesimlerine yoğunlaşılmıştır. Bu grupların içinde bulundukları durumdan
zarar görme ihtimalinin yükseleceği ve geniş işsizliğin siyasi istikrarsızlığa zemin hazırlayacağı biçiminde yorumlar yapılmaktadır. Sosyoloji
Topluluğu Başkanı Siraczade şu yorumda bulunmuştur:
Sosyoloji teorilerinde de karşılaştığımız gibi
ekonomik durgunluk, toplumsal normların dışına
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çıkan davranışların şiddetlenmesine yol açabilir.
Hiç kuşkusuz ekonomik durgunluk, ilk etkisini
korunmaya muhtaç kitleler üzerinde bırakacaktır.
Yoksulluk ve işsizlik ekonomik durgunluğun sonuçlarıdır. Eğer devletlerin böylesi durumda korunmaya muhtaç kitleleri desteklemek için özel
programları yoksa ekonomik durgunluktan kaynaklanan ekonomik baskılar, insanların yaşamları üzerinde etkili olur ve endişe verici sonuçlar
doğurabilir (Siraczade, 2020).

Terbiyet-i Müderris Üniversitesi eski Siyaset
Bilimi hocası Hatem Kadiri ise halk üzerindeki baskıların kısmen de olsa hafifletilmesi için
devletin politika geliştirmesi gerektiğini ileri
sürmektedir:
Başka mali kaynaklardan yardım alınmalıdır. Irak
ve Suriye’deki askerî faaliyetler bırakılmalıdır.
Beyt’in (Hamenei’nin Ofisi) elinde bulunan para
miktarını açıklasınlar. Meşhed ve Kum’da bulunan türbelerin paraları halka aittir ve halka geri
verilsin. Devlet tarafından İmam Humeyni’nin
Eserlerini Yayımlama ve Düzenleme Müessesesi
gibi kurum ve kuruluşlara tahsis edilen bütçeler
geri alınsın (Kadiri, 2020).

Yoksulluk tehlikeli ve dikkate alınması gereken bir sorun hâline gelmiştir. 50 ünlü ekonomist, İran Ticaret Odası, Çalışma Bakanlığının
Refah Başkanlığı ve Adalet Savunucuları
Hareketi’nin bazı siyasetçileri Ruhani hükûmetine bir mektup yazarak “korunmaya muhtaç
vatandaşlara mali destek verilmesini” önermiştir (Mehr Haber Ajansı, 2020).
2. Ekonomik Şok
COVID-19 krizinden önce uluslararası yaptırımlar dâhil olmak üzere çeşitli nedenlerden
dolayı İran’da üretimde azalma sorunu gündeme gelmiş ve birçok üretici ham madde sıkıntısıyla karşı karşıya kalmıştı. COVID-19 krizi,

İran ekonomisini şoka sürükleyen bir etki yarattı.
Hükûmet Sözcüsü Ali Rebii’nin ifade ettiği gibi:
Şu anda ülke bazında virüsten yaklaşık 3,3 milyon çalışan insan doğrudan etkilenmektedir.
Resmî ve gayri resmî 1,5 milyondan fazla işletmenin çalışması durmuş vaziyette. Ülkede yaklaşık 4 milyon kayıt dışı çalışan; faaliyetlerinin
durması, ücretlerinin azaltılması ve işten çıkarılması riskleriyle karşı karşıyadır (Aftab News,
2020).

COVID-19’un ekonomi üzerindeki şok etkisi konusunda üç saygın bilimsel ve araştırma kuruluşu, devlet ve hükûmete bu etkiler
konusunda açık uyarılarda bulundu. ISPA’nın
anket çalışması, Meclis Araştırmaları Merkezi
Ekonomi Araştırmaları Masasının değerlendirmeleri ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları
Yüksek Merkezinin araştırmasında, gelir düzeyinin azalması ve işsizlik diğer ekonomik değişkenlere göre daha fazla vurgulanmıştır. İran’ın
ünlü ekonomistlerinden olan Mesud Nili’nin bu
konu hakkındaki değerlendirmeleri şu şekildedir:
Mevcut durumun sürmesi hâlinde özellikle toplumun yoksul kesimleri ve alt gelir grupları gerek meslek türleri ve gerekse kazançlarının COVID-19’un
tedavi masraflarını karşılayamaması nedeniyle
salgının asli merkezlerinden birine dönüşebilir
ve virüsün hızlı bir şekilde yayılmasına sebep
olabilir (Nili, 2020).

Bu konu bağlamında Tahran Üniversitesi
Sosyoloji Bölümünden emekli Doç. Dr. Said
Muidfar, COVID-19 dönemi sonrası İran toplumunda ekonomik şok okumasını “açlar ordusu”
ve “büyük kentlere akın” kavramları ekseninde
yorumlamaktadır:
Bugün; iflas eden bir ekonomi, yolsuzluk, ayrımcılık ve 30 ila 40 yıldır köyleri boşaltan yanlış
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Tablo 2: COVID-19’un Geçicilik Okumasının Anlam Açısından İncelemesi
Yaygın
Söylemler

Örgütleyici
Söylemler

Temel
Söylemler

Kodlar
Besic Teşkilatının göstermelik kampanyası
(Amerika’nın zayıf halkına yardım gönderildiği
iddiası)

COVID-19’un
Kurumsal
Canlanma
Fırsatı Olarak
Okunması
Devletin
Anlamsal Algısı

Statükoyu
Savunanların
Okuması

Direnç
Seviyesinin
Okunması
(İran
toplumunun
krizler
karşısında
yüksek direnç
seviyesine
sahip olması)

politikalarla karşı karşıya bırakıldık. Zenginlik
ve ekonomik kaynakların toplandığı metropollerin çevresinde her geçen gün akın etmek için
kararlı ve hazır olan açlar ordusu oluşmuştur
(Muidfar, 2019).

5.2. Geçicilik Okuması
Geçicilik okuması, devletin salgının kritik
olduğuna inanmayarak normalliğine vurgu yap20

Hümanizm (Din adamlarının Avrupa’ya gönderilip
COVID-19’a yakalanan yaşlılara bakmaya hazır
oldukları propagandası)
Devlet ve halk arasındaki dayanışma duygusunun
artış gösterdiği iddiası

COVID-19’un
Komplo
Olarak
Okunması
(Amerikan
komplosu)

Geçicilik
Okuması

Hizmet vermek (Besic Teşkilatı ve dinî grupların
mahalleleri dezenfekte ederek COVID-19’dan
arındırmakta rol aldığı iddiası)

Sızma projesi (Isfahan’da Sınır Tanımayan
Doktorlar Örgütünün faaliyetinin durdurulması)
Biyolojik savaş (COVID-19’un ABD tarafından İran
ve Çin ile savaşmak için üretildiği iddiası)
Güç gösterisi (Mahallelerde askerî tatbikatların
yapılması)
Direnç tecrübesi (Arka arkaya gelen krizler
karşısında İran toplumunun direnç kazanarak
güçlendiği iddiası)
Normalleştirme (Krizin inkâr edilmesi ve İran
toplumunun normal durumda olduğuna vurgu
yapılması)
Gerçeğin çarpıtılması (Analiz yapmak ve gerçeği
tahrif etmek)
Gerçeğin tek faktöre indirgenmesi (COVID-19’un
İran toplumunun aileyle daha fazla zaman geçirmeye
ve kitap okumaya fırsat sağladığının vurgulanması)

ması ve COVID-19’un etkilerinin geçici olduğu
tezine inanması üzerinedir.
Bu söylemler, “devletin anlamsal algısı” ve
“statükoyu savunanların okuması”nı içermektedir. Aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
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5.2.1. Devletin Anlamsal Algısı
Devletin anlamsal algısı iki temel temaya
dayanmaktadır.
1. COVID-19’un Kurumsal Canlanma
Fırsatı Olarak Okunması
Bu algıda ortaya çıkan kritik durum bir fırsat
olarak kabul edilmektedir. Bu yönetim anlayışına göre bazı kurumların yeniden canlandırılması hizmet ve özgecilik olarak düşünülmektedir.
Bu bağlamda Allame Tabatabai Üniversitesi
Öğretim Üyesi Ali İntizari, COVID-19 olgusunu bir uyum ve dayanışma faktörü olarak görmektedir. Besic Teşkilatının ve dinî eğitim alan
talebelerin hizmet sunmadaki rolünün çok etkili
olduğuna ve hükûmete karşı halkın güven düzeyini artırdığına inanmaktadır:
COVID-19’un kamu güveni üzerinde olumsuz
bir etkisi olmadı, üstelik halkın hükûmete olan
güveni arttı. Krizin, hükûmetin halkın yaşamında etkili bir rol oynayabileceğini ve hükûmetin
rolünü daha belirgin hâle getirebileceğini söyleyebiliriz. Devlet kurumlarımız toplumumuzdaki kriz yönetiminde birçok ülkeye kıyasla
başarılı oldu. Sağlık Bakanlığından askerî ve
kolluk kuvvetlerine kadar devlet kurumlarında
kabul edilebilir performans görüyoruz. Bu süreç
halkın hükûmete olan güvenini artırdı (İntizari,
2020).

Sosyoloji hocası Mesud Ferasethah ayrıca
COVID-19 salgınını dayanışma ve sosyal uyum
için bir faktör olarak görmekte ve şöyle söylemektedir:
COVID-19 öncesinde hayatta kalma çabası İran
halkı için ön plandaydı ve herkes sadece kendini
düşünüyordu. Oysa şimdi toplumun bu krizi aşabilmesi için dayanışma ve sosyal uyum zeminleri yaratmaya çalışan insanlar var (Ferasethah,
2020).

Öte yandan devletin diğer bir kanadının yaklaşımı çerçevesinde birçok İran şehri COVID-19
krizi ile karşı karşıya olmasına rağmen bir grup
Besic üyesi öğrenci ve Tahran’daki dinî öğrenim
gören talebeler sembolik ve dramatik bir hareketle “Amerika’nın ezilen insanlarına” yardım
göndermeye çalıştı (Mashreghnews, 2020). Bir
başka yaklaşımda ise dinî-ideolojik bir kurum
olan Genç Talebeler Evi, Dışişleri Bakanlığına
genç din adamlarının Avrupa’daki yaşlılara
bakmak için Avrupa’ya gönderilmesini talep
eden bir mektup yazdı. Hâlbuki İran nüfusunun
%60'ından fazlası yoksulluk sınırının altında ve
Kirmanşah depremi üzerinden 2 yıl geçmesine
rağmen depremzedeler hâlâ konteynerlerde yaşamaktadır. Dışişleri Bakanlığına yazılan mektupta ise şu ifadeler yer almaktadır:
ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde yeterli bakım
hizmeti alamayan yaşlılara ve COVID-19 hastalarına yardımı insani bir görev biliriz. Merhametli
yaratanın kullarını kurtarmak gayesiyle bu hastalardan hiçbir yardımı esirgememeliyiz (Öğrenci
Haber Ajansı, 2020).

2. Bir Komplo Olarak COVID-19
COVID-19’un İran'da görülmesinden bu yana
hükûmet yetkilileri virüsün “düşman komplosu” olduğunu düşünüyordu. 11. Dönem Meclis Seçimlerinin
tarihi ve COVID-19’un görülmesinin eşzamanlılığı
üzerine yetkililer, virüsün düşman tarafından seçimlere katılımın azalması amacıyla ortaya çıkarıldığını ileri
sürdü. Mehran Suleti, kriz dönemlerinde yaratılan bu
algı üzerine şu değerlendirmede bulunmuştur:
Hükûmetin sosyal sorunlar karşısında mevcut
durumu kabul etmesi ve çözmeye yönelik politika geliştirmesi gerekir. Ancak İran’da yetkililer
uzun süredir komplo teorilerine odaklanarak birçok sorunda dış güçleri suçlamakta ve krizlerin
ortaya çıkışında kendi rollerini reddetmektedir.
Yönetim nezdinde böyle bir düşünce egemenken
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sorunların çözümü için ümitli olmak mümkün
değildir (Suleti, 2020).

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının
gözetimi altında Isfahan’da hizmet veren Sınır
Tanımayan Doktorlar Örgütünün faaliyetleri
İran’a karşı yürütülen bir “sızma projesi” olduğu gerekçesiyle ve COVID-19’un komplo olduğu düşüncesi ekseninde devletin ilgili organları
tarafından durduruldu. Diğer bir yaklaşıma göre
ise COVID-19’un yayılması Amerikan komplosu ve biyolojik savaş olarak nitelendirildi. Hatta
İran Silahlı Kuvvetleri biyolojik savaşa hazırlık
için askerî bir tatbikat düzenledi.

5.2.2. Statükoyu Savunanların
Okuması
Bu okuma, direnç eşiği (tolerans eşiği) temasına dayanmaktadır. Yüksek tolerans eşiğine
sahip İran toplumunun kırk yıl içinde birbirini izleyen krizler karşısında direncinin arttığı
iddia edilmektedir. Analizcilerden biri, mevcut durumu gerekçelendirmek için İran’daki
COVID-19 gerçekliğinin çarpıtılmasını Radyo
ve Televizyon Kurumunun asli görevleri arasında yer aldığını belirtmektedir:
Radyo ve Televizyon Kurumu ve resmî yayın
organları İtalya ve İspanya’daki yüksek ölüm
oranları üzerinde duruyor. İtalya’nın durumunun
İran’dan daha kötü olduğunu kanıtlamaya çalışan
bir haberde yer alan raporda, Hırvatistan depreminde bir hastanede yatan hastaların sokakta yatırıldığı fotoğraflar İtalya’daki COVID-19 hastaları olarak gösterildi. Yetkililer sürekli olarak
diğer ülkelerden örnekler veriyor (ISNA, 2020).

Öte yandan Muhammed Fazili, İran toplumunda orta sınıfın direncini kötüye kullanan
siyasi sisteme uyarıda bulundu:
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Ey yöneticiler! Kötü yönetim anlayışının veya
başka faktörlerin orta sınıfı ezmesine izin vermeyin. Modern sosyal destek sistemlerinin yokluğu
durumunda sosyal sistemin direği yıkılacaktır.
Ekonomik, politik, askerî ve güvenlik politikaları
bu sınıfı eskisinden daha fazla ezip zayıflatacaktır. Bu da aşamalı bir şekilde bu sınıfın ortadan
kalkmasına neden olacak ve toplumun dayandığı sosyal dayanıklılık direğini kıracaktır (Fazili,
2020b).

6. Siyasal ve Sosyal Sistemin
Krize Karşı Geliştirdiği Davranışlar
Uzmanların, araştırmacıların, gazetecilerin,
aydınların ve aktivistlerin çalışmaları incelendiğinde COVID-19 salgınına karşı oluşan “tepkilerin” ikiye ayrıldığı görülmektedir. Bunlar
eleştirel (süreklilik okuması) ve eleştirel olmayan (geçicilik okuması) olarak tanımlanabilir.
Eleştirel okumada, virüsün neden olduğu salgının tehlikeleri dikkate alınmıştır. Sosyal sınıflar
ve entelektüel topluluklar iktidardan farklı olarak halka salgının tehlikeli boyutlarına yönelik
çağrıda bulunmuştur. Bu tür tepkilerde, sosyal
sistemdeki COVID-19 olgusunun sosyoekonomik boyutları ve güvenlik-siyasi risklerinin
yanı sıra olumsuz yönleri ve sonuçları üzerinde de durulmuştur. Bu grubun aksine eleştirel olmayan okunuşta COVID-19, kurumları
canlandırma fırsatı niteliğinde veya Amerikan
komplosu olarak sunulmuş ve sonuç olarak siyasal sistemin prestijini ve otoritesini nadiren
sorgulayabilecek küçük bir fenomen olarak kabul edilmiştir. Verilere ve bulgulara dayanarak
siyasal sistemin ve sosyal sistemin her iki düzeyinde de kısa vadeli (1-5 ay) ve uzun vadeli (1-5
yıl) davranışların ortaya çıkma olasılığı eleştirel
ve eleştirel olmayan okuma sonuçları açısından
incelenmiştir.
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6.1. Süreklilik Okuması Sonuçlarına
Göre Öngörülen Olası Davranışlar
6.1.1. Kısa Vadeli Davranışlar

6.1.2. Uzun Vadeli Davranışlar
a. Siyasal Sistem

a) Siyasal Sistem

1. Toplumsal kargaşa ve devlet ve millet arasındaki makasın artması.

1. Günlük gelişmelerin siyasetin ana görevi
hâline dönüşmesi.

2. Siyasal sistemin meşruiyetinin azalması.

2. Devlet ve millet arasındaki ortak anlayışın
zayıflaması.
3. Devlet ve millet arasındaki makasın/mesafenin açılması.
4. Siyasal sistemde oluşan zaafları onama
gücünün yitirilmesi.
5. Günlük yaşama dair sorunların çözülememesinden dolayı memnuniyetsizliklerin
giderek artması.
b. Sosyal Sistem
1. Dar gelirli kesimler başta olmak üzere
halkın alım gücünün zayıflaması.
2. Toplumsal gerilimler, öfke ve umutsuzluk
durumunun giderek güçlenmesi ve “asi
vatandaşların” sayısının artması.
3. İnsanların çoğunun mevcut durumun iyileştirilmesi ve yapısal değişiklerin yapılması konusunda umutlarını yitirmesi.
4. Halkın politikacılara olan güveninin azalması ve sivil itaatsizliğin güçlenmesi.
5. Sorunların artması nedeniyle bir kriz ağının ortaya çıkması.
6. Ekonomik kriz neticesinde sosyal sistemin daha kırılgan hâle gelmesi.

3. Yaptırımların etkisi ve gelirlerin düşmesi
neticesinde (küresel sisteme geri dönülmemesi durumunda) iktidar bloğunda
güç boşluğunun (askerî-ideolojik/dinî
güçler arasında) artması.
4. Siyasal sistemin askerî-ideolojik kurumlara bağlılığının artması.
5. Siyasal sistem ve sosyal sistemin ortak karar alma konusunda çıkmaza girmesi.
6. Düzensiz isyanların toplumsal hareketlere
dönüşmesi
b. Sosyal Sistem
1. Yolsuzluk, ayrımcılık ve ekonomik çöküş
nedeniyle düşük gelirli grupların artması.
2. Toplumda bulunan geleneksel kesimlerin
tepkilerinin artması.
3. Sekülerizm ve bireysel din anlayışına olan
eğilimin güçlenmesi ve ortaya yeni çıkan
inançlara/dinlere yönelimin artması.
4. Sivil toplum kuruluşlarının karşı karşıya
olduğu zorlukların artması.
5. Toplumsal gruplar arasında gerilim ve çelişkinin düşmanlık biçimine evrilmesi.
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6.2. Geçicilik Okuması Sonuçlarına
Göre Öngörülen Olası Davranışlar
Elde edilen sonuçlar neticesinde hem karamsar hem gerçekçi yaklaşıma göre siyasi ve sosyal
aktörlerin olası davranışlarını eleştirel olmayan
okuma çerçevesinde öngörmek mümkündür.

6.2.1. Karamsar Bakış Açısı
a. Siyasal Sistem

3. Siyasal sistemin izlenen politikaların maliyetini halka dayatması ve insanların yaşantılarına daha fazla müdahale etmesi.
4. “Gerilimli ve kutuplaşmacı pozisyonun”
siyasal sistem tarafından “direniş” olarak
isimlendirilmesi.

1. Uluslararası alandan kopukluk nedeniyle Çin
ve Rusya’ya siyasi bağımlılığın artması.

5. İç sorunlara ve uzmanlık gerektiren kararlara rağmen siyasi-ideolojik tercihlerin
(nükleer enerji ve bölgesel müdahaleler
gibi) süreklilik göstermesi.

2. Kontrol ve baskının daha fazla şiddet ile
birleşmesi.

6. Siyasal sistemin tekelleşmesi.

3. İktidarın askerî kurumlar tarafından tamamen vesayet altına alınma olasılığının
güçlenmesi.

7. Siyasal sistemin bazı bölümlerinin etkin
işlerliğini kaybettiğini kabullenerek söz
konusu bölümler için sistem içi alternatifler yaratmaya çalışması.

4. Siyasal sistemin siyasi-ideolojik (dinî)
kurumların kırılganlığı gerçeğini inkâr
etmesi.
5. Siyasal sistemin radikalleşmesi ve halka
dayalı meşruiyetin ilahi meşruiyet çerçevesinde yorumlanması.
b. Sosyal Sistem
1. Yaygın işsizlik nedeniyle kentlerin çevresinde 25 milyonluk yoksul kesimin oluşması.
2. Sivil dinamiklerin işleyişinde rasyonel olmayan davranışların egemen olması.
3. Toplumsal kitlelerin daha da atomize hâle
gelerek siyasal sistem tarafından kolayca
kontrol edilmeleri.
4. Ekonomik çöküş sonucunda hizmet sektöründe çalışan 12 milyon insanın işsiz
kalması ve işsizlerin ayaklanma olasılığı.

6.2.2. Gerçekçi Bakış Açısı
a. Siyasal Sistem
1. Protestocuları bastırma düşüncesinin daha
da artması.
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2. Toplumun olağanüstü koşullarla karşı
karşıya gelmesi ve siyasal sistemin olağanüstü koşulları yönetmeye çabalaması.

b. Sosyal Sistem
1. Toplumsal grupların etkileşim konusunda
daha kayıtsız hâle gelmesi.
2. Orta sınıfların direncinin hızla zayıflamaya başlaması.
3. Toplumun ideolojik ve ideolojik olmayan
kesimleri arasındaki gerilimin artması.
4. Ekonomik, yönetim ve idari kurumlardaki
verimsizlikler sonucu bürokratik sistemin daha da bozulması.
5. Sosyal sistemin sorgulayıcı yönünün ön
plana çıkması.
6. Varoşlarda yaşayan kesimlerin artması ve
kentlerdeki yoksul sayısının artış göstermesi, madde bağımlılarının ve suç oranlarının artmasına paralel olarak toplumsal
normsuzlukların artması.
7. Yargıya intikal eden şikâyet ve davaların
artış gösterdiğinin rapor edilmesi.
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin
2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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