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ÖNSÖZ

İki dünya huzuru, şu iki kelimededir:
Dosta karşı cömertlik, düşmanlarla uzlaşı

Hafız ŞİRAZİ

Geçmişten günümüze dünya siyasetinin merkezi coğrafyalarından birisi olan Or-
tadoğu, özellikle son 10 yılda yeni bir aşamaya girmiş durumdadır. Yüz yılı aşkın 
süredir daha çok coğrafyanın dışındaki güçlerin müdahale alanı olan bölge, şimdi-
lerde dünya siyasetinde nesne olmaktan özne olmaya doğru yol almaya başlamış-
tır. Esas olarak bölgenin ve İslam dünyasının tarihe geri dönüşü olarak görülmesi 
gereken Arap Baharı da bölgenin özne olma yolunda attığı temel bir adım ola-
rak okunmalıdır. Ortadoğu bu şekilde tarihteki yerini yeniden konumlandırırken 
bölge dışındaki devletlerle geliştirilecek ilişki biçimleri kadar bölge devletlerinin 
kendi aralarındaki ilişkilerinin içeriği ve yöntemi de çok daha önemli hale gel-
mektedir. Bu durum bölgenin iki çok önemli gücü olan İran ve Türkiye arasındaki 
ilişkiyi de eskisinden daha önemli hale getirmektedir. Bir yandan Türkiye’nin baş-
larda arabuluculuklarla bölgede etkinleşme çabasını son dönemlerde inisiyatif alan 
taraf noktasına taşımış olması, diğer yandan da İran’ın İslam devriminden bugüne 
bölgede etkin olma çabalarının, İran ile Türkiye’yi rakip komşular haline getirmesi 
muhtemel görünmektedir. Öte taraftan iki ülkenin Suriye örneğinde olduğu gibi 
karşıt politikalar izlemesi, söz konusu rekabeti gerginliğe ve belki de daha ötesine 
taşımaya namzet bir durum olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu ve benzeri durum-
lar önümüzdeki dönemde İran’ın bugüne kadar olduğundan daha fazla takip edil-
mesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
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Bugüne kadar İran ile ilgili birçok metnin yazılmış olması ve yine İran menşe-
li birçok eserin Türkçe’ye kazandırılmış olmasına rağmen üzülerek belirtelim ki 
doğru ve kuşatıcı bir İran algısı yaratmayı sağlayacak çalışmaların sayısı henüz 
çok azdır. Bunun temel nedeninin İran söz konusu olduğunda taraftarlık ya da 
karşıtlık ekseninde gelişen duygusal yaklaşımların hem kaleme alınan metinlere 
hem de tercüme edilen eserlerin seçimine etkisi olduğunu düşünüyoruz. Oysa 
yapılması gereken şey akademik ve bilimsel ihtiyaçlara cevap verebilecek çalış-
malar ortaya koymaktır. Böyle yapılmadığı içindir ki İran İslam Cumhuriyeti ve 
siyasetinin ontolojik kaynakları doğru tespit edilememiş ve İran devlet ve siyaset 
mekanizmalarının davranış biçimleri çoğu zaman şaşkınlıkla karşılanmıştır. Oysa 
sağlıklı bir yaklaşım sergileyebilmenin yolu doğru çalışmalardan elde edilen veri-
lerden hareketle yapılacak derinlikli analizlerden geçmektedir.

Bununla birlikte elinizdeki çalışma bir analiz metni değildir. Bu çalışmada daha 
çok, analize yönelen zihinlere doğru ve temel verileri sunmak hedeflenmiştir. 
Bu amaçla da İran siyasi düşünme biçiminin isabetli bir kritiğe tabi tutulmasını 
sağlamak için gerekli olan bilgilerin aktarılmasına özen gösterilmiştir. Dolayısıy-
la başlangıcından bugüne İran siyasi tarihi ve bu tarihin oluşturduğu Fars siya-
set aklının oluşum süreçleri, günümüz İran’ındaki önemli kurumlar ve yaşayan 
önemli sosyal, siyasi ve dini şahsiyetlerin tanıtılması bu çalışmanın temel amacını 
oluşturmaktadır.

Çok değil yaklaşık 15 yıl öncesine gittiğimizde Ortadoğu’da bazı çatışma alanları-
nın bu güne göre daha gözle görülür olduğunu görmek mümkündür. Halklar ile 
yöneticiler arasındaki derin ayrılıklardan kaynaklı ideolojik çatışma alanları; Irak 
ve Türkiye gibi ülkelerde mevcut etnik çatışma alanları ve İsrail- Filistin meselesi 
bağlamında dini çatışma alanları bunların en önemlileri olarak zikredilebilir. O 
dönemler için mezhep ayrılıklarının çatışmadan çok tartışma alanı olduğunu söy-
lemek yanlış olmayacaktır. Arap baharıyla birlikte söz konusu ideolojik çatışma 
alanının ortadan kalkması noktasında önemli adımlar atılmıştır. Eski ideolojik 
çatışma durumu bugün söz konusu değil ve olası yeni ideolojik çatışma alanla-
rı ortaya çıkmamış, çıkanlar da çatışmadan ziyade tartışma sınırları içerisinde 
seyretmektedir. Etnik çatışma alanlarından Irak’ta durum tamamen değişmiştir. 
Elbette bugün Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetimi ile Merkezi Hükümet arasında ya-
şanan sorunlar mevcuttur. Fakat bunlar artık sadece etnik bir özellik taşımayıp 
farklı boyutları olan sorunlardır. Türkiye’de de değişimler temenni boyutundan 
girişim safhasına geçmiş bulunmaktadır. Özellikle yaşanan son gelişmeler ve ba-
rış süreci olarak isimlendirilen girişimler Türkiye’deki Kürt sorununun çatışma 
aşamasından tartışma aşamasına geçtiğine dair önemli bir göstergedir. Geriye İs-
rail-Filistin bağlamında dini çatışma alanı kalıyor ki bu çatışma alanı bir müddet 
daha bölgede geçerliliğini koruyacak gibi görünmektedir. 
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Mezhep ayrılıkları konusunun ise tartışma alanından, şiddetli tartışma alanına 
geçtiğini müşahede etmekteyiz. Öyle görünüyor ki bölgenin önümüzdeki süreç-
te iki önemli gündemi olacaktır: Dini çatışmalar ve şiddetli mezhebi tartışmalar. 
Dini çatışmadan ötürü gözlerimiz uzun zamandır olduğu gibi yine Filistin’e yöne-
lecektir. Fakat yeni bir durum olan şiddetli mezhep tartışmasında ise doğal olarak 
bu tartışmanın en önemli taraflarından birisi olan İran bundan sonra gündemi-
mizi daha çok meşgul edecektir. Bu yüzden de İran ile daha fazla ilgilenilmesi 
ve daha fazla doküman ve bilginin dolaşıma sokulması gerekmektedir. Bu hem 
önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla gündemimize gelecek olan İran’ın yakın-
dan tanınmasını sağlayacak, hem de bu tanıma sayesinde sağduyulu zihinlerin 
tartışma alanlarının çatışma merkezine dönmesini engellemek noktasında nasıl 
davranmaları gerektiğine dair daha fazla veri sunacaktır. Bu açıdan bakıldığında 
İran’ı genel hatlarıyla fotoğraflama gayretiyle ortaya çıkan elinizdeki bu çalışma-
nın gerek araştırmacı ve akademisyenlere, gerekse de konunun ilgilisi olan diğer 
tüm kesimlere faydalı olacağı kanaatini taşıyoruz. Elbette bir taraftan konunun 
genişliği ve çetrefilliği, diğer taraftan da çalışmamızın alanında bir ilk olmasından 
dolayı elinizdeki metnin eksiksiz olduğunu ve konu ile ilgili herşeyi kapsadığını 
iddia edebilecek durumda değiliz. Buna rağmen önemli bir açığı kapatacağına 
olan inanç ve daha ileri metinlerin yazımını tetikleyeceğine dair temenni ile çalış-
mamızı ilginize sunuyoruz.
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İRAN İLE İLGİLİ KISA BİLGİLER

Resmi adı: İran İslam Cumhuriyeti

Başkent: 
Tahran

Nüfus: 
75.000.000

Yüzölçümü:
1.648.000 km²

Dini Lider:
Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

Cumhurbaşkanı: 
Mahmud Ahmedinejad

Meclis Başkanı:
Ali Laricani

Resmi Dil: Farsça
Konuşulan Diller: Türkçe’nin Azeri, Talaş, Türkmen, Afşar lehçeleri ile Kürtçe, Ermenice, Arapça ve Beluci 
dilleri

Etnik ve Dini Yapı:
Nüfusun ana omurgasını oluşturan Farslardan sonra, en büyük grubu Azeriler oluşturmaktadır. Ayrıca Kürt-
ler, Araplar, Beluciler, Lorlar, Türkmenler, Kaşgaylar, Afşarlar, Halaçlar ve başka bazı küçük gruplar yaşamak-
tadır. Dini gruplar ise ülkenin resmi dinine mensup Müslümanlar dışında, yine anayasada resmen tanınan 
Ermeniler, Yahudiler ve zerdüştlerdir. Resmi mezhebin Şiilik olduğu İran’da çok sayıda Sünni Müslüman da 
bulunmaktadır. 

Siyasi Organizasyonlar:
İçişleri Bakanlığına kayıtlı 240 siyasi grubun faaliyet gösterdiği İran siyasi sisteminde siyasi parti temelinde 
bir yapılanma bulunmamaktadır. Resmi siyasi partinin olmadığı siyasi hayatta, kendilerine bazen parti de 
diyen ama esas itibariyle partiler yerine daha çok baskı/çıkar grupları olarak adlandırılabilecek yapılanmalar 
rol oynamakta, bu gruplar seçim zamanlarında büyük ittifakların çatısı altında toplanmakta, seçimlerden 
sonra tekrar dağılmaktadır. 
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1. TARİHSEL ARKA PLAN VE 
SİYASİ HAREKETLER

1.1 İSLAM ÖNCESİ DÖNEM
İran, 5000 yıllık tarihi ve tarih içerisinde bölgede geniş coğrafyaya yayılmış olması 
itibariyle oldukça karmaşık bir sosyal ve siyasi yapıya sahiptir. Bugünkü İran’ın 
güney kesimlerinde yerleşik oldukları tespit edilmiş olan İlam Medeniyeti Sü-
mer ve Babil Medeniyetleri’nin de temelini oluşturduğu iddia edilmektedir.1 Bu 
medeniyet henüz varlığını devam ettirirken M. Ö. binli yıllarda Maveraünehir ve 
Rusya’nın güneyinden merkez İran Platoları’na Arilerin göçü başlamıştır. Ariler 
İran’da Medler ve Persler olmak üzere iki büyük devlet kurmuştur. Bu iki devletin 
organik bağlantıları ve birbirine geçmiş ilişkileri tarihte İran Medeniyeti olarak 
bilinen olguyu ortaya çıkarmıştır. Bu medeniyet Büyük İskender’in İran’ı fethi ile 
sona ermiştir.2 Günümüz İranı’ndaki siyasi düşünce, idari yapının ve bürokrasi 
geleneğinin Pers Hanedanlığı’nın siyasi ve idari yapısından tevarüs eden yönleri 
vardır.3 Hindistan’dan Avrupa’ya, Rusya’dan Arabistan ve Afrika’ya kadar geniş bir 
coğrafyada hüküm sürmüş olan Persler tarih boyunca sahip oldukları bu coğraf-
yayı korumak, kollamak ve yönetmek için çeşitli devlet modelleri geliştirmiş ve 
farklı politikalar izlemişlerdir.4 Perslerden miras alınan bu Farsi bakış açısı günü-
müz İran’ının jeopolitik ve jeokültürel eğilimlerini önemli derecede etkilemiş ve 
etkilemeye devam etmektedir.

1. İlam medeniyeti ve bunun Sümer ve Babil medeniyetleriyle olan ilişkisi için bkz. Walter Hens, Şehryariyi 
Elam, (1387), s. 127-157.
2. Medler ve Persler birbirlerinin amca çocuklarıdır, bkz. Diyakonov, Tarihi Mad, (1343), s. 40-60. Ve Perslerle 
ilgili olarak bkz. A. M. Zandamayev, Tarihi Siyasiyi Hahemenişan, (1389). 
3. Hamit Tenkasebi, 1383. Der Amedi Ber Divansalari Der İran, s. 30-245. İntişarati ilmi ve ferhengiyi Tahran.
4. Encyglopaedia Britannica, V. 17, PP. 6HH, s. 3, 6.
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Büyük İskender’in İran’a saldırısı ile İranlılar’ın Avrupa’ya karşı tarihin belirli dö-
nemlerinde zuhur edecek olan düşmanlığının da temelleri atılmıştır. Bu yüzden 
İranlılar Büyük İskender’i, İskender-i Bedzat yani “Küstah İskender” şeklinde anar-
lar. Bu kültürel ve siyasi düşmanlığın günümüze dek devam ettiği iddia edilebilir.

Aryanlardan bir kavim olan Partlar İskender’in torunları olan Selukilere karşı 
ayaklanarak Makedon ve Yunanlıları topraklarından atmayı başarmıştır. Seluki-
lerin İran’dan atılmasını sağlayan Part Şahı “Eşk” ve taraftarlarıyla İran yeni bir 
döneme girmiş ve böylece İran’da Eşkaniler dönemi başlamıştır.

İranlılar’ın Batıyı düşman olarak gördükleri tarih ile Batıya hayranlık duyduk-
ları tarih birbirine oldukça yakındır. Eşkaniler, Yunan ve Makedonlar’a düşman 
olmalarına rağmen Yunan sanat, kültür ve edebiyatına ilgi duyuyorlardı. Batı 
ile yaşanan tüm düşmanlıklara rağmen bu batı hayranlığı günümüzde bile İran 
düşüncesinin paradoksal yönlerinden birini oluşturmaktadır. Nitekim İranlılar 
“kahrolsun Amerika” sloganlarına rağmen geniş kitleler halinde Avrupa ve Ame-
rika’da yaşayabilmekte ve kimliklerini korumak suretiyle Avrupa dostu olarak gö-
rünmeyi de başarabilmektedirler.

Eşkani Hanedanı’nın aşırı batı hayranlığı birkaç yüzyıl devam eden Rum-İran 
savaşlarına rağmen sürmüştür. Eşkanilerin feodalizme dayalı siyasi sistemi içeri-
sinde dini özgürlükler dikkate şayan bir şekilde öne çıkmaktadır.5 Öyle ki bu dini 
özgürlükler, İran orijinli diğer dinlerin pek hoşuna gitmemiş olacak ki kendisi de 
Eşkani Hanedanı’na mensup olan bir din adamı bu duruma başkaldırarak Sasani-
lerin yönetime gelmesini sağlamıştır.6

Sasani silsilesinin kurucusu olarak adından söz edilen “Erdeşir Babekan” adın-
daki bu din adamı ilk icraaat olarak “din ve siyaseti” birbirine yakınlaştırmış ve 
bu yakınlık günümüze dek İran için bir miras olarak süregelmiştir. Bu dönemde 
Mani ve Mezdek adında iki din adamı, dini ve siyasi bir reform hareketi başlatmış 
ancak herhangi bir başarıya ulaşamamışlardır. İran coğrafyasında tarih boyunca 
kalkışılan reform hareketlerinin bir şekilde başarısızlığa uğramış olması, üzerinde 
düşünülmesi gereken önemli bir konudur.7

Sasani Devleti’nin siyasi ideolojisi, Zerdüşt din adamları tarafından üç aşamalı 
olarak sistemleştirildi. İlk aşama Sasanilerin kurucusu Erdeşir Babekan ve onun 

5. Yuzaf Velski, Şahinşahiyi Aşkani, (1386), s. 49-197.
6. Yousef Weshover, İran’ı Bastan, (1386), s. 185-193.
7. Mary Bois, Zerdüştiyan; baverha ve adabı diniyi anha, (1388), s. 39-147-174-193. Ayrıca bkz. Mehmet Alıcı, 
Kadim İran’da Din, (İstanbul: Ayışığı Kitapları) s. 30-236-267-298.
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“Bilge Bozorgmihr” adlı veziri tarafından gerçekleştirildi. Bu aşamada dualizme 
(Kötülük tanrısı Ehrimen ve iyilik tanrısı Ahura ikilemi) dayalı Zerdüşt öğretisi 
yavaş yavaş monizme dönüştürüldü. Bu monizmde Ahura Ehrimene galip kılı-
nıyor, zafer Ahura’nın oluyor ve Ahura yegane tanrı kabul ediliyordu. Diğer bir 
ifadeyle iyilik kötülüğe üstün geliyordu. Doğal olarak iyilikle kötülüğün bu sava-
şında iyilik tanrısı olan Ahura’nın temsilcileri İranlılardı. Bu seçkinci tavrın günü-
müze kadar devam ettiği rahatlıkla söylenebilir.

Sasani Devleti’nin bu ideolojik monizmi, Roma Devleti’nin Hristyanlık adı al-
tında yeni şekillenmiş olan monizmine bir alternatif olarak ortaya konmuştur. 
Ancak kaynağı Mezopotamya, Roma ve Hindistan olan gnostik mistisizm ve Af-
ganistan’daki Budizmin giderek yayılması “İran Tanrısı’nın” zamanla gnostik ve 
mistik bir renk almasına sebebiyet verdi. Bu yüzden Erdeşir Babekan’ın oğlu I. 
Şapur, Mani’nin reformlarına destek verdi.8 I. Şapur’un bu desteğine rağmen Ma-
ni’nin bu reform denemesi bir süre sonra Zerdüşt din adamlarının hışmına uğra-
dı. Sonunda Mani tutuklandı ve taraftarları da takibe uğradı. Bu takipten kaçan 
bir grup Mani taraftarı Oğuz Türkleri’ne sığınmış ve bu durum Oğuz Türkleri’nin 
600 yıl boyunca Manici olmalarına zemin hazırlamıştır.9Avrupa’ya göç eden di-
ğer bir grup Mani taraftarının da buradaki reform hareketlerinin esin kaynağını 
oluşturduğu ve Aziz Agustin ve Luther’in yaptıkları dini reformlarda bu Manici 
grubun etkisinde kaldıkları iddia edilmektedir.10

Sasani döneminde dini ve siyasi reformların yapılamaması sınıflar arası uçurumun 
oldukça artmasına sebebiyet vermiş ve bu durum da tarihin ilk katılımcı-kominist 
hareketi olan “Mazdek’i” doğurmuştur. Dinsel ve siyasal bir hareket olan Mazdek, 
üst sosyal sınıfların aşırı servet ve güç edinmesine karşı çıkarak alt sınıfların da en 
az üst sınıflar kadar bu imkanlardan yararlanması gerektiğini savunmuştur. Ancak 
gücü elinde bulunduranlar bu yeni harekete karşı akıl almaz bir iftira ve karalama 
kampanyası başlatmıştır. Buna rağmen Sasani Şahı “Enuşirvan” sosyal dengeyi ko-
rumak adına bir denge politikası izlemiş ve muhalifler ile elitler arasında daha fazla 
çekişme yaşanmasına izin vermemek için yüzeysel bir reform gerçekleştirmiş ve 
böylelikle Sasani devletini kısa sürede dağılmaktan kurtarabilmiştir.11

Hüsrev Perviz zamanında Sasaniler, Perslilerin sahip oldukları topraklara tekrar 
sahip olmuş, Hindistan’dan Mısır’a kadar olan bölgeyi ve tüm Anadolu’yu Doğu 

8. Ferheng Cihanbehş, Revanşınasıyi siyasiyi-içtimaiyi İraniyan, (1390), 
http: farhang-jahanbakhsh.blogfa.com.
9. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, (2004), s. 37-38.
10. Ferheng Cihanbehş, Der amedi ber revanşınasıyı tarihiyi iraniyan, (1391), s. 30-382.
11. Torech Daryayi, Tarih ve Ferhengi Sasaniyan, (1390), s. 125-150.
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Roma’dan geri almayı başarmışlardır.12 Sasanilerde soylular, askerler, köylüler ve 
reayadan oluşan sosyal tabakalar arasındaki acımasız yapı Mazdek’in sosyal adalet 
çağrısının daha da duyulmasına ve yayılmasına sebep olmuştur.

Bu dönemde yoğun bir takibata uğrayan Mazdekler başta Arabistan olmak üzere 
Anadolu, Roma ve Orta Asya gibi İran Merkezinden uzak bölgelere sığınmayı 
yeğlemişlerdir. Selman-ı Farısi ve Mazan gibi Taberi tarihinde isimleri geçen, Sa-
sani devletinin muhaliflerinin çoğu Mazdek inancına mensuptular. İran’dan özel-
likle Yemen ve Arabistan’a kaçan bu İran asıllılar İslam’ın zuhuruyla yeniden birlik 
olmuş ve İslam’ın siyasi düşüncesinin oluşumuna katkıda bulunmuşlardır.

1.2 İSLAM DÖNEMİ
Sasani imparatorluğu ikinci halife Hz. Ömer döneminde yapılan Kadisiye savaşı 
ile tarih sahnesinden bir daha geri dönmeyecek şekilde ortadan kalktıktan son-
ra İranlılar’ın yönetime karşı ilk büyük hareketi Emevi döneminde Ebu Müslim 
Horasani tarafından gerçekleştirilmiştir. Ebu Müslim, çeşitli sebep ve saiklerden 
ötürü Büyük Horasan’a göç etmiş Zerdüşt, Mazdek, Mani, Zurvani gibi İranlılar 
ile Mani-Şaman Türkleri örgütleyerek Emeviler aleyhine isyan etmiştir. Bu isyan 
sırasında Abbasiler’e destek veren Ebu Muslim, Bağdat’ı eski ihtişamlı günlerine 
yeniden kavuşturmuştur. Onun bu ihya hareketi Abbasiler’in gözünü korkutmuş 
ve yeni bir İrancılıkla karşı karşıya oldukları endişesi ile Ebu Muslim Horasani’yi 
öldürmüşlerdir. Gerek İran topraklarının Araplar tarafından fethedilmesi, gerek-
se Ebu Muslim olayı İranlılar’ın Araplara karşı kinini bilemiş ve bu kin çeşitli 
versiyonlarla günümüze kadar devam etmiştir. İranlılar İslam’la savaşla tanışmış 
ve bu yüzden de İslam’ı benimsemeleri yaklaşık 200 yıl sürmüştür. Tüm bu za-
man zarfında Müslüman olmaya direnen, imparatorluk bakiyesi unsurlar yer yer 
isyan etmiş ve vur kaç taktikleri ile halifeye veya İslam’ı kabul etmiş yerel emir 
ve sultanlara zarar vermeye çalışmışlardır. Özellikle Abbasiler döneminde İranlı-
lar’ın İran’ı Sasani dönemindeki ihtişamına geri döndürme konusunda yaşadıkları 
hayal kırıklığı onları bir tür iç reform yapmaya sevketmiştir. Araplar’ın İran gibi 
yeni fethedilmiş geniş toprakları yönetme konusundaki yetersizlikleri, divan işle-
rinden anlayan ve bürokrasiyi iyi bilen imparatorluk bakiyesi İranlılar’ı ön plana 
çıkarmış ve İranlılar da halifeye vezir olmayı veya üst düzey devlet işlerinde yer 
almayı fırsat bilmişlerdir. Bermekiler, Sehl ailesi, Tahiriler, Efşinler vb. bu tür dev-
let işlerinde bulunmuş meşhur İranlı ailelerdendir.13

12. Ferheng Cihanbehş, In the period of Sassanides, (Şırnak, 2010), s. 53-67.
13. Abdulhüseyin Zerrinkub, Ruzgaranı İran, (1384), s. 125-290.
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Örneğin annesi İranlı olan Harun Reşit’in oğlu Me’mun, halifeliği devraldığında 
Abbasiler’in başkentini Bağdat’tan Horasan’a taşımış ancak Alevi İranlıların korku-
sundan başkenti tekrar Bağdat’a taşımıştır. Zira Me’mun, devlette bir takım üst dü-
zey makamlara gelmiş İranlıların Alevilerle birlik olup, Arap Abbasiliği karşısında 
yeniden bir İran Sasaniliği kurmalarından endişe duymuştur. Kaldı ki İranlıların 
Me’mun dönemindeki hermenotik İslam yorum ve okumaları Sasani dönemi dü-
şüncesi ve metodu ile neredeyse aynıdır. Hatta bu yöntemin tevil mekanizmasını 
kullanarak kadim Sasani inanç ve düşüncesini İslam’a sokmak için bir araç ve kamuf-
laj olarak kullanıldığı tezi araştırmacılar tarafından dile getirilmektedir.

Türklerin İran’a göçü Sasaniler dönemine rastlamaktadır. Başta Avarlar ve Oğuz-
lar olmak üzere bazı Türk kabileleri Mavaraünnehir’den Büyük Horasan’a (Orta 
Asya) Kıpçaklar ise Rusya, Kafkasya ve Eran (Bugünkü Azerbaycan) üzerinden 
İran Azerbaycanı’na gelerek bu bölgelere yerleşmişlerdir. Şaman olan Türkler yu-
karıda bahsi geçen düşüncelerle bu dönemde tanışmışlardır. Araplar tarafından 
fethedilmesinin ardından İran daha kozmopolit etnik bir yapıya dönüşmüştür. 
Araplar devlet idaresinde salt İranlıları kullanmaktansa bir tür denge siyaseti gü-
derek Türkleri de buna ortak etmişlerdir. Abbasi Halifesi Mutasım zamanında uy-
gulanan Türkler ile İranlılar arasındaki bu denge siyaseti günümüze kadar İran’ın 
devlet ve sosyal yapısında kendini hissettirmektedir. Bu bir anlamda şehirli ta-
rım toplumu İranlılar ile göçebe Türklerin ilk defa bir ortak paydada buluştukları 
anlamına gelmektedir. Zamanla İranlılar ve Türkler bu denge siyasetinin farkına 
varmış ve bu durum bu iki milleti birbirine daha çok yaklaştırmıştır.

İranlılar ile Türklerin bu yakınlığı en fazla Selçuklu döneminde olmuştur. Bu dö-
nemde Nizamül Mülk’ün başını çektiği İran siyasi düşünce ve devlet idaresi, Al-
parslan ve Melik Şah’ın temsil ettiği Türkler’in askeri gücüyle birleşerek Bağdat’ta 
oturan halifeyi siyasi emelleri uğruna kullanabilecek kadar güçlenmiştir.14 Böy-
lece İranlılar Sami kökenli Araplar ile Orta Asya orjinli Türk kavimlerinden elde 
ettikleri birikimi de siyasi düşüncelerine ekleyerek etkin ve seçkin bir aktör olarak 
tarihe geri dönmüşlerdir.

1.3 MODERN DÖNEM VE İSLAM DEVRİMİNİN GELİŞİM 
SÜRECİ 

İran tarihinde batılı anlamda şehir kültürünün olmaması sebebiyle yapılan tüm 
siyasi itirazlar “isyan, başkaldırı ve hareket” düzeyinde tezahür etmiştir. Ancak 

14. Abdülhüseyin Zerrinkub, Ruzgaranı İran, (1384), s. 61. 
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endüstüriyel uygarlığın İran’a gelmesi ile birlikte göçebe ve köylü hayat tarzı karşı-
sında şehir kültürü gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmelerin sonucunda yeni oluşan 
şehirli sınıfın talepleri doğrultusunda biri meşrutiyet, diğeri İslam devrimi olmak 
üzere iki sosyo-ekonomik devrim gerçekleşmiştir. Meşrutiyet Devrimi Türk asıllı 
Kaçar Hanedanı’nın, bir başka tabirle “İstibdad”ın mağlubiyetini ve bunun so-
nucunda parlamentonun kurulmasını beraberinde getirmiştir. Mirza Melik Han, 
Talibov ve Ahundzade meşrutiyet döneminin önde gelen aydın ve alimleri olarak 
öne çıkmaktadırlar. Settar Han ve Bakır Han gibi kişiler de dönemin önde gelen 
siyasetçilerini oluşturmaktadırlar.

İslam Devrimi ise şehirli orta sınıf olan Sasani ihtişamının ihyası olarak kabul edi-
len Şahinşahlık sisteminin başka bir tabirle Zerdüşt öğretisindeki “Tanrısal Nu-
run Karizmatik İstibdadının” yenilmesi ile zafere ulaşmıştır. Safevilerin ortadan 
kalkmasıyla başarı şansını kaybeden Şii-Tasavvuf anlayışı ise İslam Devriminden 
sonra tekrar ortaya çıkmıştır. Bu anlayışa göre insan; şeriattan tarikat ve velayete, 
buradan da uluhiyete yükselen bir dikey yükselme seyri geçirir. Kur’an hükümleri 
ile İslam fıkhının özel bir hermenötik ile yorumlanması sonucu elde edilen bu 
anlayış sonuçta “Velayeti Fakih” teorisini ortaya çıkarmıştır.

İranlılar tarihleri boyunca “nevi şahsına münhasır gizli şii-tasavvufi” öğretiye za-
ten aşina idiler. Ancak pozivitist bir bakışla onu tecrübe etmeyi daha önce hiç 
denememişlerdi.15 Tarih boyunca İranlılar din ile irtibatını da daima korumuş 
dünyevi “yönetici şahları” tanıyorlardı ancak “tasavvufi-mistik” anlayışa dayanan 
“tasavvuf şahlarını” sadece “manevi saltanat” tahtında görmüşlerdi. İslam devrimi 
ile birlikte böyle manevi bir otoritenin devlet işlerini de uhdesine alıp “yönetici 
şah” sıfatına da haiz olması İranlılar için yeni bir tecrübe anlamına geliyordu.

1.3.1 1938-1979 Yılları Arasında Siyasi Parti ve Hareketler 
Miladi 1870 yılında vuku bulan I. Meşrutiyet hareketinden sonra Batı’nın da etki-
siyle İran’da partileşme hareketlerinde hızlı bir artış yaşandı. Çeşitli parti ve siyasi 
hareketler faaliyetlerini açıkça yürütmeye başladılar. Dönemin en büyük ve en 
tanınan partileri “Demokrat Parti” ile “İtidal Partisi” idi. Bunlardan ilki liberal 
eğilimlere sahip iken diğeri Komünizm’e daha yakın duruyordu. Rıza Han’ın iş 
başına geldiği I. Pehlevi döneminde sözkonusu partiler faaliyetlerini gizli olarak 
yürütmek zorunda kalmışlardır.

Alman Nasyonal Sosyalistlerinin faaliyetleri ve Hitler’in Almanya’nın başına 
geçmesi İran’ı oldukça etkilemiştir.16 İran, gitgide Hitler’in Ari ırk söylemine ya-

15. Mesut Kemali, Ru inkılab, (1381), s. 61-134.
16. Fred Halliday, İran: Dictatorship and Development, (1980), s 20-38.
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kınlaşıyor ve kendi siyasi, iktisadi ve mimari yapılarının inşa ve yenilenmesi için 
Almanlar’dan yardım alıyordu. Alman mühendisler, İran devlet binalarını, Pers 
ve Sasani dönemini hatırlatacak şekilde inşa ediyor ve Alman arkeologlar da Pers 
İmparatorluğu’nun ihyası düşüncesine yaptıkları kazı çalışmaları ile katkıda bu-
lunuyorlardı. Bu siyasi ve fikri çalışmalar o güne kadar Firdevsi’nin “Şahnamesi” 
ve “Fars Dili” ile korunagelmiş, ardından Safeviler döneminde “Şiilik” ile harman-
lanarak varlığını devam ettirmiş olan İran milliyetçiliğinin yeniden gün yüzüne 
çıkmasına sebep olmuştur.

Rıza Şah İran Milliyetçiliği söylemini kullanıyor ve yakın dostu olan Mustafa Ke-
mal Atatürk gibi din ve siyaseti birbirinden ayırarak kapitalizmle modern-ulus 
devleti birbirine bağlamak için çaba gösteriyordu.17 Rıza Şah bu dönemde baş-
lattığı sosyal ve siyasi reformlarla İran’ı feodal-köylü bir ülke olmaktan endüst-
risi gelişmiş bir ülkeye dönüştürmeyi başarmıştır. Üniversiteler açmış, fabrikalar 
kurmuş ve ülkeyi baştan aşağıya demiryollarıyla döşemiştir. Kaliteli bir yönetim 
kadrosu yetiştirmek için yurt dışına öğrenciler göndermiştir. Ancak bu reform 
çalışmaları demokratik değil de otokratik ve diktatoryal yöntemler kullanılarak 
yapılmıştır. Bu yüzden Rıza Şah’ın İran’ı kalkındıran yenilikçi modern bir diktatör 
olduğu söylenebilir. Önemli işlerin altında imzası olmasına rağmen uyguladığı 
otoriter ve baskıcı yöntemlerle İran’ın demokrasi ve meşrutiyet hayatına telafisi 
imkansız zararlar vermiştir. 

Rıza Şah’ın Almanya yanlısı bir politika izlemesi İngilizlerin onu gözden çıkarma-
sına ve yerine oğlu Muhammed Rıza’nın geçmesine göz yummasına sebep oldu. 
Böylece İran’da ikinci Pehlevi Hanedanlığı dönemi başlamış oldu.18 Baba Şah’ın 
toplumsal refah ve ekonomi alanlarında İran’a inkar edilemeyecek hizmetleri ol-
muştur. Ancak İranlı entelektüel ve düşünürlere uygulanan baskılar bu dönemde 
artmış bu da dönemin üç önemli siyasi hareketinin yer altına çekilerek Pehlevi 
diktatörlüğü aleyhinde faaliyet göstermeye başlamasına sebep olmuştur. 

1.3.1.1 Tudeh (Kitle) Partisi
Kapitalizm ve modern devletin İran’da kalıcı hale gelmesiyle birlikte özellikle Al-
manya ve Sovyetler Birliği’nde eğitim almış entelektüel ve aydınlar, Sovyetler Bir-
liği’nin desteğine sahip olan Tudeh Partisi’ne yönelmeye başlamış ve faaliyetlerini 
bu parti üzerinden yürütmüşlerdir.

17. Zechard Katom, Nasyonalizm Der İran, (1371), s. 17-53.
18. Halliday, İran: Dictatorship and Development, s. 38-67.
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1.3.1.2 Milli Cephe
Milli Cephe, Tudeh’te olduğu gibi Sosyalizm’den mülhem ekonomik ve siyasi bir 
tüzüğe sahip değildi. Feodal-milliyetçilerin öldürülmesine itiraz için örgütlenmiş 
olmalarına rağmen ilk başlarda Rıza Şah taraftarıydı.19Ancak süreç içerisinde ev-
rim geçirdi. Her ne kadar İran’da miliyetçilik Araplar’ın İran’ı almasından sonra 
“Şuubiye” adı altında örgütlenmişse de bu milliyetçilik etnik bir sınıfa ait bir mil-
liyetçilik değildi. Bazı Türk, Kürt, Beluç, Arap, Gilek, Mazendari gibi kavimler 
Firdevsi’nin Şahnamesi ile övünç duymuş ve İrani kimliği oluşturan unsurlar ola-
rak görülmüşlerdir. Bütün bu farklı etnik unsurlar kendine has bir tür üst kimlik 
olarak gördükleri İrancılık teorisi etrafında birleşmişlerdir.20

Rıza Şah ilk başlarda milliyetçi ve cumhuriyetçi bir yöntem takip etmesine rağmen 
ilerleyen zamanlarda “Şahinşahlık” sistemini kurarak cumhuriyetçiliği lağv ettiği-
ni ilan etti. Aşiretler ve farklı etnik grupları baskı altına alarak İran milliyetçiliğini 
zayıflatmaya çalıştı.21 Bu sebeple ülkede bulunan “demokratlar”, “cumhuriyetçi-
ler” ve “milliyetçiler” Şah’a karşı birleşerek kendilerine “Milli Cephe” adını ver-
diler. İran siyasi tarihinde önemli bir yer tutan Milli Cephe özellikle Muhammed 
Musaddık öncülüğünde petrolün millileştirilmesi konusunda önemli adımlar at-
mıştır. Ancak bu cephe, 19 Ağustos 1953 yılında oğul Şah’ın CIA ve İngiltere’nin 
desteği ile bir askeri darbe ile işbaşına getirilmesi neticesinde önemli derecede 
zayıflatılmış ve çalışmaları yasaklanmıştır.22

1.3.1.3 İslami Hareket
İran’da İslami hareket bir örgüt ve parti şeklinde ortaya çıkmamış, Rıza Şah’ın bazı 
uygulamalarına karşı tepki olarak kendiliğinden gelişmiş ve 1979 İran İslam Dev-
rimi ile sonuçlanmıştır. Rıza Şah’ın sözkonusu uygulamalarını aşağıdaki şekilde 
özetleyebiliriz:

a) Başörtüsünün yasaklanması: Geleneksel, dindar ve nüfusun çoğunluğunu 
köylü sınıfın oluşturduğu İran toplumu kadının açık oluşuna alışamamış, 
bunu bir tür zoraki Batılılaşma olarak algılamış ve asla kabul etmemiştir. 

b)  Din ve siyasetin birbirinden ayrılması ve yeni bir yargı sisteminin oluştu-
rulması: Din adamları sınıfı Şii fıkhına dayanan yargı vazifesini sarayda 
müşavirlik hizmeti ile veriyorlardı. Ancak Rıza Şah’ın bu girişimi onların 
tüm bu kazanımlarını ellerinden almıştır. Sözkonusu politikalar Şii ule-
ma’nın Pehlevi Hanedanı’na karşı düşmanlık beslemesine sebep olmuştur.23

19. Ahmet Moseki,  Nowsazi ve Islahat der İran, (1388), s.197-201.
20. Katom, Nasyonalizm Der İran, s. 71-105.
21. İlam Abbas Musliannejat, Cumhurihahi der İran, s. 50-90.
22. Lurş Zeim, Cepheyi Milli.
23. Muhammed Ali Humayun Katuziyan, İktisadı siyasiyi İran, s. 117-233.
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c)  Miliyetçilik, modernite ve merkezi yönetim: Çağdaş bilimlere dayalı ulus 
devlet modelinin benimsenmesi, gücün saltanat kurumunda toplanması ve 
devlet sermayeciliğinin gelişmesi modern bilimleri klasik bilimlerin, mo-
dern milliyetçiliği de kırsal miliyetçiliğin önüne geçirmiş böylelikle feodal 
toprak ağaları ve geleneksel tüccar sınıfı sistem dışına itilmiştir. Merkezi 
yönetim, Türk asıllı Kaçarlar döneminden kalma klasik ve geleneksel devlet 
sistemi yerine, yeni vergi sistemi ve yeni bir vatandaşlık tanımı getirmiş-
tir. Bu da şehirli sınıflarla köylü sınıfları paradoksal şekilde yanyana getir-
miştir. Bu paradoks II. Pehlevi döneminde daha belirgin bir hale gelmiştir. 
Petrolün bulunması ve modern devletin petrole dayalı ekonomiye duydu-
ğu gereksinim git gide devletin köye ve toprağa duyduğu ihtiyacın önüne 
geçmiş, bu durum “petrollü şehirlerle” “köylü iller” arasındaki uçurumun 
daha da açılmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda çeşitli muhalif parti 
ve hareketler doğmuştur. 

Petrol zenginliği devletin merkezi yapısını daha da güçlendirmiş ve Pehlevi dikta-
törlüğü konumunu sağlamlaştıracak yeni araçlara sahip olmuştur. Petrol zengini 
olan şehirler yoğun bir bürokrat kitlesiyle tanışmış ve köylerden kentlere başlayan 
göç dalgası İran’da oldukça yaygın halde bulunan kabile hayatını neredeyse tama-
men yok etmiştir.24

1.3.1.4 Muhammet Rıza Pehlevi Dönemi
Ağustos 1941 yılında Rıza Şah sürgüne gönderilirken yerine genç oğlu Muham-
met Rıza Şah geçmiştir. Oğul Şah’ın başa geçmesi ile birlikte nisbi bir özgürlük 
ortamı oluşmuş ve bu özgür atmosfer 19 Ağustos 1953 tarihindeki askeri darbe 
dönemine kadar sürmüştür. Bu on yıllık dönem İran tarihinde siyasi parti öz-
gürlüğünün en iyi olduğu döneme tekabül etmektedir. Bu geçen süre zarfında 
İran’da adeta demokrasi egzersizi yapılmış; demokrat, sol, liberal ve muhafazakar 
siyasetçiler son derece aktif bir siyaset alanı bulmuş ve kendilerini her anlamda 
yenilemişlerdir.

Bu dönemde oluşan bu nisbi özgürlük ortamında siyasi faaliyette bulunan hare-
ketler şunlardır:

1. Milli Cephe ve kollarından müteşekkil Nasyonalist Hareket
2. İslami Dernek ve ocaklardan oluşan İslami Hareket
3. Tudeh Partisi ve kollarından meydana gelen Komünist Hareket25

24. İlam Abbas Musliannejat, Asibşınasıyi tevsiyeyi iktisadi der İran, (1384), s. 257-300.
25. İrach Zovki, İran ve kudrethayı bozorg der cengi cihaniyi devvom, (1367), s. 70-97.
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Birinci hareket Muhammed Musaddık’ın önderliğinde, İslami hareket Ayetullah 
Kaşani adlı bir din adamının önderliğinde ve Komünist hareket de Tudeh partisinin 
önderliğinde faaliyet gösteriyordu. Bu üç hareket de İngiliz emperyalizmine karşı 
birleşmiş ve bu ittifak sonucu İran petrolünün millileştirilmesi sağlanmıştır. Ancak 
bu süreç 19 Ağustos 1953 yılında ABD ve İngiltere desteği ile gerçekleşen askeri dar-
be ile baltalanmış ve her üç hareket de siyasi güçlerini büyük oranda yitirmişlerdir.

Sözkonusu askeri darbe II. Pehlevi Hanedanlığı eliyle sahneye konacak yeni bir 
diktatörlüğün ilk adımları olmuştur. Askeri darbe siyasi parti ve hareketleri bas-
tırmış ve ülkedeki nisbi demokratikleşmeyi sekteye uğratmıştır. İran toplumu bu 
duruma 1979 İslam Devrimi ile cevap vermiştir. İyi bir pilot ve disiplinli bir as-
ker olan, aynı zamanda iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilen Muhammed Rıza 
Pehlevi ilerici, çağdaş bir liderdi ancak o da tıpkı babası gibi sadece askeri konu-
larda yeteneğini sergileyebiliyordu. Ne baba Şah ne de oğul Şah siyasi ve kültürel 
kalkınma olmadan ekonomik kalkınma olamayacağını görebilmiştir.26

Muhammed Rıza Pehlevi İran’ın ekonomik anlamda kalkınması için yoğun çaba 
sarf etti ve bu alanda ülkeye pekçok hizmetleri oldu ancak en büyük hatası eko-
nomi politikalarını batılı modellere göre geliştirirken İran gibi kadim bir mede-
niyetten gelen ülkenin sosyoekonomik koşullarını gözardı etmesi olmuştur. Eko-
nomide batı modelini taklit ederken ekonomi ve teknolojiye paralel olarak Batı 
demokrasisini de ülkeye getirmeyi hiç düşünmemiştir. Aksine kendisinden gayet 
emin ve mağrur bir eda ile Batı’ya demokrasiden vazgeçmesini ve ülkesinde uy-
guladığı merkeziyetçi sisteme sarılmasını bile tavsiye etmiştir. 

Dolayısıyla Pehlevi, ekonomik anlamda kalkındıkça siyasi alanda çoğulculuk ye-
rine merkeziyetçiliğe daha fazla sarılmıştır. Bu merkeziyetçilik giderek askeri güce 
daha fazla yaslanan radikal bir milliyetçiliğe dönüşmüştür. Onun döneminde si-
yasi partiler sürekli baskı altında tutuluyordu.Tudeh Partisinin kitlesel baskıları 
ve ABD’nin teşvikiyle gerçekleştirilen Ak Devrim sayesinde bir takım reform ça-
lışmaları oldu ancak bunlar da yetersizdi.Ancak bu arızi ve formel reformlar feo-
dalizm ve saltanat taraftarlarını ortadan kaldırarak devlet ve şehir kapitalizminin 
güçlenmesini sağladı.27 Toprak reformları ile birlikte köylüler toprak sahibi oldu-
lar ancak ciddi bir tarım politikası geliştirilemedi. Bunun yerine petrol gelirleri 
ile ithalata ağırlık verildi. Öyle ki tarım üretimi ve geleneksel ticaret yok olmakla 
yüzyüze kaldı. Bu durum köyden kente göçü daha da hızlandırdı. Şehirler ban-
liyölerle doldu taştı ve varoşlar kendini gittikçe daha fazla hissettirmeye başladı. 

26. Katuziyan, İktisadı siyasiyi İran, s. 233.
27. Musliannejat, Asibşınasıyi tevsiyeyi iktisadi der İran, s. 21-27.
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Petrol sermayesi Batı orijinli yedek parçaların montaj edilmesi suretiyle şehirlerde 
koca bir endüstri oluşturmuştu. Köyden kente göç edenler birer fabrika işçisi ve 
ucuz işlerde çalışan niteliksiz elemanlara dönüşmüşlerdi. Devlet bütçesi giderek 
artıyor, büyüme son hızla devam ediyor, zengin ve geniş bir bürokrasi oluşuyordu. 
Özgürlükleri kısıtlayan sarayla birlikte hareket eden bu bürokrasi muhalefete asla 
göz açtırmamıştır. 

Yeni bir işçi sınıfının ortaya çıkması İran’da Marksizm’in yayılmasına sebep oldu. Ar-
tan işçi sınıfı Marksizm’in kitleler tarafından benimsenmesini de beraberinde getiri-
yordu.28 Bu yeni Marksizm Batı’da eğitim gören entelektüellerin Marksizmi değildi.
Aksine din ve gelenek ile uzlaşmış bir tür İslami Marksizm düşüncesiydi ve günden 
güne daha fazla taraftar buluyordu. İslami Halkın Mücahitleri, İslami Özgürlük Ha-
reketi (milli-İslami) gibi hareketler bu düşüncenin sadece küçük birer yansımasıydı. 

Muhammed Rıza Şah giderek güvenlik politikalarına ağırlık veriyordu. SAVAK 
(Milli Güvenlik ve Emniyet Kurumu- İç ve Dış İstihabarat Ağı) bu politikalar 
sayesinde devlet bütçesinden en fazla paya sahip kurum ünvanını alıyordu. Şah 
güvenlikçi politikalarını sıkılaştırdıkça feodal taraftarlarını birer birer kaybedi-
yordu. Ancak sanayileşmeye hız verdiğinden modern bir kapitalist sistem yara-
tıyordu. Bu gidişat bir taraftan bürokratik sanayileşmiş şehirli sınıf ile köylü işçi 
sınıfı arasındaki mesafeyi daha da açarken öte taraftan köyden kente göçü daha 
da hızlandırıyordu.29

İthalatın artırılması tarım üretimi ile geleneksel ticari hayatı yok denecek kadar 
azalttı. Saraya bağlı özel şirketler yerli piyasa yerine dış ithalata yönelmeyi tercih 
ettiler. Bu da İran geleneksel pazarı adı verilen piyasayı ve ticari hayatı yok olmak-
la karşı karşıya getirdi. Bunun sonucunda İran geleneksel pazarı, din adamlarının 
ilgisine mazhar oldu ve tüccarlar din adamlarının bağış ve finans destekleri ile 
ayakta durabildiler.30 Din adamları ile tacirler arasındaki bu güçlü koalisyon gü-
nümüz İran’ında dahi gözle görülür şekilde devam etmekte ve bu birliktelik İran 
İslam Cumhuriyetinin siyasal yapısı içerisinde çeşitli esnaf dernek ve encümenler 
vasıtasıyla “İslami Koalisyon Heyetleri” adıyla anılmaktadır.31 İslam Devriminden 
sonra Koalisyon Heyetleri siyasi güçten payına düşeni fazlası ile alarak İran’ın it-
halat ve ihracat sektörünün neredeyse tümünü tekeline almıştır. 

28. Ahmet Eşref ve Ali Azizi, Tabakatı İçtimai ve Devleti İnkılab der İran, (1387), s. 77-112.
29. Mansur Mu’del, Tabake, siyaset ve ideolojiyi der inkılab, (1382), s. 117-176.
30. Şiilikte zekat ile birlikte malın beşte biri olan humus da din adamlarına verilir. Din adamlarının finans 
desteği verebilecek kadar parasal anlamda güçlü olmalarının sebebi budur.
31. Alenbell Cmeez, Siyaset der İran, (1387), s. 201-243.
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Muhammed Rıza Pehlevi’nin siyasi partiler ve feodal unsurlara karşı geliştirdiği 
güvenlikçi politikalar din adamlarının etkinlik ve faaliyetlerini artırmaları için 
altın bir fırsat sunuyordu. Zira o dönemde bile zekat, humus, camii faaliyetleri, 
vakıf ve hayır müesseseleri din adamlarının kontrolünde bulunuyor ve bu alan-
larda çalışmalarını serbestçe yapabiliyorlardı. 

Öte taraftan Şah Rıza Pehlevi petrol gelirleri sayesinde gelişen ekonominin yardımı 
ile toplumda batı bilimlerine ilgi duyan şehirli bir orta sınıf yaratarak az da olsa iç 
üretimi geliştirmeyi başardı. Batı bilimlerine ilgi duyan bu orta sınıf git gide Batı’nın 
pek de haz etmediği dini entellektüelizm ve Marksizme doğru evriliyorlardı. 

Şah Rıza Pehlevi Batı’nın da yönlendirmeleri ile din adamlarını özgür bırakarak 
Marksist-İslami bir söylem geliştirmelerine olanak sunuyordu. Ancak böyle bir 
yöntemle Sovyet Marksizmi’nin etki ve nüfuzundan kurtulabilirlerdi. Ve nihayet bu 
Marksist İslami söylem taraftarları (Halkın Mücahitleri) ile geleneksel pazar ahalisi, 
ulema ve köylü-işçi sınıfı birlik olup gizli diplomasiden bihaber, yerli ve Batılı müt-
tefiklerini kaybetmiş Şah’a karşı birleşerek onu devirmeyi başardılar. Nihayetinde 
iç ve dış herhangi bir destek bulamayan Şah rejimi devrilmekten kurtulamamıştır.32 
Diğer taraftan İslamcı gruplar diğer devrimcileri kendi saflarına çekmeyi başarmış 
ve bu işbirliğinin sonucu olarak 1979 İran İslam devrimi gerçekleşmiştir. 

1.3.2 1979-1989 İmam Humeyni Dönemi Siyasi Hareket ve Partiler
İslami, Liberal, Sol, İslamcı Marksist vb. tüm siyasi parti ve hareketler 1979 Dev-
rimi’ne katılmış ve 1982 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Devrimin 
gerçekleştiği 1979 yılında ilk olarak milliyetçi-muhafazakar eğilimleri olan İran 
Özgürlük Hareketi’nden Mehdi Bazergan başkanlığında “Geçici Hükümet” ilan 
edildi. Zira Devrim önderi Ayetullah Ruhullah Musevi Humeyni “Bazergan Hü-
kümetini” onaylamış ve ona olan desteğini açıklamıştı.33

1.3.2.1 Nehzet-i Azadi-i İran (İran Özgürlük Hareketi)
1961 yılında kurulan ve aynı yıl faaliyetlerine başlayan hareketin önde gelen isim-
leri arasında Ayetullah Talagani, Mehdi Bazergan, Yadullah Sahabi gibi figürler 
bulunmaktaydı.

Hareketin kuruluş ilanından dört yıl sonra 1965 yılında bir grup hareketten ayrı-
larak “Halkın Mücahitleri Örgütü” nü kurdu. Bu örgüt günümüze kadar varlığını 
sürdürmektedir. İran Özgürlük Hareketi’ne mensup kimi isimler özellikle yurtdı-

32. Musa Ganinejat, Teceddud Talabi ve tovsiye der İran’ı Muasır, (1376), s. 100-174; Feriborz Reisdana, İktisadı 
siyasiyi tevsiye, (1381), s. 147-276.
33. Huccet Morteci, Cenahhayı siyasi der İran’ı emruz, (1377), s. 1-39.
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şında örgütlenmelere ve çalışmalara ağırlık vermiştir. Mustafa Çamran Londra’da, 
Sadık Tabatabai Almanya’da, Ebul Hasan Beni Sadr, Ali Şeriati, Hasan Habibi 
Fransa’da, Kutpzade ve Helaleddin-i Fareni Suriye’de faaliyet göstermişlerdir. 

Bu harekete mensup Ebul Hasan Beni Sadr, Geçici Hükümet Başbakanı Mehdi 
Bazergan’ın istifasından sonra İran İslam Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı 
olmuştur. İran Özgürlük Hareketinin 1982 yılına kadar iktidarda bulunduğu bu 
dönem İran siyasi literatüründe “liberallerin iktidarı” olarak adlandırılır. 

1982 yılında Ebul Hasan Beni Sadr’ın görevden azledilip ülkeden kaçması ile bu 
hareketin faaliyetleri yasaklanmış, 1993 yılında tekrar siyasi faaliyetlere başlamak 
için gayret sarfetmişlerse de devlet tarafından yasa dışı olarak kabul edilmiş ve 
siyaset sahnesine dönmeleri engellenmiştir. Bugün bile bu hareketin eski üyeleri 
siyasi yasaklıdır.34

1.3.2.2 Sazman-ı Mücahidin-i İnkılab-ı İslami (İslam Devrimi Mücahitleri 
Örgütü)

Örgütsel bir yapılanma ile kurulan bu siyasi hareket sol-İslam anlayışına sahiptir. 
Ali Şeriati ve Ayetullah Mutahhari’nin teorileri doğrultusunda örgütlenmişlerdir. 
Gelişim sürecinde iki ana dönem yaşamıştır. 1980-1986 yıllarını kapsayan birinci 
dönem ile 1991-2007 yıllarını kapsayan ikinci döneme kadar farklı isim ve slogan-
larla hareket devam etmiş ve 2009’daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
dek varlığını sürdürmüştür. Örgütün önde gelen isimleri arasında Behzad Nebevi, 
Muhsin Armin, Said Haceriyan, Haşim Ağaceri, Mustafa Taçzade, Muhammed 
Selameti’yi sayabiliriz ki bunlardan bazıları hala siyasi tutuklu olarak cezaevinde 
bulunmaktadırlar. İki haftada bir yayınlanan “Asr-ı Ma” dergisi örgütün resmi ya-
yın organıdır.35

1.3.2.3 Hizb-i Cumhur-i İslami (İslam Cumhuriyeti Partisi)
Parti 1981 yılında kuruldu. Kurucuları arasında Ayetullah Beheşti, eski başbakan-
lardan Bahuner, Ayetullah Hamanei, Haşimi Rafsancani, Ayetullah Musevi Erde-
bili gibi önemli isimler vardı. Parti’nin ilk genel sekreteri Ayetullah Beheşti idi. 

Halen yayınlanmakta olan Cumhur-i İslami Gazetesi partinin resmi yayın organı 
olarak kabul edilir. Partinin hedef, iç tüzük ve yol haritası İslam fıkhına göre ha-
zırlanmıştır. İslam fıkhında tartışılan geleneksel fıkıh ile dinamik (modern) fıkıh 
tartışmaları süreç içerisinde partinin ikiye bölünmesine sebep olmuştur. Sağ blok 

34. Deleep Hero, İran der hukumeti ruhaniyun, (1386), s. 201-257.
35. Huccet Morteci, Kalbadşkafiyi ehzabı siyasi der İran, (1377).
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olarak adlandırılan “geleneksel fıkıhçılar” serbest piyasa ekonomisinden yana idi-
ler ve devletin bu konuda daha az rol üstlenmesini istiyorlardı. Sol blok olarak 
adlandırılan “dinamik fıkıhçılar” ise kapalı ekonomiden yana bir tür Bolşevik sis-
temini talep ediyorlardı. 

Cumhurbaşkanı Recai ve Başbakan Bahuner’in karşı devrimci gruplar tarafın-
dan gerçekleştirilen bombalı suikast sonucunda ölmelerinin ardından Mir Hüse-
yin Musevi, İmam Humeyni tarafından yeni kabineyi kurmakla görevlendirildi. 
1981’den 1989 yılına kadar, İran-Irak savaşı yılları boyunca parti genel sekreteri, 
Başbakan Musevi idi ve partiye sol blok düşünceleri hakim oldu.36

1.3.2.4 Mecme-i Ruhaniyun-u Mubariz (Direnişçi Din Adamları Birliği)
Bu birlik “Camia-yı Ruhaniyet-i Mubariz” (Direnişçi Din Adamları Topluluğu) adlı 
bloktan ayrılarak 1987 yılında kuruldu. Direnişçi Din Adamları Birliği Merkez Yü-
rütme Kurulu Üyesi Seyyid Mahmud Duayi, Celali Humeyni ve Mehdi Kerrubi adlı 
üç din adamının sözü edilen topluluktan ayrılarak kurduğu bir yapıdır. 16 Ekim 
1995 yılında resmen faaliyetlerine başlayan birlik, İran siyasi literatüründe sağ ge-
leneksel muhafazakar akıma karşı sol geleneksel akımı oluşturmuş ve Muhammed 
Hatemi’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyerek bir anlamda seçimlerden 
başarı ile çıkmıştır. 2009’daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ha-
len ev hapsinde bulunan Mehdi Kerrubi birliğin genel sekreterliğini yapmaktadır. 
Birliğin önde gelen isimleri arasında ise Muhammed Hatemi, Musevi Lari, Musevi 
Hoiniya, Ebtehi, Abdullahi gibi figürler yer almaktadır. Uzun bir süre ülkede yayın 
yapan “Selam Gazetesi” bu birliğin resmi yayın organı olarak görülmektedir. Aynı 
şekilde Dini Lider Ali Hamanei’nin ağabeyi Hadi Hamanei’nin imtiyaz sahibi oldu-
ğu “Cihan-ı İslam” gazetesi de bu birliğe yakınlığı ile bilinmektedir.37

1.3.2.5 Defteri Tahkim-i Vahdet ve Encümenha-yı İslami Danışcuyan 
(Birlik Ofisi ve İslami Öğrenci Dernekleri)

Dini medresler ile üniversiteler arası birlik ve beraberliği, aynı şekilde bu kurum-
lar arasındaki ilişkileri geliştirmek gibi bir misyon edinmiş bu siyasi yapının mün-
tesipleri daha ziyade radikal ve devrimci üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. 
Nitekim ABD Tahran büyükelçiliği baskını ve bir yılı aşkın süre ile diplomat ve 
personelin alıkonulması olayında bu ofise üye öğrenciler aktif rol oynamıştır. Ra-
dikal düşüncelere sahip ofis 1980-1992 yılları arasında rakipsiz şekilde faaliyetle-
rine devam etmiştir. Ofisin faaliyetlerini üç ayrı döneme ayırmak mümkündür:

36. Huccet Morteci, Cenahhayı siyasi der İran’ı emruz, (1377), s. 6-11; bkz. Hamit Rıza Zarifiniya, Kalbedşkafı 
cenahhayı siyasi der İran, (1378).
37. Morteci, Kalbadşkafiyi ehzabı siyasi der İran, s. 78-116.
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1. 1980-1989 arası dönem: Farklı düşünen üniversite hocalarının üniversite-
lerden atılması: birlik bu dönemde sağ ve geleneksel sol düşünceleri bünye-
sinde barındıran eklektik bir yapıya sahipti. 

2. 1989-1993 arası dönem: İdealist slogan ve hedeflerin benimsendiği bu dö-
nemde birliğe hakim olan geleneksel sol düşüncedir.

3. 1993 ve sonrası dönem: Modern sol düşüncenin hakim olduğu sessizlik 
dönemi ve siyasi kalkınma söylemine geçiş.

Ofis bu 180 derecelik değişimi ile birlikte modern İran siyasi hareketleri içerisinde 
son derece önemli bir yere sahipti ve hala da bu önemini korumaktadır. Ofisin 
yaşadığı değişimler o denli etkili olmuştur ki geleneksel sol düşünceye sahip hü-
kümet bu ofis hakkında aldığı önemli bir kararla; 

1. Besic Öğrenciler Birliği 
2. İslami Encümenler Birliği
3. İslami Toplum Birliği

adı altında üç farklı birliğin doğmasına neden olmuştur. 

1.3.2.6 Camia-yı Ruhaniyet-i Mubariz (Direnişçi Din Adamları Topluluğu)
İran siyasi yapısı içerisinde, din adamları tarafından kurularak idare edilen en 
güçlü dini-siyasi topluluktur. Resmi olarak kayıtlı olan siyasi bir kurum değildir 
ve parti faaliyetleri yürütmez. Din adamları “halkın babası” sayıldıkları için diğer 
devlet organları gibi hareket etmezler anlayışı ile resmi olarak kurumsallaşmamış 
bir yapıdır. Kurucu başkanı aynı zamanda Meclis-i Hobregan (Uzmanlar Konseyi) 
başkanı da olan Muhammed Rıza Mehdevikeni’dir. Merkez yürütme kurulu ta-
rafından yönetilir. Kurulda; İmami Kaşani, Ahmed Cenneti, Muhammed Yezdi, 
Hazali, Dorri Necefabadi, Saveci ve Kirmani gibi Ayetullahlar yer almaktadır. Ri-
salet Gazetesi geleneksel sağ muhafazakar olarak bilinen topluluğun resmi yayın 
organıdır. Yargı ve yasa erki başkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkan-
lığı ve bazı önemli bakanlıklar genelde bu topluluğa üye isimlerden seçilir.38

1.3.2.7 Cemiyet-i Mu’telife-i İslami (İslami Koalisyon Cemiyeti)
Cemiyet 1961 yılından bu yana çalışmalarına devam etmektedir. Asıl kurucusu 
İmam Humeyni idi. Ancak cemiyetin çalışmaları özellikle 1979 Devrimi döne-
minde “Bazari” denilen çarşı esnafı arasında artmış ardından bir süre Cumhur-i 
İslami Partisi bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir. 1988-1989 yılları arasında 
adı geçen partiden ayrılarak tekrar bağımsız bir kurum olarak faaliyetlerine kaldı-
ğı yerden devam etmiştir. Son yıllarda Direnişçi Din Adamları Topluluğu’na açık 
destek vermiştir. Cemiyetin en önemli isimleri şunlardır: Habibullah Askerevladi 

38. Morteci, Kalbadşkafiyi ehzabı siyasi der İran, s. 38;  Zarifiniya, Kalbedşkafı cenahhayı siyasi der İran, s. 67-
113-115.
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Müselman (Genel Sekreter), Esadullah Bademciyan (İcra Kurulu Sekreteri), Mir 
Selim (Haşimi Rafsancani Hükümetinde Kültür ve İrşad Bakanlığı yaptı), Casıbi 
(İslami Azad Üniversiteleri Mütevelli Heyet Başkanı), Al-i İshak (Eski Ticaret Ba-
kanı), Refikdust (Gaziler ve Mustazaflar Kurumu eski Başkanı) ve Hamuşi (eski 
Ticaret Odası Başkanı). İran’da ekonomi, “bazari” olarak bilinen bu cemiyetin 
kontrolündedir.

{
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Tablo 1. Şah Dönemi İran Toplumunda Sınıfsal Katmanlar
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1.3.3 1989-1997 Rafsancani Dönemi ve Modern Sağ Blok
1.3.3.1 Haşimi Rafsancani Hükümeti
Savaş yılları Başbakanı Mir Hüseyin Musevi’nin, halkın temel ihtiyaçlarının ken-
dilerine verilen kuponlar aracılığıyla devlet tarafından karşılandığı kuponizm 
olarak adlandırılan geleneksel sol ekonomi dönemi sona erdikten sonra “siyasi 
realizm”i “Teknokrat İşverenler Hareketi” söylemi ile birleştiren yeni bir kalkınma 
koalisyonu oluşturulmuştur. 

8 yıl süren İran-Irak savaşının harabeye çevirdiği ülkede başta hidroelektrik sant-
ralleri olmak üzere, petrol rafinerileri ve petrol kuyuları kullanılamaz hale gel-
miştir. Savaşın bilançosu siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda bir yıkım olmuştur. 
Hemen her evden bir ölü veya yaralı olduğu, binlerce insanın hala Saddam Hüse-
yin tarafından esir tutulduğu, bunların yanı sıra savaşın maddi zararının ağırlığı 
halk kitlelerini her türlü çözüme razı olmak durumunda bırakmıştır. Hâlihazırda 
ülkeye hâkim olan kasvet havası, İmam Humeyni’nin vefatıyla daha da ağırlaştı 
ve sosyal ve siyasi olarak krizlere karşı daha kırılgan hale gelmiştir. Durum böyle 
olmasına rağmen, ülkede faal olan sosyal ve siyasi güçler arasında sağlanan ko-
alisyon ve koordinasyon ülkeyi içinde bulunduğu bunalımlı durumdan çıkma-
yı başarmış ve bir karşı hamleyle kalkınma sürecini başlatmıştır. Sosyal ve siya-
si güçler arasındaki bu denge politikasının nasıl kurulduğunun analiz edilmesi 
önem taşımaktadır.

Kurulan bu denge politikasının baş mimarı hiç şüphesiz Ayetullah Haşimi Raf-
sancani olmuştur.39 Rafsancani’nin başarısı, dini lider Seyyid Ali Hamanei’in des-
teğini de alarak, ülkedeki güçlü teknokrat, yönetici ve radikal gelenekselcilere rağ-
men Batı ile sağlam ilişkiler geliştirebilmesi ve “Cereyan-ı Sazendegi”yi (Kalkınma 
Hamlesi) başlatması olmuştur.

Cihat ruhu ve devrim değerlerinin korunması bakımından dini öğretilere sıkı sı-
kıya bağlı olan radikal gelenekselciler “büyük şeytan” olarak niteledikleri Ame-
rika ve Batı ile kurulacak her türlü diyaloga karşı çıkmışlar ve çeşitli geleneksel 
sağ gruplardan müteşekkil olan gruplarına “Hatt-ı İmam” (İmam’ın Takipçileri) 
adını vermişlerdir. Kendilerine “İmam’ın Takipçileri” adını veren başka bir grup 
da Mehdi Kerrubi önderliğinde hareket eden “Direnişçi Din Adamları Birliği” ol-
muştur. Bu grup ekonomide özelleştirme, serbest piyasa ve liberal ekonomiye kar-
şı merkeziyetçi devlet ekonomisinden yana olmuşlardır. 

39. Enuşirevan İhtişami, Gozer ez Bohran-ı Çanişini (Tahran, 1969), s. 37-76. 
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Haşimi Rafsancani hükümetinde yer alan neo-liberal muhafazakâr teknokratlar-
sa özelleştirme, liberal ekonomi, mikro devlet modelini benimsemiş, bu yönde 
politikalar geliştirmiş ve özelleştirmeye hız vermişlerdir. Bu kadro sonraki yıllar-
da ‘Kargozaran-ı Sazendegi’ (Onarım İşletmecileri) unvanıyla adından çokça söz 
ettirmiştir. Grubun öne çıkan isimleri arasından Tahran Belediye Başkanı Golam 
Hüseyin Kerbasçi ve Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani’nin başyardımcısı olup 
daha sonra Muhammed Hatemi hükümetinde Kültür ve İrşad Bakanlığı yapan 
Ataullah Muhacirani, ekonomik açılımları sonuna kadar savunmuştur. İslam öğ-
retilerine bağlı olmakla birlikte modern görünmeye önem veren bu grup ‘Modern 
Sağ Cenah’ adıyla ün kazanmış ve ‘Geleneksel Sağ’ın karşısında yer almıştır.

Modern Sağ Cenah, hükümetin verdiği tüm avantajları sonuna kadar kullanmış, 
üretim ve dağıtım ağlarını geliştirerek son derece modern alış veriş merkezleri ve 
fabrikaların kurulmasına ön ayak olmuştur. Aynı şekilde dış politikada da Hamas 
ve Hizbullah gibi İslami direniş gruplarına verdikleri desteği kesmeden Batı ile 
de iyi ilişkiler geliştirebilmeyi başarmışlardır. Modern Sağ Cenah’ın yeniliklerin-
den birisi de “İslami Azad Üniversitelerini” kurarak bu üniversitelerden mezun 
olanları üretim ve dağıtım şebekelerinde istihdam etmek suretiyle yeni iş imkân-
ları yaratmak olmuştur. Batı ile iyi ilişkiler, iç ve dış ticaretin artmasına neden 
olmuş, döviz kurlarının serbest bırakılması ile özelleştirme hız kazanmıştır. Özel 
ve kamu sektöründen elde edilen gelirler, savaşın sebep olduğu yıkımların onarıl-
masına, yeni petrol rafinerileri, hidroelektrik santralleri ve barajların yapılmasına 
harcanmış ve özellikle özel sektörün önündeki engellerin kaldırılarak gelişmesin-
de kullanılmıştır.40 Bu süreç, toplum içerisinde yeni bir orta sınıfın oluşmaya baş-
lamasına vesile olmuştur. 

Geleneksel sağ kanatta yer alan ve ‘Bazari’ adıyla anılan ‘Koalisyon Heyeti’ yeni 
oluşan bu ekonomik durumu kendi geleneksel çarşı sistemine aykırı bulduğu için 
hükümetin pek çok açılımına karşı çıkmış, muhalefet saflarına katılmıştır. 

“Siyasetçi ticaret yapıyorsa, tüccarın da siyaset yapma hakkı vardır” diyen bu 
kesimin Rafsancani hükümetine en fazla muhalefet ettiği dönem ise başta Ab-
dülkerim Suruş olmak üzere dini entelektüellerin dinde reform adıyla başlatmış 
oldukları protestanvari ıslahat dönemi olmuştur. Abdülkerim Suruş gibi aydın-
lar, Rafsancani hükümeti sırasında başta geleneksel ulema olmak üzere Hizbullah 
gibi radikal grupların muhalefeti ile karşılaşmışlardır. 

Devrim sırasında radikal bir İslamcı olan ve sol aydınlara karşı mücadele safların-
da bulunan Abdülkerim Suruş, Rafsancani hükümeti döneminde düşüncelerini 

40. Ahmet Moseki, Nusazi ve Islahat der İran (Tahran: Komis, 1388), s. 383.
Seyit Muhammed Yakubi, Siyaset Hariciye Cumhuriye İslami-ye İran, s.195-225. 
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liberal ve Marksist bir temele dayandırarak, İslam ve Şiilik’in yeni bir yorumunu 
ortaya koymaya çalışmıştır.41

Abdülkerim Suruş, Marks, Hegel, Weber, Comte gibi düşünürlerin teorilerinden 
faydalanarak temellendirdiği sosyolojik tezlerini İslam ile yoğurarak modern bir 
İslam düşüncesini savunmuştur. Daha modern ve farklı bir metot takip etse de 
Suruş da hocası Ali Şeriati’nin yolundan gitmiştir. Daha önce Ali Şeriati’ye şiddet-
le karşı çıkan gelenekselciler bu kez de Suruş’a karşı çıkmışlar ve İslam’ın bu yeni 
yorumunun bir çeşit “Amerikancı İslam” veya “Liberal İslam” anlayışı olduğunu 
iddia etmişlerdir. 

Esasında muhafazakâr gelenekselciler bu liberal-Amerikancı olarak niteledikleri 
İslam anlayışı ile daha önce de karşılaşmıştır. Özellikle Mehdi Bazergan ve İran 
Özgürlük Hareketi içerisindeki kimi kesimlerin bu tür bir İslam anlayışına şahit 
olmuş ve onlara da şiddetle karşı çıkmışlardır. Modern Sağ Cenah olan Rafsancani 
hükümetinde de gündeme getirilmese de aynı düşünce ve kendilerine göre tehdit-
le karşı karşıya kalmışlardır. Aynı dönemde kimi radikal unsurlar daha da ileriye 
gitmiş ve Abdülkerim Suruş gibi aydınların İngiliz casusu olduğunu ve İngilte-
re’den beslendiğini iddia etmişlerdir.42 Onlara göre ABD ve SAVAK’ın yardımları 
ile Sovyet Marksizmi’ne karşı Marksist bir İslam söylemi teorize eden Ali Şeriati 
gibi Abdülkerim Suruş da Batı ve emperyalizmin desteği ile ‘dini entellektüelizmi’ 
teorize etmeye çalışmıştır. Rafsancani hükümetinin özellikle ikinci döneminde 
dini entelektüellere olan desteği ve ‘Kargozaran’a sunduğu taktiksel olanaklar, bil-
hassa sol İslami gelenekten gelen İslami Halk Mücahitlerinin tepkisini çekmiş ve 
bu durum “Hatemi Dönemi ve Reform” hükümetine giden süreci başlatmıştır. 
Haşimi Rafsancani’nin bu kesimlere olan açık desteği Hizbullah, Ensar-ı Hizbul-
lah ve geleneksel muhafazakârlar gibi radikal kesimlerin daha da örgütlenmesine 
ve kurumsallaşmasına zemin hazırlamış, bu hareketlerin toplumsal tabanlarını 
genişletmesine imkân hazırlamışlardır. 

Hayat standartlarının özellikle toplumun bir kesimi lehine artması, eski Hizbullah 
ve İslami devrimcilerin zenginleşerek burjuvazi bir hayat yaşamaya başlamaları, 
aynı şekilde bazı devlet ve din adamlarının bilhassa Rafsancani Ailesinin (halkta-
ki yaygın inanışa göre) artan serveti, yoksul kesimlerin, yıllarca cephede savaşmış 
mücahitlerin ve kendini gerçek dindar gören çevrelerin tepkisine neden olmuş-
tur. Giderek artan bu tepkiler özellikle Ahmedinejad’ın söyleminde kendisine yer 
bulmuş ve Ahmedinejad’ın Haşimi Rafsancani ve Hatemi’ye karşı seçimlerde üs-

41. Hamit Rıza Zarifiniya, Kalbodşikafi Cenahhaye Siyasi İran (Tahran: Azadi Endişe, 1378), s. 122-130.
42. Zarifiniya, Kalbodşikafi Cenahhaye Siyasi İran, s.130-166; Hüccet Mürteci, Cinahhaye Siyasi der İran-e 
İmruz (Tahran: İntişarat-ı Şefii, 1377), s. 143-182-209.
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tünlük sağlamasına katkı yapmıştır. Devrim taraftarları arasında yaygınlaşan bu 
iki farklı bakış, taraflar arasında giderek sertleşen bir rekabet yaşanmasına sebep 
olmuştur.

Bu rekabet döneminin ilk yarısında “Kargozaran” Partisi, “Dovvom Hordad (2 
hordad) Reform Hareketi”ni43 oluşturarak Hatemi’nin seçimlerden zaferle çıkma-
sını ve 8 yıl daha siyaset sahnesinde kalmasını sağlamıştır. Hatemi’nin yeni döne-
mini incelemeden evvel Hizbullah ve Ensar-ı Hizbullah gibi radikal kesimlerin o 
dönem İran siyasetindeki yerini tespit etmekte fayda vardır.

1.3.3.2 Ensar-ı Hizbullah
Ensar-ı Hizbullah’ın kökenleri İslam Devrimi öncesine kadar uzanmaktadır. Özel-
likle Nevvab Safevi gibi devrim öncesinde Fedaiyan-ı İslam adlı grubun liderliğini 
yapmış isimler bu aşırı radikal İslamcı grubun da ilham kaynağı olmuştur. Bu dü-
şünceye sahip İslamcılar devrim sırasında din adamlarının ve Bazarilerin safında 
yer almış, 8 yıllık İran-Irak savaşında da önemli fedakârlıklar göstermişlerdir. İs-
lam Devrimi’nin ihracı projesi de sahip oldukları ideolojiyi İran sınırlarının dışı-
na taşıma çabasında olan Fedaiyan-ı İslam’ın dünya görüşüne göre planlanmıştır. 
Grubun düşüncesine göre Lübnan, Filistin ve Irak gibi Müslüman ülkelere Dev-
rim İhracı yapmak oradaki ezilmiş yoksul mustazafların uyanmasına ve adaletin 
sağlanmasına vesile olacaktır. 8 yıllık İran-Irak savaşından sonra bilhassa Haşimi 
Rafsancani ve ardından Hatemi hükümetinde artan burjuvazi hayat tarzına karşı 
çıkan Fedaiyan-ı İslam dağınık haldeki radikal düşüncelere sahip olan kişileri et-
raflarına toplayarak ülkede yeni bir siyasi cephe oluşturmayı başarmıştır. Asıl sa-
vaşın cephe gerisinde aristokrasi ve dini devrimden sapanlarla olacağını düşünen 
grup Dini Lider Seyit Ali Hamanei’in mutlak önderliğini benimsemiştir. Grubun 
yayın organları arasında ‘Yasarat-el Huseyn’ Gazetesi, ‘Şelemce’(sonraları Cephe) 
Dergisi, Aylık ‘Subh’ Dergisi ve Günlük ‘Keyhan’ Gazetesi sayılabilir. 

Özellikle 1989 yılından önce “Hizbullah” adı ile bilinen bu grup 1993 yılından 
sonra “Ensar-ı Hizbullah” (Hizbullah’ın Yardımcıları) adını almıştır. Mesud Deh-
nemeki, Hüseyin Allahkerem, Hüseyin Şeriatmedari, Mehdi Nesiri gibi kişiler bu 
grubun önde gelenleri arasında yer almıştır.44 Ensar-ı Hizbullah’ın siyasi, ekono-
mik ve kültürel düşünceleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

43. Hatemi’nin ilk Cumhurbaşkanlığı’nı kazandığı 22 Mayıs tarihine istinaden bu adı almış Reform Hükümeti. 
44. Zarifiniya, Kalbodşikafi Cenahhaye Siyasi İran, s.107-115; Mürteci, Cinahhaye Siyasi der İran-e İmruz, s. 28-63.
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1.3.3.2.1 Ensar-ı Hizbullah’ın Siyasi Görüşleri
1.  Bütün siyasi güç Velayet-i Fakih’in elinde toplanmalıdır.
2.  Velayet-i Fakih’in seçilmesinde halkın hiçbir rolü olamaz. O direk Allah 

tarafından seçilmiştir.
3.  Halkın Velayet-i Fakih’e itaat etmek dışında bir seçeneği yoktur.
4.  Siyasi faaliyetler belli kanuni bir çerçeve içinde yapılmak zorunda değildir. 
5.  Siyaset söz konusu olduğunda insanlar sadece sorumludurlar, hak sahibi 

değil. Siyasette insanlar alınan kararlara uymakla sorumludur, karar alı-
nırken söz hakkına sahip değillerdir.

6.  Halkın siyasi katılımı seçim gibi kanunen belirlenmiş belli alanlarla sınırlıdır.
7. Grup üyelerini kanun ve hukuka bağlı görmez, batıl olarak gördükleri her 

şeyle mücadele etmeyi kendilerinin şer’i hakkı olarak görürler. 
8.  Siyasi görüşlerinde tam anlamıyla idealist davranmaktadırlar.
9.  Grubun siyasi eğilimleri daha çok değer ağırlıklı ve ideolojiktir.
10.  Asıl amaç İslam Devrimini İran dışına ihraç etmektir. İran dışındaki İsla-

mi hareketler mali olarak desteklenmelidir.
11.  Uluslararası ilişkilerde diplomatik dil kullanılmak zorunda değildir. 
12.  İnsanlar devrimci olanlar ve olmayanlar olarak tasnif edilir ve liyakat hiç-

bir şekilde esas alınmaz.
13.  Amerika’yla ilişki kurulması hiçbir şekilde tasvip edilemez ve bunu gün-

dem yapanların cezalandırılması gerekir.

1.3.3.2.2 Ensar-ı Hizbullah’ın Ekonomik Görüşleri
1.  Ekonomide devletçilik ilkesi benimsenmelidir.
2.  İdeal ekonomik yapı içe kapalı ve kendi kendine yeten bir sistemdir.
3.  Ekonomik kalkınma ve ilerleme sosyal adaleti sağlamadıkça kabul edilemez. 
4.  Tüketimin ve ithalatın azalması ekonominin temel stratejisi olmalıdır. 
5.  Ekonomide dış yatırımların kullanılması kesinlikle onaylanamaz. 
6.  Yapısal iktisadi sorunlarla uğraşmak yerine kısa sürede çözülebilecek eko-

nomik sorunları halletmek öncelikli olmalıdır.

1.3.3.2.3 Ensar-ı Hizbullah’ın Kültürel Görüşleri
1.  Kültürel ürünlerin yayınlanmadan önce denetlenmesi gerekmektedir.
2.  Kültürel üretimin artması ve çeşitlenmesine karşı durulmalıdır.
3.  Batı kültürüyle alış-veriş kati suretle olmamalıdır, hatta Batının kültürel 

saldırısı karşısında şiddetle muhalefet edilmelidir.
4.  Batı ile kültürel savaşla baş edebilmek için katı bir sansür uygulanması 

gerekmektedir. 
5.  Sapma olarak görülen herhangi bir durumla mücadele etmek için gerek-

tiğinde fiziki şiddete başvurmak da dâhil ameli olarak duruma müdahale 
etmek serbesttir. 
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6.  Kültürün şekilsel halinin korunması çok önemlidir.
7. Kültürel faaliyetler din adamlarının kontrolü altında gerçekleşmelidir.
8.  Kültürel meseleler Devrimin birincil değerde önem verdiği şeylerdendir 

ve bu yüzden de ülkenin genel siyasetinin belirlenmesinde bunlar göz 
önünde bulundurulmalıdır.

9.  Kültürün taşıyıcısı konumunda olan kurumların değişim geçirmesi engel-
lenmelidir. 

10. Kadınların sosyal faaliyetlerde bulunması yanlış görülmektedir.
11.  İnsanların tamamen dünyaya ve maddiyata meyletmelerinin önüne geç-

mek için bir çeşit Zühdçülüğü esas alan bir yaşam tarzına inanmaktadırlar.

1.3.4 1997-2005 Hatemi Dönemi ve Modern Sol Blok
1.3.4.1 2 Hordat (23 Mayıs) Hareketi
Modern sol blok, “Sazman-ı Mücahidin-i İnkılab-ı İslami”(İslam Devrimi Mücahit-
leri Örgütü), “Defter-i Tahkim-i Vahdet-i İslami (İslami Vahdeti Kuvvetlendirme 
Ofisi) ve “Cephe-i Müşareket-i İran-ı İslami” (İslami İran Katılım Cephesi) adlı üç 
hareketin birleşmesinden meydana gelmektedir. “Selam”, “Asr-ı Ma” (Bizim Yüz-
yıl) Gazeteleri ile “Müşareket”(Katılım) ve “Danışcuyan-ı Hatt-ı İmam”(İmam’ın 
Takipçileri olan Öğrenciler) Dergileri bu hareketin resmi yayın organları olarak 
kabul edilmektedir.

Cephe-i Müşareket (Katılım Cephesi) 5 Aralık 1998 yılında “İfadede Özgürlük”, 
“Diyalogda Mantık” ve “Davranışta Yasal Sınır” sloganları ile varlığını duyurmuş-
tur. Hareketin Kurucu ve Merkez Yürütme üyeleri arasında Said Haceriyan, Sey-
yid Muhammed Rıza Hatemi, Hadi Haniki, Meysem Saidi, Seyyid Mustafa Taç-
zade gibi isimler yer almıştır. Modern Sol olarak tanımlanan bu hareketin temel 
doktrinleri siyasi katılım, sivil toplum, hukukun üstünlüğü, İslami Demokrasi, 
Cumhuriyet sistemine bağlılık, yerel il meclislerinin güçlendirilmesi, güçlü devlet 
ve güçlü toplumun sosyalist sol düşüncelerle desteklenmesi, dış politikada sıfır 
sorun, uluslararası ilişkilerde Huntington’un medeniyetler arasında çatışma ön-
gören tezi yerine medeniyetler arası diyalogu savunmak, Avrupa ülkeleri ile iliş-
kileri geliştirmek ve serbest piyasa ekonomisini benimsemektir.

Yukarıdaki bahsedilen bu radikal doktrinler hareketin “Reform” Hareketi olarak 
algılanmasına ve tanımlanmasına sebep olmuştur. Hareket esasında bir tür geçiş 
süreci ile radikal düşüncenin dönüşümünü esas alarak ülkedeki çok katmanlı İs-
lamcılığı Batı modernleşmesine yakınlaştırmayı amaçlamıştır. 

Reform hareketinin destekçileri daha ziyade Haşimi Rafsancani’nin Kalkınma 
Hükümetinde şekillenen yeni orta sınıf ile devrim öncesinden kalan bir grup aris-



1 .  T A R İ H S E L  A R K A  P L A N  V E  S İ Y A S İ  H A R E K E T L E R

41

tokrattan oluşmaktadır. Hareketin destekçileri arasında eski tüfek devrimcileri ve 
radikal İslamcıları da görmek mümkündür. Bunun sebebi de bu çevrelere mensup 
kişilerin yaşam standartlarının yükselmesi ve zenginleşmeleriyle beraber dünye-
vileşmelerinden dolayı İslami düşüncelerin yerini modernist muadillerinin alma-
sı olmuştur. Ve artık o eski ideolojik düşüncelerin yerini liberal umutlar almış, 
giderek Devrim değerleri ve Devrimci düşünceden uzaklaşarak mustazaf, yoksul 
ve mazlumlar unutulmuştu. Bu hareket aynı zamanda toplumsal bir patlamanın 
da sesi olabilmiş ve giderek artan taraftar kitlesi ile 23 Mayıs 1997’de seçimlerden 
zaferle çıkabilmiştir. 23 Mayıs 1997 cumhurbaşkanlığı seçimi devrim tarihinde 
bir dönüm noktası olmuş ve Muhammed Hatemi cumhurbaşkanı olmuştur.45

Almanya’da bir Şii Camisi’nde cami İmamlığı yapan, ardından Haşimi Rafsancani 
Hükümeti’nde Kültür ve İrşat Bakanlığı yaptığı sırada bu görevinden istifa ederek 
İran Meclis Kütüphanesinin Başkanlığı’na getirilen Seyyid Muhammed Hatemi 
uzun yıllar bu kütüphanede yöneticilik yapmış ve buradaki yıllarını özellikle oku-
ma ve araştırmalarla geçirmiştir. Muhammed Hatemi’nin bu yılları İslami düşün-
celerini demokrasi ilkleriyle harmanladığı yıllar olarak nitelendirilmektedir.

Seyyid Muhammed Hatemi, şıklığına önem veren bir din adamı olmasının yanın-
da çok iyi bir hatip olarak da öne çıkmaktadır. Batı felsefesi ve tarihini iyi bildiği 
gibi İslam ülkelerindeki toplumsal tabanı bulunan hareketleri ve bu hareketlerin 
felsefelerini de gayet iyi bilmektedir. Hatta Hatemi’nin bu alanda yazdığı pek çok 
kitabı bulunmaktadır.

Haşimi Rafsancani Hükümeti’nde ekonomik kalkınmanın siyasi kalkınma ile 
birlikte yapılmamış olduğunu gören Hatemi, bu alandaki boşluğu ve gerekliliği 
fazlası ile hissetmiş, toplumun ekonomik kalkınma kadar siyasi kalkınmaya da 
ihtiyacı olduğunu özellikle vurgulamıştır. Bundan dolayı kendi öncülüğünde ku-
rulan hükümetin ilk icraatı bu boşluğu doldurmak olmuştur. 

8 yıllık hükümet dönemi boyunca Hatemi, geleneksel muhafazakârlar ile radi-
kal unsurların eleştirilerine rağmen ülkenin ekonomik ve siyasi kalkınmasına hız 
vermiştir. Onun döneminde siyasi açılımlar hız kazanmış hatta ekonomik açı-
lımları dahi gölgede bırakmıştır. Öyle ki İran’daki bazı aydınlar tarafından İran’ın 
Gorbaçov’u olabileceğine dair fikirler ortaya atılmıştır. 

45. Mürteci, a.g.e., s. 182; İzzetullah Nuzeri, Tarih-e Ahzabe Siyasi İran (Tahran: Novide Şiraz, 1387), s. 319-400; 
Zarifiniya, a.g.e, s. 122- 131- 145.
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Muhammed Hatemi’nin bu hızlı siyasi açılımları geleneksel sağ kanadın tekrar 
harekete geçmesine sebep olmuştur. Öyle ki bu çevreler; Haşimi Rafsancani dö-
nemindeki (Rafsancani Ailesinin de isminin karıştığı) mali yolsuzluklar ve 2 Hor-
dad Hareketinin aristokrat bir yaşam tarzı olması reformistlerin din dışı davranış-
larıyla birleşince geleneksel sağ tekrar taşra ve halk kitlelerine ulaşmak için güçlü 
argümanlar edinmiş ve halk kitlelerini kendilerine çekmeye başlamışlardır. Gele-
neksel sağ çevrelerin güçlü şekilde tekrar örgütlenmesi süreci de bilindiği üzere 
Ahmedinejad’ın Cumhurbaşkanlığı ile sonuçlanmıştır. 

Hatemi dönemi, İran İslam Devrimi tarihinde siyasi ve medeni toplum sürecinin 
ilerleme kaydetmesi açısından en parlak dönem olmuştur. Bu dönemde basın-ya-
yın üzerindeki baskılar azalmış, basın dünyası gözle görülür bir rahatlama yaşamış 
ve sansür yok denecek kadar azalmıştır.46 Hatemi hükümetinin bu başarısını anla-
mak için şüphesiz iktidarının temel ilke ve doktrinlerine bakmak gerekmektedir. 

Hatemi, siyasi ve kültürel kalkınmanın ekonomik kalkınmanın önüne alınması ve 
ülke yönetiminde yasallık, sivil kurumların geliştirilmesi, liyakatin esas alınması, 
şeffaflık ve devletin temel ihtiyaçlara cevap verebilmesi gibi ilkeleri benimsemiş-
tir. Siyasi ve kültürel kalkınmanın ekonomik kalkınmaya öncelenmesinin sebebi 
de devlet ve hükümetin ancak böyle bir anlayış içerisinde işlevsel hale gelebile-
ceğine olan inançtır. Reformcular sivil ve medeni kurumların geliştirilmesini, bu 
kurumları toplumun bütün boyutlarıyla gelişebilmesi için kaçınılmaz olarak gör-
dükleri için hedef edinmişlerdir. 

Hatemi hükümeti elbette ekonomik kalkınmayı da arka plana atmamış, siyasi ve 
kültürel kalkınmayla birlikte yürütmüştür. Bu yöntemle birlikte rekabet ortamının 
geliştirilmesi ve siyasi karar alma mekanizmasına her tabakadan halkın katılımını 
sağlamak amaçlanmıştır. İran’ın sorunlu iktisadi yapısının ıslaha ihtiyacı olduğunu 
düşünen Hatemi yönetimi, siyasi istikrarın yokluğu, ekonomik güvenliğin olmama-
sı, petrol ve yer altı kaynaklarına dayalı bir ekonomik yapının olması, sermayenin 
ülke dışına kaçması, beyin göçü, bürokratik süreçlerin uzunluğu ve karar alma mer-
kezlerinin sayısının çokluğu gibi temel sebepleri iktisadi yapıdaki temel sorunlar 
olarak görmüştür. Bu yapıyı siyasi ve hukuki reformlar yaparak iyileştirebileceğini 
varsayan Hatemi hükümetinin, temel hedeflerinden birisi siyasi ve hukuki reform-
ları yapmak olmuş ve bu amaçla sayısız kanun ve tasarı çıkarılmıştır. Bu açıdan Ha-
temi hükümetinin çalışma karnesi oldukça başarılı görünmektedir.47

46, Hamit Rıza Celaipur, Camie Şinasi Cünbüşhaye İctimai ba tekiye ber cünbüşe ıslahi dovvom hordat, (Tahran: 
Terh-e No, 1389), s. 151-232.
47. Nuzeri, Tarih-e Ahzabe Siyasi İran, s. 385-388.
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2 Hordad Hareketi’nin başarılarına rağmen devamlılık gösterememesinin ve ye-
nilgiye uğramasının sebepleri de aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1. Belirli bir ideolojiden yoksun olması
2. Pasif bir lider tarafından yönetiliyor olması
3. İslam ve demokrasi söyleminin çelişkili olması
4. Çoğulculuğu esas alan Batı düşüncesinin, hakikate ulaşmada tekelciliği 

esas alan Şia düşüncesiyle taban tabana zıt olması
5. Halk gücüne dayanan güçlü ve cesur bir liderliğin bulunmaması
6. Modern Sağ ile Modern Sol arasında ihtilafların bulunması
7. Partileşme kültürünün daha ziyade siyasi elitler ve aristokratlarla sınırlı 

kalması ve halka inip taban bulamaması
8. Aynı şekilde postmodernizm ve toplumsal üst sınıf gibi söylemlerin had-

dinden fazla kullanılması 
9. Sistemin dönüşümünü sağlayacak yapısal reformların bir türlü yapılama-

ması ve hatta sistemin bu değişime şiddetli bir şekilde direnmesi
10. Radikal çevrelerin baskıları karşısında geri adım atılması ve rekabet kültü-

rü ile mücadele ruhunun olmayışı
11. Kanun tanımaz bir rakiple mücadelede kanun ve yasalara güvenmesi.48

48. Celaipur, Camie Şinasi Cünbüşhaye İctimai ba tekiye ber cünbüşe ıslahi dovvom hordat, s. 340-349.
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1.3.5 AHMEDİNEJAD DÖNEMİ VE GELENEKSEL SAĞ BLOK
1.3.5.1 Ahmedinejad Hükümeti
Hatemi önderliğindeki 2 Hordad Hareketi yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü 
başarılı olamamış ve Geleneksel Sağ Blok Dini Liderin de desteğiyle önce mecliste 
çoğunluğu sağlamış ardından da Haşimi Rafsancani’nin Ilımlı Sağ Bloku karşısın-
da çekişmeli geçen bir seçim sürecinden sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 
zaferle çıkmıştır. 

Geleneksel Sağ Blok, Hatemi önderliğindeki Reformistleri ve Rafsancani önder-
liğindeki ılımlı sağcıları başta Rafsancani’nin ailesi olmak üzere yolsuzluğun ve 
sonradan görme aristokrasinin sembolü olarak göstermiş ve siyasi arenada bu 
kesimlere saldırılarını yoğunlaştırmıştır. Geleneksel Sağcıların aristokrasiye karşı 
saldırısı, devrim değerlerine, İmam Humeyni’nin ve eski Cumhurbaşkanlarından 
Recai’nin sade yaşamına geri dönme sloganları ile desteklenmiştir. Uzun yıllar-
dır devrim değerlerinden uzaklaşıldığı, yoksulların unutulduğu, aynı zamanda 
pek çok ‘Beyzade’nin devleti hortumlayıp çıkar grupları oluşturarak bir tür “Dini 
Aristokrasi” doğurduğunu ileri süren ve Haşimi Rafsancani’yi “Ekber Şah” olarak 
niteleyen halk kitleleri bir kez daha yoksullukla mücadele ve yolsuzlukla mübare-
ze sloganları ile siyasi arenada boy göstermiştir. 

Ahmedinejad, sade yaşamı ve halk adamı görüntüsü ile sosyal adaleti ihya edece-
ğini vadetmiş, yolsuzlukla mücadeleden taviz verilmeden yolsuzluğa bulaşanları 
deşifre edeceğini söyleyerek halkı yarınlar için umutlandırmayı başarmıştır.

Cumhurbaşkanlığına geldikten sonra özellikle dış politikada İsrail karşıtı sert 
söylemleri ile bir anda dünya kamuoyunun gündemine oturan Ahmedinejad, öte 
taraftan uranyum zenginleştirme programlarına hız vererek Batı ile karşı karşıya 
gelmekten çekinmediğini göstermiştir. Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığının ilk 
dört yılında yaptığı ilk icraatlardan biri Devlet Bütçe ve Planlama Teşkilatının 
kontrolünü azaltarak devlet bütçesini tamamen kendi kontrolüne alması olmuş-
tur. Bütçeden halka dağıttığı kredilerle başta dar gelirliler olmak üzere halkın 
sempatisini kazanmıştır. Öte taraftan plansızca dağıtılan krediler enflasyonun gi-
derek artmasına neden olmuştur. Artan petrol fiyatları ekonomik anlamdaki ba-
şarısızlığın üstünü örttüğü gibi, petrol gelirlerinin halka dağıtılması ile enflasyon 
daha da içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. 

İç siyasetteki başarısız politikanın yanı sıra Ahmedinejad’ın dış politikada izlediği 
radikal politikalar, Batı dünyası ile sorunları arttırmış ve savaş senaryoları konu-
şulmaya başlamıştır. Batının tehditleri günden güne artarken ve yeni ambargolar 
uygulanırken özel bir ekonomik programı olmayan hükümetin ve halkın ekono-
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misi sekteye uğramıştır. Tüm sıkıntılara rağmen nükleer programdan geri adım 
atmayan İran’ın bu süre zarfında Atom Enerjisi Kurumu ile yürüttüğü görüşme-
ler çıkmaza girince nükleer dosyası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sevk 
edilmiş ve burada da İran’a yeni ambargo kararları çıkarılmıştır. Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada Türkiye ve Brezilya’nın çabaları so-
nuçsuz kalmış ve İran’a yönelik yeni yaptırım kararları alınmıştır. İran’ın Nükleer 
Meselesi bölgesel bir sorun olarak hala konuşulmaktadır. 

Ahmedinejad’ın ikinci dönemi ise tartışmalı bir seçimden sonra başlamış ve ge-
çen dört yıllık süre içerisinde farklı kesimlerin muhalefeti ile karşılaşılmıştır. Tüm 
bu süre zarfında kendisini destekleyen pek çok din âlimi ile birlikte Dini Lider 
Seyit Ali Hamanei, özellikle son iki yılda Ahmedinejad’a olan desteğini çekmiş 
ancak ülke siyasi bir kriz ile karşılaşmasın diye seçimlerin zamanında yapılma-
sından yana bir tavır almıştır. Haziran 2013’te yapılacak yeni cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde Ahmedinejad taraftarları seçime katılma yönünde karar almıştır. Bu 
da siyasi arenada yeni krizlerin İran’ı beklediğini göstermektedir.
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2. ÖNEMLİ KURUMLAR

2.1 İRAN’DAKİ ÖNEMLİ ÖRGÜT, PARTİ, KURUM VE 
SİYASİ YAPILAR TABLOSU

Ad Hedef ve Düşünce Açıklama 

حزب توده

Kitle Partisi
Marksist-Leninist Rıza Şah döneminin en eski ve en örgütlü partisi olup devrim 

sonrasında 4-5 yıl boyunca aktif olarak çalışmış bir partidir. 
Entelijansyadan oluşan bu partinin bugün itibari ile faaliyetleri 
bulunmamaktadır. İran modernleşmesine öncü olmuş yegâne 
örgütlerdendir.

جبهه ملی

Ulusal Cephe
Milliyetçi-
Demokrat 

Petrolün millileştirilmesini sağlamış Musaddık taraftarlarının 
kurmuş olduğu bir partidir. Bugün çok aktif olmasalar da eski 
dava arkadaşları zaman zaman ortak bildiri yayınlamaya devam 
etmektedirler. İran’da resmi bir partileri bulunmamaktadır. 

نهضت آزادی

Özgürlük Hareketi 
Milliyetçi- 
İslamcı- Liberal ve 
Demokrat

60’lı yıllarda kurulmuş bir partidir. İslamcı-İran kimliğini ön plana 
çıkaran bu partinin kurucuları arasında Mehdi Bazergan ve 
Ayetullah Talagani yer almaktadır. Hâlihazırda Genel Sekreteri, 
Devrim sonrasında Mehdi Bazergan’ın Geçiş Hükümetinde 
dışişleri bankalığı yapmış İbrahim Yezdi’dir. Yezdi en son 20 Mart 
2011’de cezaevinden tahliye olup vatandaşı olduğu Amerika’ya 
yerleşmiştir. Süreç içerisinde bölünme yaşayan ve irili ufaklı pek 
çok harekete dönüşen bu parti faaliyetlerine yurtdışında devam 
etmektedirler. İran’da yasaklıdır. 

حزب جمهوری اسالمی

İslam Cumhuriyeti 
Partisi

Ümmetçi-İslamcı Devrimden bir yıl sonra Ayetullah Beheşti’nin önerisiyle, 
Rafsancani, Mir Hüseyin Musevi, Kerrubi, Erdebili, Hamanei gibi 
bugün İran’da aktif siyasetin içindeki pek çok ismin bir araya 
gelip kurmuş olduğu en güçlü siyasi partidir. 1981’de Parti 
Ofisinde meydana gelen patlamada pek çok kurucu üyesini 
yitiren Parti’nin başına aynı olayda sağ kolundan yaralanan 
Seyit Ali Hamenei geçmiştir. Hamanei dini lider olana kadar 
Cumhurbaşkanlığının yanı sıra bu partinin Genel Sekreterliğini 
de yürütmüştür.
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جامعه روحانیت مبارز 

Mücadeleci 
Din Adamları 
Topluluğu

Şii İslamcı- 
Muhafazakâr 

Bir grup din adamı tarafından 1978 yılında kurulmuştur. Genel 
sekreteri Mehdevikeni’dir

جمعیت موتلفه اسالمی

İslami Koalisyon 
Cemiyeti 

İslamcı 
muhafazakâr 

1960’lı yılların başında bir grup İslamcı esnaf ve iş adamı 
tarafından Ayetullah Humeyni’nin desteğiyle kurulmuştur. 
2003’te isim değiştirerek İslami Koalisyon Partisi olmuştur. 
Öncüleri Arasında Mutahhari, Beheşti, Lacverdi ve Mehdi gibi 
Iraklı gibi isimler vardır. Partinin şu anki sekreteri Muhammed 
Nebi Habibi’dir. Siyasi Büro Şefi bir dönem Risalet Gazetesi 
Genel Yayın yönetmenliğini de yapmış Kazım Ambarloi’dir. 

نجمع روحانت مبارز

Mücadeleci Din 
Adamları Birliği

Reformist-İslamcı 1982’de Mehdi Kerrubi önderliğinde kurulan birliğin genel 
sekreteri M. Hüseyni Hoiniya’dır. Mücadeleci Din Adamları 
Topluluğundan ayrılarak kurulmuş bir harekettir. Birliğin 
Merkez Şura başkanlığını eski cumhurbaşkanı Muhammed 
Hatemi yapmaktadır. Birliğin önde gelen isimleri arasında 
Hadi Hamanei (Dini liderin Ağabeyi), Ebtehi, Muhteşemipur, 
Abdulvahit Musavilari gibi isimleri sayabiliriz. Dini Demokrasi 
söylemini ilk olarak kullanan ve hayata geçirmek isteyen 
harekettir.

جبهٔه مشارکت ایران اسالمی

İslami İran Katılım 
Cephesi 

Sosyal demokrat- 
Reformist

1997 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Muhammed 
Rıza Hatemi (eski cumhurbaşkanının kardeşi) ve serbest 
piyasa ekonomisine geçişten yana bir grup liberal teknokrat 
tarafından kurulmuştur. Cephenin teorisyenleri arasında Said 
Haceriyan ve Hatemi Hükümetinin 2. dönem sözcüsü Kürt 
asıllı Dr. Abdullah Ramazanzade gibi isimler bulunmaktadır. 
2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra cephenin 
önde gelenleri tutuklanmış pek çoğu sonradan kefaletle 
serbest bırakılmışlardır. Adalet, özgürlük ve maneviyat 
söylemini devam ettiren cephenin şu anki genel sekreteri 
Muhsin Mirdamadi’dir. İran Takviminin 2 Hordad 1376 
tarihinde Muhammed Hatemi’nin zaferi ile sonuçlanan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 2. Hordadcılar olarak 
da addedilmektedirler. 

حزب کارگزاران سازندگی

Kalkınmacı 
Plasmanlar Partisi 

Liberal –Reformist Kuruculuğunu ve liderliğini Tahran eski Belediye Başkanı 
Golamhüseyin Kerbascinin yaptığı bu partinin siyasi büro 
şefliğini Muhammed Haşimi yapmaktadır. Partinin manevi 
başkanı olarak anılan Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize ve büyük 
oğlu Muhsin Haşimi’de bu partide siyaset yapmaktadırlar. 
Parti Haşimi Rafsancani’ye yakınlığı ile bilinmektedir. Siyasal 
açılımların serbest piyasa ekonomisine geçişle mümkün 
olabileceğini düşünen, bu konuda da AK Parti’yi örnek almış 
siyasi bir partidir. 

حزب اعتامد ملی

Milli Güven Partisi
Liberal-Reformist Kuruculuğunu ve Genel Sekreterliğini Mehdi Kerrubi’nin 

yaptığı parti 2009 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine parti 
olarak katılacağı bunun da ülke demokrasisini geliştireceği 
düşüncesiyle entelijansiyanın desteğini alarak 2007 yılında 
kurulmuştur. Amerika ile ilişki kurulmasında sakınca görmeyen 
parti 2009 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra kapatılmıştır. 
Başta Kerrubi olmak üzere önde gelen isimleri tutuklanmış ve 
parti Yeşil Harekete dönüştürülmüştür. 

حزب اسالمی کار

İslami İşçi Partisi 
Sosyal ekonomik 
sistemden yana –
İslamcı- Reformist 

1997’de ülkedeki sendikal hareketlerin boşluğunu doldurmak 
ve rejim karşıtı oluşabilecek sosyalist yapılanmalara fırsat 
vermemek, aynı şekilde işçi ve emekçileri kanalize etmek 
amacıyla kurulmuştur. Partinin şu anki Genel Sekreteri Hüseyin 
Kemali’dir. 2009 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra kısa 
süreliğine kapatılan İlna Haber ajansı bu parti tarafından 
kurulmuş olup yönetilmektedir. 
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حزب مردم ساالری

Dini Demokrasi 
Partisi 

Reformist-
Milliyetçi-İslamcı-
Dini Demokrat 

Kurucu Genel sekreterliğini Mustafa Kevakibyan yapmaktadır. 
İslami İran Birlik Partisi’den kopmuş bir grup tarafından 
kurulmuştur.

حزب اعتدال و توسعه

İtidal ve Kalkınma 
Partisi

Reformistlere 
yakın modernist-
liberal demokrat 

Genel Sekreteri M.Nubaht Hakiki’dir. Fatıma Haşimi Rafsancani 
bu partinin merkez yürütme kurulunda yer almaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra merkez yürütme 
kurulu toplanmamış ve faaliyetlerini askıya almışlardır. Haşimi 
Rafsancani taraftarları olarak da bilinmektedirler.

حزب اسالمی رفاه کارگران

İslami İşçi Refah 
Partisi

Reformistlere 
yakın 
muhafazakârlar 

Şimdilerde Hüseyin Serefraz’ın Genel Sekreterliğini yaptığı 
parti Hasan Ferci Golhin tarafından kurulmuştur. Tek başına 
aktif değildir. Meclis bünyesinde muhafazakâr milletvekilleri ile 
ortak hareket etmektedirler. 

جمعیت ایثارگران انقالب 

اسالمی

İslam Devrimi 
Fedakârlar 
Cemiyeti

Muhafazakâr 2005 yılında Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın da üyesi olduğu 
bu parti 2005 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kalibaf’ı 
desteklemeyi tercih etmiştir. Genel Sekreteri Hasan Fedai’dir.

حزب نواندیشان ایران اسالم

İslami İran Yeni 
Düşünürler Partisi

Muhafazakâr 
Yenilikçi- ılımlı 

Risalet Gazetesi Genel yayın yönetmeni Dr. Emir Muhibbiyan, 
Golamhüseyin Muhammedi, Mühendis Ebulfazl Kelhor ve 
Hüseyin Nuşabadi tarafından 2006’da kurulmuştur. Laricani ve 
Kalibaf’a yakın isimlerden oluşmaktadır. 

جامعه اسالمی مهندسین

İslami Toplum 
Mühendisleri

İslamcı- 
Muhafazakâr

1988’de M.Rıza Bahuner tarafından kurulmuştur. Genel 
Sekreterliğini hala Bahuner yapmaktadır, Ahmedinejad ve 
eski dışişleri bakanı Mutteki bu gruptandır. İslami Koalisyon 
partisine yakınlığıyla bilinmektedir. 

انصار حزب الله

Ensar-ı Hizbullah 
Radikal İslamcı 1991 yılında İstihbarat ve DMO içindeki bazı radikal devrimci 

komutanlarca kurulmuştur. Kendilerini direkt dini lidere 
bağlı olarak addetmektedirler. Önde gelen isimleri Allah 
Kerem, zulkadr ve Hüccetülislam Pervazi’dir. Derin devletin 
silahlı ve şiddet yanlısı gençlerinden oluşan bu grup özellikle 
öğrenci hareketlerini ve muhalefet gösterilerini bastırmada 
kullanılmaktadır. Reformist kişilere yapılmış kimi suikastlarda da 
bu örgütün adı geçmiştir. Sayıları az ve toplum nezdinde pek 
sevilmeyen şiddet yanlısı marjinal bir gruptur. Ahmedinejad 
döneminde bazı devlet görevlerine getirilmiş parti yanlıları 
vardır. Kudüs Ordusu ile yakın ilişkileri bulunmaktadır. Kurucu 
komutanları genelde Lübnan, Bosna, Afganistan’da savaşmış 
Devrim Muhafızlarından oluşur. Hamanei’in pek dillendirmese 
de bu gruba bir sempatisi olduğu bilinmektedir. 
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دفرت تحکیم وحدت

Birlik Tahkim Bloğu
Muhafazakâr 
ve Reformist 
olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır

Devrim öncesi muhalefetin önemli ayağını oluşturan üniversite 
öğrencileri, devrimden hemen sonra farklı franksiyonlara 
bölünmüşlerdir. Rafsancani ve Hamenei’nin desteğinde 
kurulmuş öğrenci hareketi olan Birlik Tahkim Bloğu Allame 
(Muhafazakâr) ve Şiraz (Reformist) adında iki kola ayrılmıştır. 
zaman içerisinde çeşitli Ulusal Öğrenciler Birliği, Müslüman 
öğrenciler birliği gibi farklı öğrenci hareketlerine bölünen 
Bloğun Genel Sekreteri Ahmet zeyd Abadi 2009’daki tartışmalı 
Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Kerrubi’ye destek verdiği 
ve yeşil harekette taraf olduğu için 6 yıl hapse mahkûm 
edilerek siyasi faaliyetlerden men edilmiştir. 

جامعه مدرسین حوزٔه 

علمیٔه قم

Kum İlim 
Medreseleri 
Müderrisler 
Topluluğu

İslamcı-
Muhafazakâr 

1961’de Kum kentinde Ayetullah Muntazari, Rafsancani ve 
Ayetullah Azeri Kumi’nin öncülüğündeki bir grup din adamı 
tarafından kurulmuştur. Devrim öncesi gizli bir örgüt olarak 
çalışmıştır. Devrimin İslamileşmesinde en fazla rolü bulunan 
örgüttür. Merkezi Kum’dadır. Bugün İran siyasetine yön veren 
din adamlarının pek çoğu bu topluluğa üyedir. Bu topluluğun 
desteğini alamamış bir parti, blok veya listenin başarılı olma 
şansı yok denecek kadar azdır. Misbah Yezdi, Mehdevi Keni gibi 
isimler de bu topluluğa üyedir. 

شورای نگهبان قانون اساسی

Anayasayı 
Koruyucular 
Konseyi

Geleneksel 
muhafazakâr 
resmi devlet 
söylem ve 
tutumuna sahiptir. 

Başında Ayetullah Cenneti’nin olduğu 6 fıkıhçı 6 da 
hukukçudan oluşan 12 kişilik bu konsey Danıştay, Sayıştay ve 
Yüksek Seçim Kurulu gibi bir takım görev ve yetkilere sahiptir. 
Mecliste alınan kararların anayasaya veya İslam kurallarına 
uygun olup olmadığını denetleyen, gerektiğinde bunu 
tekrar görüşmek üzere meclise geri gönderen, (bu durumun 
tekrarlanması durumunda söz konusu kanun değişikliği veya 
karar, incelenmek üzere Düzenin Yararını Teşhis Konseyine 
gönderilir) yerel yönetim seçimleri hariç tüm seçimlerde 
adayların adaylıklarını inceleyen kurumdur. Şuranın fıkıhçı 
adayları dini lider tarafından hukukçu adayları ise Yargı erki 
tarafından atanmaktadır. İnsan hakları savunucularını ve 
demokratik çevreleri en fazla rahatsız eden devlet organıdır. 

مجمع تشخیص مصلحت نظام

Düzenin Yararını 
Teşhis Konseyi

Devletin önde 
gelen bürokrat ve 
teknokratlarından 
oluşan pragmatist-
makyavelist bir 
yapısı vardır. 
Reformculuk veya 
muhafazakârlığa 
bakılmaz. 

Anayasayı Koruyucular Konseyi ile Millet Meclisi arasındaki 
ihtilafları çözmek için Anayasanın 111,112 ve 177. Maddelerine 
binaen İmam Humeyni tarafından kurulmuştur. Üyelerin hepsi 
üst düzey devlet yetkililerinden oluşmaktadır. İngiliz Lordlar 
kamerasına benzer bir pozisyonu vardır. Yasama, yürütme 
ve yargıyı denetlemektedir. Üyeler dini lider tarafından 
atanmaktadır. Başkanı Rafsancani, sekreteri Muhsin Rızai’dir. 
Gerektiğinde ilgili bakan veya genel müdürler de görüşmelere 
davet edilmektedir. Devletin genel politikasını belirlediği gibi 
20 yıllık sürelerle yapılması kararlaştırılan sosyo ekonomik, 
sosyo stratejik önemi haiz vizyon ve programlara bu konseyde 
karar verilmektedir. Anayasanın 112. Maddesine uygun olarak 
gerekli görüldüğü hallerde Düzenin yararı için İslam kanununa 
ve anayasaya aykırı kararlar alabilmektedir. 

مجلس خربگان 

Uzmanlar Konseyi
Din adamları 
konseyidir.
Merkez Sağ görüş 
hâkimdir ve 
grup içerisindeki 
reformistler 
törpülenmiş 
durumdadır. 

Tamamı din adamlarından oluşan 86 üyeli bir meclistir. Üyeler 
8 yılda bir halk tarafından seçilmektedir. Rafsancani’nin 
uzun dönem başkanlık yaptığı bu meclisin şu anki başkanı 
Mehdevikeni’dir. Uzmanlar meclisinin iç tüzük ve görevleri 
arasında dini lideri azletme ve atama yetkisine sahiptir şeklinde 
maddeler bulunsa da tartışmalar göreceli olarak devam 
etmektedir. Ayrıca pratikte bunu gerektirecek bir durum 
en azından şimdilik ortaya çıkmamıştır. Anayasanın 107. 
Maddesinde bu meclisin Dini Lideri denetleme gibi bir yetkisi 
olduğu da yazmaktadır. Bu meclise seçilecek din adamlarının 
Ayetullah olması şarttır. Bugüne kadar ciddi bir işlev görmemiştir. 



2 .  Ö N E M L İ  K U R U M L A R

51

مجلس شورای اسالمی

İslami Danışmanlar 
Meclisi
(Millet Meclisi)

Şu anda çoğunluk 
muhafazakârların 
elindedir.

290 milletvekili sayısı ile kanun çıkarmaya yetkili tek kurumdur. 
Milletvekili seçimleri dört yılda bir yapılmaktadır. Milletvekili 
seçilme yaşı en az 30 en fazla 75’tir. Milletvekilleri en az yüksek 
lisans mezunu olmalıdır. Ancak almış olduğu lisans ile ilgili 
olarak beş yıllık iş deneyimi veya daha önceki mecliste görev 
yaptıysa veya savaş gazisi ise lisans diploması ile de aday 
olabilmektedir. Meclis başkanını vekiller seçmektedir. Meclis, 
cumhurbaşkanı ve bakanlar hakkında gensoru verme yetkisine 
sahiptir. Uluslararası mukavele, sözleşme, kararname ve kongre 
kararları meclisin onayından geçmek zorundadır. Yürütmenin 
aldığı kararlar Meclisin onayıyla kanunlaşmaktadır. Mecliste 
azınlıklar; Yahudiler 1, zerdüştler 1, Aşuri-Keldani Hristyanlar 1 
Ermeniler ise Kuzey ve Güney Ermenileri olmak üzere 2 vekille 
temsil edilmektedirler. Dönemsel olarak değişiklik gösterse de 
seçim bölgeleri ve milletvekili sayıları kanunla belirlenmektedir. 
Meclis Başkanı Laricani Kardeşlerin ortancası Ali Erdeşir 
Laricani’dir. Laricani kardeşler rejim muhalifleri tarafından 
mason locasına benzer bir yapılanmanın içerisinde olmakla 
suçlanmıştır. 
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2.2 SİYASİ KURUMLAR
2.2.1 Velayet-i Fakih: Makam-ı Muazzam-ı Rehberi (Büyük 

Önderlik Makamı) 
Velayet-i Fakih (Fakih’in velayeti veya yönetimi) ilkesi İran İslam Cumhuriyetinin 
temelini teşkil eden kuruma ve kurumun başında bulunan Veliy-i Fakih’e işaret 
eden bir kavramdır. Fakihlerin yönetimi teorisi, esas olarak Şii İslam anlayışı ile 
Sünni İslam anlayışı arasındaki temel farktan ve Şiiliğin Sünnilikten ayrıldığı nok-
tadan mülhem ortaya çıkmış bir kavramdır. Şii itikadına göre peygamberlerin iki 
temel görevi vardır: vahiy ve hükümet. Burada hükümetten kastedilen, ümmeti 
vahiy doğrultusunda yönetmek ve yönlendirmektir. Şia’ya göre birinci görev Ri-
salet’in ikinci görev ise imametin çerçevesini belirlemekte, yani peygamber vefat 
ettikten sonra vahiy, dolayısıyla da Risâlet sona ermektedir. Ancak ümmetin her 
zaman için kendilerini vahiy doğrultusunda yönetecek birisine ihtiyacı olduğun-
dan dolayı imamet peygamberden sonra da devam etmektedir. İmam olan kişi, 
vahiy almak dışında yani Risâlet çerçevesi dışında peygamber ile aynı özelliklere 
sahiptir. İmamın da tıpkı peygamber gibi masum/günah ve hatadan korunmuş 
olduğuna inanılmaktadır. Peygamber gibi imamın da kim olacağına halk karar 
veremez zira imam olan kişinin doğrudan Allah tarafından seçildiğine inanıl-
maktadır. Ümmetin imama karşı sorumluluğu da peygambere karşı sorumluluğu 
gibidir ve ümmet imama kayıtsız şartsız itaat etmekle görevlidir. Şia’nın çok kı-
saca özetlemeye çalıştığımız söz konusu imamet anlayışına göre İslam Peygam-
beri dünyadan ayrıldıktan sonra ümmetin velayeti yani yönetimi Allah tarafın-
dan imam olarak tayin edilen Hz. Ali’nin ve ondan sonra sırasıyla toplamda 12 
İmam’ın uhdesindedir. Şii inanışına göre bu 12 İmam’dan on ikincisi olan Mehdi 
Muntazar (beklenen hidayete erdirici), çocuk yaştayken gaybete çekilmiştir yani 
insanların arasından ayrılarak tekrar geri geleceği güne kadar gizlenmektedir. 

Velayet-i Fakih teorisi bu noktada devreye girmektedir. Buna göre insanları yöne-
tecek birine olan ihtiyaçtan dolayı imamet müessesi olduğuna göre imam gizlen-
mişken ümmetin sorumluluğunu kim, hangi şartlarda, hangi yetkilerle ve neye 
göre üstlenecektir? Bu sorulara verilen cevaplar Velayet-i Fakih teorisini yani faki-
hin ümmeti yöneteceği teorisini ortaya çıkarmıştır. Hemen belirtelim ki imamın 
gaybete çekildiğine inanılan ilk dönemlerden beri çeşitli Velayet-i Fakih düşün-
celeri ve teorileri ortaya çıkmıştır. Fakat bizim konumuz İran İslam Cumhuriyeti 
ve burada hâkim olan Velayet-i Fakih Kurumu olduğu için diğer görüşlere burada 
yer verilmeyecektir. Esasen tarih boyunca siyasal bir teori olarak ortaya atılıp aynı 
zamanda uygulanma şansı da bulmuş tek Velayet-i Fakih Teorisi bugün İran’da 
uygulanan teori olduğu için üzerinde en çok durulan teori de budur. İmam Hu-
meyni’ye ait olan söz konusu teorinin gelişmesinde, sonraları Humeyni ile ters 
düşüp görevlerinden azledilen Ayetullah Muntazari’nin de büyük katkıları vardır. 
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Biz burada İmam Humeyni’ye ait olan velayet-i fakih teorisinin günümüz İran’ın-
daki karşılığını yani Veliy-i Fakih/dini liderin görev ve yetkilerini anayasada be-
lirtildiği şekliyle aktarmakla yetineceğiz. 

Veliy-i Fakih/Dini Lider İran’ın en üst düzey yöneticisi olduğu için görev ve yetki-
leri Anayasada ayrıntılı bir biçimde ele alınmış, anayasada 15’in üzerinde madde-
sinde Dini Liderlik makamının yetki ve görevleri belirtilmiştir.

Örneğin 2. Madde’de imametin sürekli rehberlik ve imamın İslam inkılâbının sü-
rekliliğindeki temelli rolüne vurgu yapılmaktadır. 5.Madde’de sadece İslam Cum-
huriyetinin değil bütün ümmetin yöneticiliğinin kayıp imam zamanında Dini 
Lider’in uhdesinde olduğu belirtilerek: “Hz. Veliy-i Asr’ın (Mehdi’nin) gaybeti 
döneminde İran İslam cumhuriyetinde Velayet-i Emr ve ümmetin imameti; adil, 
takvalı, çağının gereğini bilen, cesur, yönetici ve tedbirci fakihin sorumluluğun-
dadır ve bu sorumluluğu 107. Madde’ye göre üstlenir” denilmektedir.

Dini liderin görev ve sorumlulukları değişik maddelerde belirtilmiştir. Bu mad-
delerin iki tanesini buraya alıntılamamız söz konusu makamın öneminin anlaşıl-
ması açısından faydalı olacaktır.

57. Madde: 
“İran İslam Cumhuriyetinde egemen olan erkler yasama, yürütme ve yargıdan ibaret 
olup bu yasanın sonraki maddelerine göre Velayet-i Mutlak-ı Emr ve ümmetin ima-
metinin gözetimi altında görevlerini yürütürler. Bu erkler birbirinden bağımsızdır.”

110. Madde: Rehberin görev ve yetkileri 
1.  Düzenin Yararını Teşhis Konseyi ile istişarede bulunarak İran İslam Cum-

huriyetinin genel politikalarını belirlemek,
2.  Düzenin genel politikalarının iyi uygulanmasını gözetlemek, 
3.  Referandum kararı vermek,
4.  Silahlı kuvvetlerin başkomutanlığını üstlenmek,
5.  Savaş ve barış ilan etmek ve güçleri seferber etmek,
6.  Aşağıda belirlenen görevlere atama yapmak, azletmek ve istifalarını kabul 

etmek:
a.  Anayasayı Koruyucular Konseyinin fakih üyeleri, 
b.  Yargı erkinin en yüksek yetkilisi, 
c. İran İslam Cumhuriyeti radyo televizyon kurumu başkanı, 
d.  Genelkurmay Başkanı, 
e.  Devrim Muhafızlar Ordusu Başkomutanı, 
f.  Askeri ve güvenlik güçlerinin üst düzey komutanları. 
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7.  Üçlü erkin ihtilaflarını gidermek ve ilişkilerini düzenlemek. 
8.  Sistemin normal yollarla çözümlenemeyen sorunlarını Düzenin Yararını 

Teşhis Konseyi aracılığı ile çözümlemek, 
9.  Halkın seçtiği kişinin cumhurbaşkanlığı görevini onaylamak. Cumhur-

başkanlığı adaylarının yasada belirtilen şartlara sahip olma bakımından 
uygunluklarının seçimlerden önce, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve 
adaylığının ilk döneminde rehberce onaylanması gerekir. 

10.  Cumhurbaşkanını, ülkenin maslahatını gözeterek ve Yargıtay’ın cumhur-
başkanının yasal görevinden saptığına dair kararı veya Millet Meclisinin 
89. maddeye göre kifayetsizliğine karar vermesini dikkate alarak azletmek. 

11.  Yargı erki başkanının önerisi ve İslami ilkeler çerçevesinde mahkûmları 
affetmek veya cezalarını hafifletmek.

Dini liderde bulunması gereken şartlar da şöyle belirtilmiştir:
109. Madde: Rehberin şartları ve özellikleri 

1.  Çeşitli fıkhi konularda fetva verebilecek ilmi yetkinliğe sahip olmak. 
2.  İslam ümmetinin rehberliğini üstlenmek için gereken adalet ve takvaya sa-

hip olmak. 
3.  Doğru siyasi ve sosyal bakış açısına sahip olmak, tedbirli, cesaretli ve reh-

berlik için yeterli yöneticilik ve güç özelliğine sahip olmak.
“Yukarıda belirlenen şartlara sahip olanların sayısı birden fazla ise fıkhi ve 
siyasi bakışı daha güçlü olan önceliklidir.”

Bahsedildiği gibi anayasanın daha birçok maddesinde dini liderlik kurumuyla il-
gili ayrıntılara girilmiştir. Nasıl seçileceğinden azledilme şartlarına kadar her tür-
lü ayrıntıyı anayasada bulmak mümkündür. Çalışmamızın ileriki bölümlerinde 
yer alacak olan Uzmanlar Konseyini incelerken bu konulara değineceğimiz için 
burada ayrıca irdelemeyi gerekli bulmuyoruz.

Bu makamda bulunan kişi ayrıca Veliy-i Emr-i Müminin olarak da vasıflandı-
rılmakta olup tüm dünya Müslümanlarının lideri olarak görülmektedir. İmam 
Humeyni’nin 1989’daki vefatından sonra bu göreve getirilen Seyyid Ali Hamanei 
halen bu makamda bulunmaktadır. 
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Dini Lider
(Egemenliğin Temel 
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Cumhurbaşkanı

Bakanlar
Kurulu

İdari Adalet 
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Başkanı

Sayıştay

Yüce Divan Başkanı

Radyo ve 
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Fakihlerin
atanması

Düzenin Y.
Teş. Konseyi

Uzmanlar 
Konseyi

Halkın doğrudan seçimi

Halkın doğrudan seçimi

Koruyucular

Konseyi

Tablo 4. Dini Lider’in sistemdeki yeri
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2.2.2. İslami Danışmanlar Meclisi / Millet Meclisi (Meclis-i Şura-yı 
İslami)

İslam Devrimi’nden önce adı Milli Danışma Meclisi olan Millet Meclisi devrim-
den sonra İmam Humeyni’nin emriyle 28 Mayıs 1980’de yeniden teşkil edilmiş ve 
adı İslami Danışma Meclisine dönüştürülmüştür.

Milletvekillerinin dört yıllığına seçildiği İran Millet Meclisi’nde toplamda 290 
Milletvekili vardır. Azınlıkların da temsil hakkı bulunan Millet Meclisi’nde Zer-
düştler 1, Yahudiler 1, Aşuri ve Keldaniler 1, Güney Ermenileri 1 ve Kuzey Erme-
nileri de 1 milletvekiline sahiptirler.

İran İslam Cumhuriyeti’nin yasama organı olarak yasa çıkarmaya yetkili tek kuru-
mu olan Meclis aynı zamanda bakanlar kurulunu da onaylayan kurumdur. Cum-
hurbaşkanı bakanlar kurulu kabinesi için Meclisten onay almak zorundadır.

Millet Meclisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları ülkemizdeki meclise benzese de 
özellikle Koruyucular Konseyi karşısındaki durumu İran’ın kendisine özel bir du-
rumdur. Koruyucular Konseyi ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin anlatıldığı 
bölümlerde Millet Meclisi’nin bu konseylerle ilişkileri ve bir kanun çıkardığında 
takip edeceği metot ayrıntılı bir biçimde ele alındığından dolayı burada tekrar 
edilmeyecektir. Kısaca özetlenecek olursa Millet Meclisi ve onun kararları Koru-
yucular Konseyinin onayı olmadan yok hükmündedir.

Hâlihazırda muhafazakârların çoğunlukta olduğu Millet Meclisi’nin başkanlığını 
önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adayları arasında ismi geçen Ali Erdeşir 
Laricani yürütmektedir.49

2.2.3 Anayasa Koruyucular Konseyi (Şura-i Negahban-i Kanuni Esasi)
Koruyucular Konseyi, İslam hükümleri ve Anayasayı korumanın yanı sıra Mil-
let Meclisi’nin aldığı kararların anayasa ve şeriata aykırılığını ortadan kaldırmak 
amacıyla kurulmuştur. Temel görevleri; anayasayı yorumlamak, meclisin aldığı 
kararların İslam’a ve anayasaya uygunluğunu kontrol etmek, Uzmanlar Konse-
yi, Cumhurbaşkanlığı, Millet Meclisi seçimleri ve referandumları gözetlemek ve 
adayların uygun olup olmadıklarını belirlemektir. 

Koruyucular Konseyi’nin tarihi 1906 yılına kadar uzanmaktadır. Muzaferuddin 
Şah döneminde meşrutiyet anayasası kabul edilince bazıları söz konusu anaya-
sanın bazı hükümlerinin İslam’a aykırı olduğunu dile getirmiştir. Bunun üzerine 

49. Ferhegname-i Nehadha-yı İnkılabı İslami; Kasım Şabani, Hukuk-u Esasi ve Sahtar-ı Hükümet-i Cumhuri-i 
İslami-i İran, (Tahran, 1390)
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dönemin önemli dini-siyasi aktörlerinden Şeyh Fazlullah Nuri yasaların İslam’a 
uygunluğunu denetleyecek bir kurum oluşturulmasını önermiş ve bu önerinin 
kabulüyle ilk Koruyucular Konseyi ortaya çıkmıştır. O dönemde kurulan konsey 
pek etkin olamamış ve formaliteden bir varlık göstermiştir. Fakat İslam Devri-
mi’nden sonra oluşturulan Koruyucular Konseyi bugün İran’ın en önemli kurum-
ları arasında yer almaktadır. 

İran Anayasası’na göre hâkimiyet ve kanun koyuculuk hakkı Allah’ındır. Bu yüz-
den İslam devletinde düzenlenecek yasalar İslami ölçülere uygun olmak zorunda-
dır. İşte düzenlenecek yasaların İslami ölçülere uygunluğunu teşhis edecek kurum 
Koruyucular Konseyi’dir.

Koruyucular Konseyi, altısı fakih altısı da hukukçu olmak üzere on iki kişiden 
oluşmaktadır. Fakihler doğrudan dini lider tarafından altı yıllığına tayin edilir-
ken, hukukçuların seçimi ise şu şekildedir: Yargı erki başkanı, uygun gördüğü 
hukukçuları belirler ve belirlenen sayı genelde ihtiyaç duyulanın iki katı kadardır. 
Yargı erkinin belirlediği bu adaylar Millet Meclisi’ne sunulur ve mecliste yapılan 
seçimde en çok oyu alan adaylar Koruyucular Konseyi’ne seçilmiş olurlar.

Millet Meclisi’nde çıkarılan bütün kanunlar Koruyucular Konseyi’nin onayına 
sunulmak zorundadır ve konseyin reddettiği yasalar hükümsüzdür. Koruyucu-
lar Konseyi’nde kararlar oy çoğunluğuna göre alınmaktadır. Fakat burada önemli 
bir ayrıntı vardır. Koruyucular Konseyi önüne gelen yasayı İslam’a ve anayasa-
ya uygunluk olmak üzere iki yönden incelemektedir. Yasanın İslam’a uygunluk 
açısından oylanmasında sadece fakihlerin oy kullanma hakkı varken, ele alınan 
kanunun anayasaya uygunluk açısından değerlendirilmesinde bütün üyeler oy 
kullanmaktadır. Yani kanunun İslam’a uygunluğu altı kişi tarafından oylanmak-
ta ve en az dört oyla kabul edilmektedir. Koruyucular Konseyi uygun görmediği 
yasayı meclise geri göndermektedir. Meclis de Koruyucular Konseyi’nin talepleri 
doğrultusunda yasayı değiştirmekle görevli tutulmuştur. Ancak eğer Meclis çıkar-
dığı bu yasanın ülkenin yararı için önemli olduğu kanaatinde ise ve Koruyucular 
Konseyi’nin kararını uygun görmüyorsa o zaman nihai kararı vermesi için yasayı 
Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’ne götürme hakkına sahiptir. 

Koruyucular Konseyi, Millet Meclisi’nin çıkardığı kanunları denetleme yetkisine 
sahip olduğu gibi yürütme organının yayınladığı kararnameleri de denetlemekte-
dir. Bu yüzden kararnameler de Koruyucular Konseyi’ne sunulmak zorundadır.

Koruyucular Konseyi’nin bir diğer yetkisi anayasayı yorumlamaktır. Anayasa-
nın herhangi bir maddesinde muğlaklık varsa ya da taraflar bir maddeden farklı 
çıkarımlarda bulunuyorlarsa bu konuda son sözü söylemek hakkı Koruyucular 
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Konseyi’nindir. Ancak normal kanunları yorumlama hakkı olan Millet Meclisi 
anayasayı yorumlama yetkisine sahip değildir. Son olarak Koruyucular Konseyi 
ülkede gerçekleştirilen genel seçimler ve referandumları denetlemekle görevlidir. 

Hâlihazırda başkanlığını Ahmed Cenneti’nin yürüttüğü Koruyucular Konseyi 
İran’da çok önemli ve kilit bir rol oynamakta ve bundan dolayı birçok eleştirinin he-
definde yer almaktadır. Özellikle muhafazakâr yapısından dolayı yasalarla ilgili katı 
tutumu ciddi eleştiri konusu olmuştur. Bunun yanında seçimlerde adayların uygun-
luğunu belirleme yetkisini kullanma tarzından dolayı özellikle reform yanlılarının 
tepkisini çekmektedir. Çünkü Konsey, reform yanlısı birçok adayın adaylığını uy-
gun görmemiş ve başvurularını reddetmiştir. Geçtiğimiz dönem cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine yönelik reform yanlılarının hile iddialarına rağmen seçim sonuçlarını 
onaylaması da bu kuruma yönelik eleştirilerin dozunu da oldukça artırmıştır.50

2.2.4 Uzmanlar Konseyi (Meclis-i Hubregan-ı Rehberi)
Uzmanlar Konseyi, dini rehberi seçmek, görev ve yetkilerini tayin etmek, denet-
lemek ve gerektiğinde görevden almakla görevli doğrudan halkın seçimleri ile 
oluşan bir meclistir.

Dini liderlik makamı, İran siyasi sisteminde çok önemli ve benzersiz bir makama 
karşılık gelmektedir. Dini lider bir taraftan Veliy-i Fakih olarak Peygamberleri ve 
12 masum İmamı temsil ederken, diğer yandan yasama, yürütme ve yargı da dâ-
hil olmak üzere bütün kurumların üstünde yer almakta ve ülkenin en üst düzey 
makamı konumunda durmaktadır. Bu sebepten anayasada dini liderlik makamıy-
la ilgili çok fazla ayrıntıya girilmiştir. Dini liderin kim tarafından ve nasıl tayin 
edileceği ve denetleneceği de doğal olarak ayrıntılandırılmış ve böylece Uzmanlar 
Konseyi’ne kimin aday olacağı ve nasıl seçilecekleri de anayasayla belirlenmiştir. 
Buna göre Uzmanlar Konseyi’nin üye sayısı ülke nüfusuna göre değişkenlik arz et-
mektedir. Her bir milyon kişi için bir üye belirlenmiş olup her eyalet kendi nüfusu 
oranında Uzmanlar Konseyi’ne üye göndermektedir. Uzmanlar Konseyi’ne sekiz 
yıllığına seçilecek kişinin aday olabilmesi için taşıması gereken kriterler şunlardır:

1. Dindarlığı ile tanınmak ve ahlaki olarak güvenilir olmak
2. Bazı fıkhi meselelerde içtihat yapabilecek ve uygun şartları taşıyan kişiyi 

dini lider olarak seçebilecek kadar dini bilgiye sahip olmak
3. Çağın sosyal ve siyasi meselelerine vâkıf olmak
4. İran İslam Cumhuriyeti sistemine bağlı olmak
5. Sosyal, siyasi ve diğer alanlarda sabıkası olmamak

50. Hüseyin Cennati, Şura-yı Nigehban Sened-i Meşruiyet-i Kavanin-i Nizam, (Tahran: Müellif kendisi ya-
yınlamış, 1370); İran İslam Cumhuriyeti Anayasası; Celaleddin Medeni, Hukuk-i Esasi ve Nehadha-yı Siyasi-i 
Cumhuri İslami, (Tahran: Neşr-i Hemrah, 1373).
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Başvuran adayların yukarıdaki özelliklere sahip olup olmadığını belirleme yetkisine 
Koruyucular Konseyi sahiptir. Ancak dini liderin doğrudan ya da dolaylı olarak yet-
kinliklerini onayladığı kişiler Koruyucular Konseyi’nin onayına ihtiyaç duymamak-
tadırlar. İran Anayasası’nda dini liderin çok güçlü bir konumu olmasından dolayı 
hâlihazırda bu meclisin pek fazla bir işlevi olmadığını söylemek mümkündür. Uz-
manlar Konseyi ancak mevcut dini liderin hayatını kaybetmesi durumunda İran’ın 
yeni dini liderinin belirlenmesi konusunda önem arz etmektedir.51

2.2.5 Düzenin Yararını Teşhis Konseyi ( Şura-yı Teşhis-i Maslahat-ı 
Nizam )

Bu Konsey Millet Meclisi ile Koruyucular Konseyi arasındaki ihtilafları çözmek, 
dini liderin ihtiyaç duyduğu konularda kendisine danışmanlık yapmak ve siste-
min sorunlarını çözmek amacıyla kurulmuştur. 

İran’da Devrim sonrası yapılan ilk anayasada Teşhis Konseyi yer alamamış ve Mil-
let Meclisi çoğu kez eli kolu bağlı kalmıştır. Meclis, Koruyucular Konseyi’nden dö-
nen kararları mecburen ya onların istediği şekilde düzenlemek durumunda kal-
mış ya da kanunu çıkarmaktan tamamen vazgeçmiştir. Bir müddet sonra sistem 
ciddi bir çıkmaza girmiş ve Meclis yetkilileri duruma çözüm bulması için İmam 
Humeyni’ye başvurmuşlardır. Bunun üzerine İmam Humeyni İslam’ın namaz, 
hac gibi birincil emirleri değil fakat ikincil emirleri söz konusu olduğunda İslam 
düzeninin maslahatını gözeterek karar verecek bir kurum oluşturulmasını öner-
miştir. Böylece 1988 yılında Düzenin Yararını Teşhis Konseyi oluşturulmuştur.

Buna göre Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin birincil görevi Millet Meclisi ile 
Koruyucular Konseyi arasındaki ihtilafları çözmektir. Millet Meclisi çıkardığı ya-
sayı Koruyucular Konseyi’ne göndermekte ve görüşlerini sormaktadır. Koruyucu-
lar Konseyi, yasayı uygun görmemesi halinde gerekçeleri ile birlikte Meclise geri 
göndermekte ve Millet Meclisi de Koruyucular Konseyi ile hemfikir olmaması ha-
linde yasayı Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’ne götürmektedirler. Teşhis Konseyi 
yasayı incelemekte veya Koruyucular Konseyi ya da Millet Meclisi lehine karar 
vermektedir ve konseyin verdiği karar yasalaştırılmaktadır. 

Teşhis Konseyi’nin ikinci görevi, dini liderin ihtiyaç duyduğu konularda onun için 
gerekli çalışma ve araştırmaları yaparak danışmanlık vazifesi görmek, üçüncü göre-
vi ise sistemin sorun ve çıkmazlarını çözüme kavuşturmaktır. Yasada belirtilmeyen 
bir sorun ortaya çıktığında ya da yasayla çözülemeyecek bir mesele ile karşılaşıl-
dığında vakit kaybı olmaması için bu kurum uygun kararı alma yetkisine sahiptir. 

51. Ferhengname-i Nehadha-yı İnkılab-ı İslami; S. Muhammed Haşimi, Hukuk-u Esasi-yi Cumhuri İslami, 
(Kum: Müctemi-i Amuzeş-i Ali, 1375)
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Son olarak dini liderin ölümü, istifası ya da azledilmesi durumunda Cumhurbaş-
kanı, Yargı Erki Başkanı ve Koruyucular Konseyinden bir fakihten oluşan bir kurul 
yeni dini lider seçilene kadar onun vazifelerini üstlenmektedir. Burada, Koruyucu-
lar Konseyi’nden hangi fakihin bu kurulda yer alacağına Düzenin Yararını Teşhis 
Konseyi karar vermektedir. Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin tüm üyeleri dini 
lider tarafından belirlenmektedir. Konseyin eski teknokrat ve bürokratlardan olu-
şan toplam 34 üyesi vardır. Hükümet nezdinde önemli mevkilerde bulunan veya 
devrimin önemli şahsiyetlerinden hayatta olanlar da bu durumda görev almaktadır. 
Konsey’in başkanlığını halen Haşimi Rafsancani sürdürmektedir.52

2.3 SOSYAL VE DİNİ KURUMLAR
2.3.1 İslam Devrimi Mustazaflar ve Gaziler Vakfı (Bonyad-ı 

Mustazafin ve Cambazan-ı İnkılab-ı İslami)
İmam Humeyni, 28 Şubat 1979 tarihinde Devrim Konseyine verdiği talimatla 
Pehlevi hanedanı ve bu hanedanla ilişkisi olanların Şah rejimi döneminde edin-
dikleri bütün menkul ve gayrimenkul mallara el konularak bu malların ezilen kit-
lelerin, yoksul işçi ve memurların yararına kullanılmasını istemiştir. Bunun üze-
rine Devrim Konseyi söz konusu vakfı kurup birçok şirket ve sanayi kuruluşunun 
yönetimini bu vakıfa bıraktı. Vakıfın kurucu heyetinde Beheşti, Hamanei, Musevi 
Erdebili, Rafsancani, Ali Asgar Mesudi, İzzetullah Sahabi ve Ahmed Celali gibi 
önemli isimler yer almıştır. 

Söz konusu heyet Ali Naki Hamuşi’yi vakfın başkanlığına atamıştır. 11 Mayıs 1980 
tarihinde Devrim Konseyi tarafından onaylanan vakfın tüzüğünde Mustazaflar 
Vakfı’nın görevi şöyle tanımlanmıştır: 

“Vakıf bütün mal varlıklarının yasalara uygun şekilde ekonomi yatırımlarına dö-
nüştürülmesi, toplumdaki mahrumların iş ve barınma sorunlarının çözülmesi, 
şehit ailelerine ve yoksullara gerekli yardımın yapılması amacıyla kendisine veri-
len yetki ile Pehlevi hanedanının ve bu hanedan yakınlarının mallarına el koya-
rak, bunları kendi tüzüğüne göre kullanabilir…” 

Zamanla şartların değişmesiyle birlikte vakfın şeması ve teşkilatlanması da de-
ğişmiştir. Örneğin gaziler ile ilgili birim müstakil bir kurum haline getirilmiştir. 
Geriye kalan Mustazaflar (zayıf bırakılmışlar/ezilenler) Vakfı ise bugün İran’ın en 

52. Ali Ahmedi, Mecme-i Teşhis-i Maslahat-ı Nizam, (Tahran: Merkez-i Esnad-ı İnkılab-ı İslami, 1383); Muham-
med Cevad Arasta, Teşhis-i Maslahat-ı Nizam ez Didgah-ı Fıkhi ve Hukuki, (Tahran: Kanun-i Endişe-i Cevan, 
1381); www.majma.ir
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zengin kurumlarından biri haline gelmiştir. Vakfın çatısı altındaki kurumlardan 
bazıları şunlardır: Sanayi, maden ve petrol kurumu, tarım kurumu, şehircilik ve 
konut kurumu, seyahat ve turizm kurumu, kara ve deniz taşımacılığı kurumu, 
ticaret kurumu. Vakıf bu kurumlar aracılığı ile sanayii, ticaret, taşımacılık, turizm 
ve diğer alanlarda üç yüzün üzerinde büyük ölçekli şirkete sahip olup tüm ülke 
çapında otelleri, turizm merkezleri, havayolu şirketleri ve yüzbinlerce hektarlık 
arazileri vardır.53

2.3.2 İslami Tebliğ Ofisi – Kum İlim Havzası (Defter-i Tebligat-ı 
İslami – Havzai İlmiye-i Kum)

Başta İran’ın dini eğitim merkezi olan Kum şehrindekiler olmak üzere ülkedeki 
bütün dini eğitim kurumları ve medreseleri bu ofise bağlıdır. İran’da dini kurum 
ve şahsiyetlerin bütün sosyal ve siyasal alanlardaki etkisi dikkate alındığında İsla-
mi Tebliğ Ofisi’nin önemi de daha kolay anlaşılır. İran’da devrim sonrası kurulan 
ilk kültürel dini kurumun ilk olarak ismi İmam Tebliğ Dairesi olmuştur. Yukarıda 
zikredilen ismi ise sonradan almıştır. Şu anda bu ofis doğrudan dini lider Hama-
nei’ye bağlı olup yetkilileri dini lider tarafından tayin edilmektedir. İslami Tebliğ 
Ofisi’nin görev ve vazifeleri şunlardır: 

1. Bir dini düşüncenin, akidenin ve Kurân-i Kerîm ile ilgili bilgi alanlarının 
açıklanması ve düzenlenmesi

2. Medreselerin eğitim, araştırma ve inceleme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
3. Dini liderlik makamının düşünce ve ideallerinin gerçekleştirilmesi doğrul-

tusunda ülkenin kültürel yapısına yardımcı olmak amacıyla medreselerin 
İslami ve ilmi gücünden faydalanmak

4. Medreselerin eğitim, araştırma, siyaset, kültür ve sanat alanındaki ihtiyaç-
larının ve önceliklerinin belirlenmesi ve gereğinin yapılması

5. Ülkenin ihtiyaç duyulan her köşesine din adamlarının gönderilmesi
6. Gerekli kitap, dergi ve diğer yayınların hazırlanması ve yayını
7. Fıkıh, kelam, siyaset ve benzeri alanlarda ortaya çıkan yeni sorularla ilgili 

çalışmalar yapıp çözümler üretmek

İslami Tebliğ Ofisi yukarıda belirtilen genel görev ve hedeflerini daha da ayrıntı-
landırmış ve her alanda ayrı ayrı hedefler belirlemiş durumdadır.54

53. Bkz. www.irmf.ir; www.irdc.ir; www.shahid.ir; Gozareş-i ez bonyad-ı mustazafan, (Tahran).
54. Bkz. www.qomct.com; www.balagh.net; Berresi, Tebyin ve Vez-i Movcud Daneşgahha-yı Ferhengi-i Kişver, 
(Tahran, 1380).
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2.4 SİLAHLI GÜÇLER
2.4.1 Besic-i Mustazafin (Ezilenlerin Savunma Gücü)
İslam Devriminin ertesinde 26 Kasım 1979 tarihinde İmam Humeyni tarafından 
“20 milyonluk ordu” şiarıyla kurulması talep edilmiştir. Milis gücü olma özelliğine 
de sahip olan ama temel olarak bir tür sivil savunma hareketi olan Besic’ten önce 
Şah zamanında da benzer bir yapılanma olduğunu ve Besic’in onun yerine geçtiğini 
hatırlatmak gerekir. Şah zamanındaki kurumlarla benzer yapıda olan kurum, 1972 
yılında milli hazırlık ve sivil savunma yasasına dayanılarak kurulmuş ve daha çok 
sel, deprem gibi doğal afetlerde hizmet etmek üzere projelendirilmiştir.

Ancak İslam Devrimi’nin taşıdığı “ezilenlerin hakimiyeti” iddiasından dolayı Be-
sic hareketi de daha farklı bir formatta oluşturulmuştur. Esas olarak Besic’in ku-
rulmasındaki temel amaç “İslam Devrimi’ni iç ve dış tehditlere karşı koruyacak 
gönüllü/silahlı bir güç” tesis etmek olmuştur. Buna göre İmam Humeyni geniş 
kitlelerin Besic hareketine katılımını sağlamak için Besic’i ideal/ütopik bir konu-
ma yerleştirmiş ve bu hareketi “Allahın Ordusu” olarak tanımlamıştır.

Bu süreçte Besic resmiyet kazanmak için gerekli girişimleri başlatmış ve önce 10 
Temmuz 1980 tarihinde Besic Kurumu adıyla Devrim Konseyi tarafından onay-
lanmıştır. Buna göre Besic, atanmış bir lider veya Konsey tarafından yönetilecek ve 
genel politikası savunma Konseyi tarafından belirlenmesi hedeflenmiştir. Ancak 10 
Şubat 1980 tarihinde yayınlanan yeni kararname ile Besic, Devrim Muhafızlarının 
gözetimine verilmiştir. Bundan sonra Besic, Devrim Muhafızlarının birimlerinden 
biri olup, politikaları, lideri v.s. Devrim Muhafızları tarafından tayin edilmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti Anayasasının 101. Maddesi Besic’in yasal açıdan önemini 
bariz bir şekile göstermektedir. Anayasa maddesinde “siz de onlara karşı gücünü-
zün yettiği her türlü kuvvet ve cihad için beslenen atlarla hazırlık yapın. Bununla 
hem Allah’ın düşmanını hem kendi düşmanınızı, hem de onların dışındaki di-
ğer düşmanları korkutursunuz. Onları siz bilmezsiniz Allah bilir, ayetinin hük-
mü gereği devlet bütün vatandaşlarına İslami ölçülere göre askeri eğitim olanağı 
sunmakla yükümlüdür. Öyle ki vatandaşlar her zaman için ülkeyi ve İran İslam 
Cumhuriyeti sistemini silahlı olarak savunma yetisine sahip olsunlar. Ancak va-
tandaşların silah sahibi olabilmesi için resmi makamlardan izin almaları gerekir” 
şeklindeki tanımlama ile Besic’in yasal çerçevesini belirlemektedir. Bu şekilde Be-
sic’in Devrim Muhafızları gözetimindeki varlığı ve faaliyetleri anayasal dayanak 
bulmuştur. Buna ek olarak Besic kültürel saldırılarla mücadele ve devrimci kültür 
yaratmakla da görevlidir. Yine yaşanacak herhangi bir krizde silahlı bir kurum 
olarak silahlı güçlerin bir parçası unvanıyla ülke toprakları ve sınırlarını savuna-
cak, iç ve dış tehditlere karşı mücadele edecektir.
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Besic’in bu sorumluluk doğrultusunda gerçekleştirdiği en önemli ve akılda ka-
lıcı görev dış tehditlere karşı mücadele bağlamında 8 yıllık İran-Irak savaşında 
üstlendiği vazifedir. Bu savaşta gönüllü Besic Ordusu çok önemli bir görev üst-
lenmiş ve 90 binden fazla kayıp pahasına savaşta etkin bir rol oynamıştır. Besic’in 
bu savaşta gösterdiği başarı onun sistem içerisindeki konumunu yükseltmiş ve 
gücünü arttırmıştır. Bu sayede Besic bugüne kadar da ülkenin en önemli güçleri 
arasında sayılagelmiştir. Bugünkü haliyle Besic daha çok toplumsal olaylarda gö-
rev almaktadır. Özellikle muhalif gösteriler söz konusu olduğunda bu gösterilere 
esas müdahaleyi sivil veya askeri kıyafetli Besicler yapmaktadır. Hem anayasal bir 
güç olması, hem de devrim ideallerinin koruyucusu rolünü üstlenmiş olmasından 
dolayı Besic bu tarz muhalif gösterilere çok sert müdahale edebilme cesaretini 
gösterebilmektedir. Bu yöntemlerle yarattıkları bir tür korku imparatorluğundan 
dolayı birçok kesimin çok ciddi tepkisini çekmiş olsa da Besic’in bu tepkileri dik-
kate aldığı pek söylenemez. Bugün de herhangi bir eylem ya da protesto ortaya 
çıktığında Besic oraya intikal eden ve olaylara müdahale eden ilk güçtür. Fakat 
belirttiğimiz gibi olaylara müdahalesi çok serttir. Öyle ki polisin bazen protesto-
cuları Besic’e karşı koruduğu da görülmüştür. 

Besic temel olarak gönüllülük esasına göre oluşmuştur. Toplumun her kesiminden 
ve her meslek grubundan Besic üyesi bulmak mümkündür. Elbetteki Besic üyesi 
olmanın devrim ideallerini paylaşmak düşüncesinden kaynaklandığı gibi sistem 
içerisinde yer alabilmenin önemli ve avantajlı bir yolu olması da bunda etkilidir. 
Sonuçta ülkenin en kalabalık ordusunun üyesi olmakla bazı bürokratik ve resmi 
kapıların açılacağı muhakkaktır. Bugün Besic 10 milyonun üzerinde üye sayısına 
sahip olan bir güçtür. Ekonomik olarak da daha güçlü bir yapıya sahip olması için 
gerekli bütün olanaklar sağlanmıştır. Yıllık gayri safi milli hasılanın %1’inin Besic’e 
aktarılmasının yanında Besic’e yapılacak yardımlar vergiden düşülebilmektedir.

Sonuç olarak Besic, anayasal dayanağı ile İran-Irak savaşındaki gücü ve kendisine 
yüklediği ideal rol sebebiyle günümüz İran’ının en önemli güçlerinden biri olmuş 
ve dini liderlere kayıtsız şartsız itaat düsturuyla devrime zarar vereceğini düşündü-
ğü her türlü oluşuma müdahale etmeyi temel ilke olarak kabul etmiş bir siyasi /as-
keri kurumdur. Bunun en önemli örneklerinden birisi de 2009 yılında yapılan tar-
tışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan protestolara Besic’in sert 
müdahalesi olmuştur. Besic’in şu andaki komutanı Muhammed Rıza Nakdi’dir.55

55. Bkz. Huşeng Emir Ahmedi-pervin Muhammedi, İran pes ez inkılab, (Tahran: intişarat-ı baz, 1381); Besic 
der pertov-e kanun, (Tahran: neşr-i ferheng-i aye, 1379).
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2.4.2 Devrim Muhafızları
İslam Devriminin gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra yeni bir ordu kurulma 
ihtiyacı hissedilmiştir. Zira Şah Ordusundaki askeri hiyerarşi, idamlar, azledilme-
ler ve ayrılmalarla çökmüş gibi bir görüntü sergilemiştir. Bu gelişmeler üzerine 
22 Nisan 1979 tarihinde İmam Humeyni’nin emriyle Devrim Muhafızları Ordu-
sunun (DMO) resmi olarak kuruluş süreci başlamıştır. Böylece Devrim Konseyi, 
Devrim Muhafızları Komuta Konseyi’ni kurmakla ilk adımı atmıştır. DMO’nun 
kuruluşunun resmi ilanından kısa bir süre önce ise ülkedeki kriz ve karmaşa orta-
mının doğurduğu ihtiyaçtan dolayı birbirinden bağımsız birkaç silahlı grup oluş-
muştur. Bunlar:

a. “Milli Savunma” isimli geçici hükümetin asayişi sağlamak için oluşturdu-
ğu teşkilat. Devrimin ertesinde mevcut ordu gücünü ve etkisini kaybetmiş 
olduğundan dolayı geçici hükümet asayişi sağlayabilmek için bu gücü oluş-
turmuş ve başına Hasan Lahuti’yi geçirmiştir. Başbakan Yardımcısı İbrahim 
Yezdi de Lahuti’ye yardım etmekle görevlendirilmiştir. Bu teşkilatın önemli 
isimleri arasında Muhammed Garezi, Ali Muhammed Beşareti, Muhsin 
Refikdost, Muhsin Sazgara, Sabagiyan ve Hasan Abidi Caferi zikredilebilir. 
İmam Humeyni’nin sadık takipçileri olan bu isimler, Devrim Muhafızları 
Ordusunun kuruluşunda önemli roller üstlenmiş, aynı zamanda bu yeni 
ordunun bel kemiğini oluşturmuştur. 

b. Daha çok Şah döneminde tutuklu bulunan ve hapishane kapıları açılınca 
özgür kalan İslamcı mahkumların devrimin kazanımlarını korumak ve 
Şah rejiminin bakiyelerini püskürtmek amacıyla oluşturdukları bu grubun 
önemli isimleri şunlar olmuştur: Cevad Mansuri, Abbas Ağazamani, Abbas 
Duzduzani, İbrahim Hacı Muhammedzade, Muhammed Muntazari ve Yu-
suf Kolahduz. 

c. “PASA” isimli bu teşkilat İslam Devrimi mücahitleri örgütünün bir kolu 
olmakla birlikte Muhammed Muntazari etrafında örgütlenmiştir. Bunlar 
devrim öncesi şah rejimine karşı gerilla savaşı vermiş ve aynı zamanda 
Lübnan’da kamplar kurmuştur. 

Muhammed Muntazari devrimden sonra İran’da yeni bir düzenli ordu kurulma-
sı fikrini ilk dile getiren kişi olup bu konuda birçok girişimde bulunmuştur. Bu 
yüzden devrimden sonra PASA hareketini kurmuştur. Ona göre bu ordu geçici 
hükümetten bağımsız olarak hareket etmeliydi.

Bu gruplar devrimle birlikte faaliyetlerine başlamıştır. Ancak görev ve yetkilerin-
deki belirsizlik ya da hükümetle diyalogları konusundaki muğlaklıklardan dolayı 
ortaya bazı sorunlar çıkması üzerine düzenli tek bir ordu fikri doğmuştur. Dev-
rim Konseyi bu amaçla harekete geçip Rafsancani’yi yukarıdaki gruplarla diyalog 
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içerisinde Devrim Muhafızları Ordusunu kurmakla görevlendirmiştir. Buna göre 
Rafsancani, yukarıdaki grupların önemli isimlerinden oluşan 12 kişilik bir grup 
oluşturmuştur. Bunlar;
İlk gruptan: Muhsin Sazgara, Muhammed Garezi, Asgar Sabagiyan, Muhsin Refik-
dost
İkinci gruptan: Yusuf Kolahduz, Abbas Duzduzani, Cevad Mansuri, Abbas Ağazamani
Üçüncü gruptan: Muhammed Burucerdi, Murtaza Elviri, Yusuf Furuten, Muhsin Rızai

Bu 12 kişilik Konsey 9 maddelik bir kuruluş tüzüğü hazırlayıp Devrim Konse-
yi’nin onayına sunmuş ve 22 Nisan 1979 yılında Devrim Muhafızları Ordusu res-
men kurulmuştur.

Kuruluşundan hemen sonra Devrim Muhafızları Ordusu bir bildiri yayınlayarak 
hedef ve görevlerini şu şekilde belirtmiştir:

1. Hedef: bu ordunun hedefi İran’da meydana gelen İslam Devrimini koru-
mak ve devrimin İslami ideolojisini tüm dünyaya yaymak.

2. Görev: Devrim Muhafızları Ordusu’nun görevlerinden bazıları şunlardır: 
a. Asayişin sağlanması konusunda gerekli yardımda bulunmak ve Devrim 

karşıtı unsurları takip ve tutuklama.
b. Devrim karşıtlarının silahlı saldırılarına karşı silahlı mücadele.
c. Yabancı güçlerin saldırı ve işgallerine karşı savunma.
d. İran İslam Cumhuriyeti’nin diğer silahlı güçleriyle işbirliği.
e. Ordu mensuplarının ahlaki, ideolojik, siyasi ve askeri eğitimi.
f. Yargı makamlarının görevlerini icra etmesine yardımcı olmak.
g. Devrim Liderinin gözetimi altında ve hükümete danışarak bütün dünya 

ezilenlerinin hak ve özgürlük hareketlerini desteklemek.
h. Gerek doğal afetlerde gerekse ülkenin gelişim ve kalkınmasında gerekli 

görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
Böylece kuruluşu gerçekleşen İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, bünyesine kat-
tığı üyeleri değişik karargahlarda eğitmeye başlamıştır.

Devrim Konseyi, Devrim Muhafızları Ordusunun kuruluşundan bir ay sonra 
Ayetullah Musevi Erdebili’yi hükümet ve Devrim Muhafızları arasındaki ilişki-
leri koordine etmekle görevlendirmiştir. Bu görev bir müddet sonra Hamanei’ye 
verilmiştir.

Devrim Muhafızları Ordusu 1 yıl içerisinde bütün ülke çapında çok hızlı, geniş ve 
başarılı bir örgütlenme gerçekleştirerek kadın-erkek birçok kişiyi bünyesine kat-
mıştır. Irak savaşı başladığında Devrim Muhafızları tüm gücüyle silahlı kuvvetle-
rin yanında bu savaşta yer almıştır. Hem Devrim Muhafızlarının gittikçe gelişme-
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si hem de savaşla birlikte yeni ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine 17 Eylül 1985 
tarihinde Devrim Muhafızlarının kara, hava ve deniz kuvvetlerinin oluşturulma-
sına karar verilmiştir. Sonraları Devrim muhafızları bir bakanlığa dönüştürülmüş 
ve Muhsin Refikdost ilk bakan olmuştur. Savaş ihtiyaçlarının karşılanmasının or-
ganizasyonunu da üstlenen bu bakanlık 1989 yılında ise lağvedilmiştir. Devrim 
Muhafızları Ordusu, Genel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde bağımsız bir ordu 
haline getirilmiştir. Genel Kuvvetler Komutanlığı doğrudan dini lidere bağlıdır.

DMO İran’ın en önemli silahlı gücüdür. Bütün askeri alanlarda birincil göreve 
sahip olmakla birlikte görev alanı askeri sistem ile sınırlı değildir. 8 yıllık İran-Irak 
savaşı sonrasında ülkenin yeniden yapılanması, kalkınması ve gelişmesi konula-
rında da başat rol oynamış ve böylece ekonomik bir güç haline gelmiştir. Bugün 
İran’ın en büyük şirketleri esasen DMO’ya aittir. Bu haliyle DMO hem askeri hem 
ticari alanda İran’ın bel kemiğidir denebilir. Belirtmek gerekir ki Devrim Muha-
fızları Ordusunun ticari faaliyetleri vergiden muaftır. DMO komutanlığını yapmış 
kişiler sırasıyla şunlardır: Cevad Mansuri, Ali Danış Münferid, Murtaza Rızai, 
Muhsin Rızai, Yahya Rahim Safevi, Muhammet Ali Caferi. Tam ismi İslam Dev-
rimi Muhafızları Ordusu olan bu yapının isminde İran kelimesi özellikle yoktur. 
Zira İmam Humeyni ve Devrim’in çekirdek kadrosuna göre bu ordu tüm İslam 
ümmetinin Ordusudur ve İran ile sınırlı değildir.56

2.4.3 Genelkurmay Başkanlığı
İslâm Devriminin başında ülkedeki karışıklıklar, yasal boşluklar ve ordu içerisin-
deki düzensizlik gibi nedenlerden ötürü İmam Humeyni genel kuvvetler komu-
tasını kendi uhdesine almış ve bu doğrultuda talimatlar vererek bir dizi çalışma 
başlatmıştır. Fakat, bu alandaki işlerin çokluğu ve karmaşıklığından dolayı 1979 
yılında Genel Kurmay Başkanlığı’nın kurulması kararlaştırılmıştır. İmam Humey-
ni; Musevi Erdebili, Hamanei ve Rafsancani’den oluşan bir Konsey oluşturarak 
onlara Genel Kurmay Başkanlığı’nı kurmaları talimatı vermiştir. Bu Konsey bazı 
çalışmalar sonucunda Genel Kurmay Başkanlığı’nı vekaleten Cumhurbaşkanı Be-
nisadr’ın üstlenmesini önermiş, İmam Humeyni tarafından da uygun görülünce 
Benisadr vekaleten Genel Kurmay Başkanı olmuştur. Benisadr Cumhurbaşkanlı-
ğı’ndan azledilince de görev yine vekaleten bu kez Rafsancani’ye verilmiştir. İmam 
Humeyni’nin vefat edip yerine Hamanei’nin dini lider olmasıyla Genel Kuvvetler 
Komutanlığı dini lidere bağlanıp Hamanei “Genel Kuvvetler Komutanı” unvanını 
da üstlenmiştir. 

56. Bkz. Davud Kasımpur, Hatırat-ı Muhsin Refikdust, (Tahran, 1383); Hüseyin Yekta, Ruzşumar-ı Ceng-i İran ve 
Irak, (Tahran, 1375); Hemşehri gazetesi, 2 mihr 1381; Ruzha ve Revidadha, c.1, Tahran, 1377; Cumhur-i İslami 
gazetesi, 29 mihr 1380.
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İran-Irak Savaşı’nın sonlarına doğru silahlı gruplar arasında irtibatı sağlamak 
amacıyla Genel Kuvvetler Komutanlığı Genel Kurmay Başkanlığı’na dönüştürül-
müştür. Böylece Ordu, Devrim Muhafızları, Polis gibi silahlı güçler Genel Kurmay 
Başkanlığı’nın gözetimine devredilmiştir. Genel Kurmay Başkanlığı’nın görevleri 
ise şöyle belirtilmiştir: 

a) Çeşitli ordu birimleri arasında gerekli iletişimi sağlamak, uygun kararlar 
alınması için gerekli ve yeterli hazırlıkları yapmak.

b) Genel askeri politikaları belirlemek. Ordunun genel ihtiyaçları, bütçesi, ge-
lişimi ve programları hakkında gerekli çalışmaları yapıp bunları Savunma 
Bakanlığı’na iletmek de Genel Kurmay Başkanlığı’nın görevleri arasındadır. 
Bunun yanında İran Dini Lideri tarafından gerekli görülen her türlü çalış-
mayı yapmak Genel Kurmay Başkanlığı’nın vazifesidir.

İran’da ilk Genel Kurmay Başkanı dönemin Başbakanı Mir Hüseyin Musevi ol-
muştur. Ondan sonra bu göreve Seyyid Hasan Firuzabadi getirilmiş ve halen de 
bu görevi aynı isim yürütmektedir.57

2.4.4 İslam Devrimi Komiteleri (Güvenlik Güçleri)
İslam Devrimi ile birlikte karakolların ele geçirilmesiyle birçok silah halkın eline 
geçmiştir. Bir yandan emniyet güçlerinin yokluğu, diğer yandan silahların kont-
rolsüz olarak halkın eline geçmiş olması ülkede ciddi bir güvenlik sorununu orta-
ya çıkarmıştır. Bunun üzerine İmam Humeyni bir bildiri yayınlayarak halkın bir 
an önce sokaklardan çekilip camilere ve sosyal merkezlere yönelerek oradaki din 
adamlarının sözlerine göre hareket etmesini, din adamlarından da halkı asayişe 
aykırı davranışlardan alıkoymasını istemiştir. Bu bildiri üzerine ülkedeki tüm ca-
milerde Devrim Komiteleri oluşturulup bu komiteler asayişi sağlamak amacıyla 
faaliyete geçmiştir. Ayetullah Mehdevikeni’nin komutasında oluşturulan Devrim 
Komitelerinin merkez Konseyinde Askerevladi, Behzad Nebevi, Murtaza Elviri ve 
Yusuf Furuten gibi isimler yer almaktaydı. Komiteler cami eksenli oluştuğu için 
bölge komutanları da çoğunlukla din adamları olmuştur. Devrim Komiteleri kısa 
bir sürede tüm ülkede örgütlenip Tahran’daki merkez komiteye bağlanmıştır.
Devrim Komitelerinin vazifeleri şunlardır: 

1. Devrim karşıtı girişimlerle mücadele
2. Eski rejim unsurlarının yakalanması, tutuklanması ve yargıya sevk edilmesi
3. Halkın eline geçmiş ağır ve hafif silahların toplanması
4. Silah kaçakçılığının önlenmesi
5. Eski rejim unsurlarının mallarına el konması ve yetkililere teslimi
6. Şehir, köy ve kasabaların güvenlik ve düzeninin sağlanması

57. Teşkilat ve faaliyetha-yı sıtad-ı fermandehi külli kuvva; Ferhengname-i nehadha-yı inkılab-ı İslami
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7. Suçların ortaya çıkarılması ve suçluların takibi
8. Resmi daire ve bakanlıkların korunması
9. Karaborsanın önlenmesi
10. Faiz, rüşvet ve benzeri olayların engellenmesi
11. Seçimlerde güvenliğin sağlanması
12. Sınır bölgelerindeki ayrılıkçı gruplara karşı mücadele vs. 

Bir müddet sonra bu komiteler İçişleri Bakanlığı’na bağlanırken komitelerin ko-
mutanı Mehdevikeni ise İçişleri Bakanı olmuştur. Mehdevikeni İçişleri Bakan-
lığı’ndan ayrıldıktan sonra da Devrim Komiteleri komutanlığı görevini sürdür-
müştür. İran-Irak Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Asker ve Devrim Muhafızları 
cepheye gidince iç güvenlik tamamen Devrim Komitelerinin sorumluluğunda 
kalmıştır. Zamanla teşkilatlanması yasalar çerçevesinde şekillenen devrim ko-
miteleri, 1991 yılında çıkan bir yasayla İran İslam Cumhuriyeti Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. İran’da Polisin yanında Jandarma da Emniyet 
Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır.58

58. Bkz. www.irdc.ir; www.police.ir; Gulamrıza Hacıservi, Hatırat-ı Mehdevikeni, (Tahran, 1385); Celaleddin 
Farsi, Ferheng-i Vaje-i İnkılab-ı İslami, (Tahran, 1374).
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3. ETNİK VE DİNİ GRUPLAR

İran nüfusu gerek etnik, gerekse dini gruplar açısından homojen bir yapıya sahip 
olmayıp farklı bölgelerde yoğunlaşmış farklı etnik ve dini unsurlardan meydana 
gelmektedir. Özellikle etnik yapının bugünkü çeşitliliğinin uzun tarihi arka planı 
vardır. Aryalılar, Babilliler ve Sümerlerin İran’a girmesiyle başlayan etnik karşılaş-
ma ve karışım, yüzyıllar boyunca meydana gelen siyasi olaylar ve askeri hareketler 
neticesinde devamlılığını sürdürmüştür. Büyük İskender’in İran seferi sonrasın-
da onun ordusundan olup İran’da kalmayı tercih edenler ve Müslümanların İran’ı 
fethinin ardından buraya yerleşen Araplar bu etnik karşılaşmanın örneklerinden-
dir. Elbetteki durum bununla sınırlı değildir. Tarihin farklı dönemlerinde İran’da 
farklı etnik karşılaşmalar da yaşanmıştır. İran’a göç eden en büyük grubu Gazneli 
ve Selçuklu Türkleri oluşturmaktadır. Ayrıca Cengiz Han’ın saldırıları da Mo-
ğolların ve Tatarların büyük bir kısmının İran’a yerleşmesiyle sonuçlanmıştır. Bu 
göçlere ek olarak farklı tarih dilimlerinde İran devletleri siyasi nedenlerden ötürü 
komşu ülkelerden Özbek ve Türkmenler gibi kabileleri İran’a getirmiştir. Böylece 
yüzyıllarca süregelen karşılaşmalar neticesinde İran’da bugün birçok etnik grup 
yaşamaktadır. Bunların en önemlileri Fars, Azeri, Kürt, Lor, Beluç, Bahtiyari, Ta-
laş, Türkmen, Kaşgai, Şahseven ve Araplardır. Bunlar dışında bazı küçük gruplar-
dan da bahsetmek mümkündür.59

Bu etnik grupların sayıları ve nüfus içerisindeki oranları tartışmalıdır. Resmi nü-
fus sayımlarında etnik kökene dair bir istatistik çıkarılmadığı için bunların kesin 

59. Bkz. Association of Human Rights Defenders (www.bashariat.com).
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nüfusundan söz etmek mümkün değildir. Durum böyle olunca da birbirinden 
farklı, hatta çoğu zaman aralarında büyük uçurumlar bulunan rakamlar telaffuz 
edilmektedir. Özellikle her grubun milliyetçileri ait oldukları etnisitenin nüfusu 
konusunda abartıya kaçabilmektedir. Yine de bazı tahmini rakamlardan bahset-
mek elbette mümkündür. Örneğin ABD İstihbarat Teşkilatı CIA, İran nüfusunun 
etnik gruplar açısından dağılımını Fars %61, Azeri %16, Kürt %10, Lor %6, Beluç 
%2, Arap %2, Türkmen ve Türk boyları %2 ve diğer %1 olarak vermektedir.60

Dini gruplara gelince devletin resmi dini olan İslam dışında İran’da resmen azın-
lık olarak kabul edilip anayasal haklara sahip olan dinler Hristiyanlık, Yahudilik 
ve Zerdüştlük’tür.

İran İslam Cumhuriyeti Anayasasında etnik grupların ve dini azınlıkların hakla-
rına dair bazı maddeler yer almaktadır. Söz konusu gruplara dair bilgi vermeden 
önce bu maddelere göz atmak faydalı olacaktır. İran Anayasası’nın 19. ve 20. mad-
delerinde dini ve etnik gruplar arasında ayrımcılık yapılamayacağına dair genel 
bir çerçeve çizilmiştir. 

Madde 19: İran’daki bütün insanlar, hangi kökene ve etnik gruba bağlı olurlarsa ol-
sunlar aynı haklara sahiptirler ve renk, ırk, dil ve eğilimleri bir ayrıcalık sağlamaz.

Madde 20: Ülkenin bütün vatandaşları, hem kadınlar hem erkekler, eşit olarak ka-
nunun koruması altındadırlar ve İslami kriterlere uygun; dini, siyasi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel haklara sahiptirler.

Bu genel çerçeve dışında diğer bazı maddelerde gerek etnik gruplar, gerek dini azın-
lıklar ve gerekse de İran’ın resmi mezhebi olan Caferilik dışındaki İslam mezheple-
rinin sahip oldukları haklar belirtilmiştir. Aşağıda ilgili maddeler yer almaktadır:

Madde 12: İran’ın resmi dini İslam ve resmi mezhebi On iki İmam Caferiliği-
dir. Bu madde hiçbir surette ve hiçbir zaman değiştirilemez. Hanefi, Şafii, Maliki, 
Hanbelî ve Zeydi gibi diğer mezhepler tam bir hürmete sahiptirler. Bu mezhep 
mensupları ibadetlerini yaparlarken kendi hukuklarına tabidirler. Bu mezhepler, 
dini eğitimi devam ettirmede, evlilik, boşanma, miras gibi şahıs ve aile hukukun-
da ve bunlarla ilgili davaların mahkemelerde açılmasında resmi bir statüye sahip-
tirler. Bu mezheplerden birinin mensuplarının çoğunlukta olduğu bir bölgede, 
yerel mevzuat, meclislerin hukuksal sınırları içinde kalmak ve diğer mezhep men-
suplarının haklarını korumak şartıyla o mezhebe göre yapılır.

60. Bkz. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
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Madde 13: Yalnızca; Musevi, Zerdüşt ve Hıristiyanlar dini azınlık olarak tanınır-
lar. Bunlar; kanunlar dâhilinde kendi dini merasimlerini uygulamakta serbest-
tirler. Şahıs ve aile hukukunda ve dini eğitimde kendi dinlerinin kurallarına göre 
hareket etmede serbesttirler.

Madde 14: “Sizinle din hususunda savaşmamış ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış 
olanlara iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı Allah size yasaklamaz. 
Çünkü Allah adaletli davrananları sever.” Ayet-i kerimesi hükmünce; İran İslam 
Cumhuriyeti hükümeti devleti ve Müslümanlar Gayr-i Müslim fertlere karşı güzel 
ahlak, İslami adalet ve eşitlik prensiplerinde ve insan haklarına uygun davran-
makla yükümlüdür. Bu prensip, İslam’a ve İran İslam Cumhuriyetine karşı komp-
lo ve faaliyetlerden uzak duran herkes için geçerlidir.

Madde 15: İran’ın resmi dili, insanlarının ortak dili olan Farsçadır. Resmi dokü-
manlar, yazışmalar ve kitaplar bu dilde yazılmak zorundadır. Bununla birlikte 
basında, kitle iletişim araçlarında ve aynı zamanda okullarda o dile ait edebiyat 
derslerinde Farsçaya ek olarak dini ve etnik dillerin kullanımına izin verilir.

Madde 64 : Zerdüşt ve Yahudilerin her ikisi birer vekil seçerler, Asuri ve Keldani 
Hristiyanları beraber bir vekil seçerler ve Ermeni Hristiyanlarının kuzeydekileri 
ve güneydekileri birer vekil seçerler.

Madde 67: (Millet Meclisi yemin töreninde) Dini azınlıklara mensup üyeler kendi 
kutsal kitapları üzerine yemin ederler.

3.1 DİNİ GRUPLAR
3.1.1 Hristiyanlar
İran’da Hristiyanlık özellikle 6. Yüzyılın sonlarında İsfahan, Yezd, Tahran, Şiraz ve 
Meşhed gibi bölgelerde yayıldı. İran Hristiyanları farklı topluluklardan meydana 
gelmektedir. En büyük grup Ermenilerden müteşekkil olup 150.000 civarında-
dırlar. Ermeniler mecliste 2 milletvekili ile temsil edilmektedirler. Çeşitli yayın 
organları, 300 civarında kiliseleri, 50 civarında kültür, spor ve hayır işleri alanın-
da faaliyet gösteren dernek ve kulüpleri ve 50 civarında kendilerine özel okulları 
vardır. Asuri Hristiyanların 65 kilisesi ve 20 civarında kültürel, sosyal derneği ve 
merkezi vardır. Keldaniler 50.000den az nüfusa ve 50 civarında kiliseye sahiptir-
ler. Bu iki grup mecliste 1 milletvekili ile temsil edilmektedir.61

61. Bkz. Muhammed Rıza Hubruyipak, Akalliyetha, (Tahran: Neşr-i Şiraze, 1380); Association of Human Righ-
ts Defenders (www.bashariat.com).
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3.1.2 Zerdüştler
Hicri 32 ile 168 yılları arasında İran Zerdüştleri büyük kitleler halinde Hindistan’a 
göç etmiştir. Sonraları Moğol saldırılarından ötürü yine Hindistan’a ikinci bü-
yük göç gerçekleşmiştir. Hâlihazırda İran’ın en büyük ikinci Gayr-i Müslim grubu 
olan Zerdüştlerin nüfusu 45.000 civarında olup başta Tahran, Kerman, Yezd, Şi-
raz, İsfahan, Zahedan ve Ahvaz olmak üzere birçok şehre dağılmıştır. Tahran’da 9, 
diğer şehirlerde de 8 okulları vardır. Mecliste 1 temsilciye sahiptirler.62

3.1.3 Yahudiler
Yahudiler İran topraklarında 2700 yıldır varlığını korumakta ve en kadim İran 
toplulukları arasında yer almaktadır. İran Yahudilerinin çoğunluğu İsrail devleti-
nin kurulmasından sonra oraya göç etmiştir. İslam Devriminden sonra ise 80 ile 
100 bin arasında Yahudi İran’dan ayrılmış ve bunların çoğu Amerika’ya yerleşmiş-
tir. Şu andaki nüfusları ise 25 bin civarındadır. Bunların yarıdan fazlası Tahran-
da, geri kalanı ise Şiraz, İsfahan, Kermanşah, Yezd, Kerman, Rafsancan, Burucerd 
ve Urumiye’de yaşamaktadır. Mecliste 1 milletvekili ile temsil edilen Yahudilerin 
Tahranda 5 okulu bulunmaktadır.63

3.1.4 Sünniler
İran nüfusunun yaklaşık %10’unu oluşturan Sünniler daha çok Sistan-Belucis-
tan, Kürdistan ve Gülistan’da yoğunlaşmıştır. Söz konusu bölgelerden özellikle 
Sistan-Belucistan ile Kürdistan eyaletleri ülkenin az gelişmiş mıntıkaları olup bu-
ralardaki refah düzeyi genel ortalamanın altındadır. İran’da Sünnilere ait 400’ün 
üzerinde okul ve 10.000 civarında cami vardır. Ülkenin doğusunda örgütlenen 
ve rejim karşıtı mücadele yürüten selefi Cundullah örgütü Sünnilerin haklarını 
savunma iddiasındadır.64

3.2 ETNİK GRUPLAR
3.2.1 Azeriler
İran Azerileri her ne kadar çoğunlukla kuzeybatı bölgesinde yer alan Doğu Azer-
baycan, Batı Azerbaycan ve Erdebil vilayetlerinde yoğunlaşsalar da genel olarak 
bütün İran’a yayılmışlardır. Farslardan sonra en büyük etnik grup olan Azeriler 
özellikle ticaret ve sanayi alanında çok etkin olup, İran ekonomisinde önemli bir 
güce sahiptirler. Genel olarak Şii’dirler ve başta İran’ın hâlihazırdaki dini lideri Ali 
Hamanei örneğinde olduğu gibi önde gelen birçok din adamı Azeri’dir. Mezhep-

62. Bkz. Hubruyipak, Akalliyetha; Association of Human Rights Defenders (www.bashariat.com)
63. Bkz. Hubruyipak, Akalliyetha; Association of Human Rights Defenders (www.bashariat.com)
64. Bkz. httpp://mazaheb –adyan.blayfa.com/post25.aspx; Association of Human Rights Defenders (www.
bashariat.com).
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sel duyarlılıklarının yüksek olması Azerileri rejime yakın tutsa da kültürel haklar 
konusundaki şikayetlerinden ötürü özellikle son yıllarda milliyetçi duyguları ol-
dukça güçlenmiştir.65

3.2.2 Kürtler
İran Kürtleri daha çok Zagros dağları boyunca Maku şehrinin güneyinden başla-
yarak Loristan ve Huzistan eyaletlerinin kuzeyine kadar uzanan bölgede yaşarlar. 
Mahabat şehrinde Mengor, Maku çevresinde Celayi, Hoy şehrinde Milan, Salmas 
ve Urumiye şehirlerinde ise Kara Papak, Şikak ve Begzade kolları Batı Azerbay-
can’da yaşamaktadır. İran’ın batı bölgesindeki Kürt illeri Sakız, Senendeç ve Ker-
manşah’tır. En meşhur illeri Kermanşah çevresindeki Sıncabi, Kermanşah’ın gü-
neyinde Kelhor, ayrıca Babahani, Kemas, Goran ve Feth Ali begi’dir. Çoğunluğu 
Sünni mezhebine bağlıdırlar ve özellikle de bu durumdan ötürü rejimle aralarına 
mesafe koymuşlardır. Bunun yanında siyasi-kültürel taleplerde de bulunmakta ve 
genel olarak sisteme muhalefet etmektedirler. Kürtler arasında etkin olan başlı-
ca siyasi hareket rejim muhalifi olan ve illegal faaliyet yürüten İran Kürdistanı 
Demokrat Partisi’dir. İran Kürdistanı ülkenin geri kalmış bölgeleri arasında yer 
almaktadır ve refah düzeyi ortalamanın altındadır.66

3.2.3 Lorlar
Lorlar Zagros dağlarının batısında Kürdistan’ın güneyinde yaşamaktadır. İlhanlı-
lar döneminde Büyük Lorlar ve Küçük Lorlar olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. 
Segond, Bahtiyari, Memsini ve Lek gibi ayrı ayrı gruplara bölünmüştür.67

3.2.4 Beluçlar
Daha çok İran’ın doğu eyaletleri Sistan, Belucistan, Kerman ile Horasan’ın bazı böl-
gelerinde yaşamaktadır. Çoğunlukla göçebe hayatı sürmektedirler. Sistan ve Belu-
cistan’ın uygunsuz yaşam koşullarından dolayı bu bölgeyi terk edip Gilan, Mazen-
deran, Azerbaycan ve Horasan taraflarına göç etmişlerdir. Bu göçler mevsimsel 
olabileceği gibi daimi de olabilmektedir. Beluçlar göç ettikleri şehirlerde daha çok 
tarımla uğraşırlar. En önemli Beluç grupları Yar Ahmed Zai, Mir Abdi, Rigi ve 
Seravani’dir. Sünni mezhebine mensup olup ülkenin geri kalmış bölgelerinde da-
ğılmışlardır. İllegal selefi Cundullah Örgütü bu bölgelerde faaliyet göstermektedir.68

65. Bkz. http://www.bashgah.net/fa/content/show/15956; Association of Human Rights Defenders (www.
bashariat.com)
66. Bkz. http://www.bashgah.net/fa/content/show/15956; Association of Human Rights Defenders (www.
bashariat.com)
67. Bkz. http://www.bashgah.net/fa/content/show/15956; Association of Human Rights Defenders (www.
bashariat.com)
68. Bkz. http://www.bashgah.net/fa/content/show/15956; Association of Human Rights Defenders (www.
bashariat.com)
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3.2.5 Türkmenler
Orta Asya’dan İran’a göç eden Türk boylarından olan Türkmenler Sünnidir. 
Daha çok Türkmen Sahra ve kuzey ile kuzey doğu bölgelerinde yani Mazende-
ran eyaletinin doğusunda, Horasan’ın kuzeyinde ve yine Türkmenistan sınırında  
yaşamaktadırlar.69

3.2.6 Kaşgailer
Göçebe Türk boylarının en güçlüsü ve en büyüğüdür. Fars eyaleti civarında yaşa-
maktadırlar. Dere, Şeş Blok, Amele-i Cafer Begi gibi kolları vardır.70

3.2.7 Şahsevenler
Göçebe Türkleridir. Erdebil, Zencan, Fars Eyaleti’nin kuzeyi ve Save şehrinde ya-
şamaktadırlar. Azerbaycan Şahsevenleri ve Harkan, Hamse, Kum, Tahran Şahse-
venleri olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır.71

3.2.8 Talaşlar
Gilan eyaletinin kuzeybatısı, Erdebil ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin güneyinde 
yaşamaktadırlar. Hem yerleşik, hem göçebe yaşayanları vardır. Köy ve şehirlerde 
yerleşik olup daha çok tarımla uğraşanlarına Talaş, dağlarda göçebe olarak yaşa-
yıp çoğunlukla besi ve avcılıkla uğraşanlarına ise Galaş denmektedir.72

3.2.9 Araplar
İran Arapları daha çok Huzistan eyaleti ile Basra körfezindeki adalarda yaşamak-
tadırlar. Arap bölgelerinden İran’a göçleri Sasaniler döneminde başlayıp Müslü-
manların İran’ı fethiyle artış göstermiştir.73

69. Bkz. http://www.bashgah.net/fa/content/show/15956; Association of Human Rights Defenders (www.
bashariat.com)
70. Bkz. http://www.bashgah.net/fa/content/show/15956; Association of Human Rights Defenders (www.
bashariat.com)
71. Bkz. http://www.bashgah.net/fa/content/show/15956; Association of Human Rights Defenders (www.
bashariat.com)
72. Bkz. http://www.bashgah.net/fa/content/show/15956; Association of Human Rights Defenders (www.
bashariat.com)
73. Bkz. http://www.bashgah.net/fa/content/show/15956; Association of Human Rights Defenders (www.
bashariat.com)
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4. MEDYA

İran’da medya ve kitle iletişim araçlarının devletin ciddi kontrolünde olduğunu 
söylemek mümkündür. Bir yandan internet erişimine yönelik getirilen ciddi kı-
sıtlamalar, diğer yandan ise uydu yayınlarıınn izlenmesinin ve uydu çanaklarının 
kullanımının yasaklanması ile rejimin uygun görmediği içeriklere ulaşılması en-
gellenmeye çalışılmaktadır. Fakat bu konuda pek başarılı olunduğu söylenemez. 
Zira neredeyse her evde uydu anteni mevcut olup, insanlar daha çok yurtdışından 
yayın yapan televizyon kanallarını, özellikle son yıllarda halkın kahir ekseriyeti 
Türk dizilerinin yayınlandığı ve yurt dışından yayın yapan kanalları seyretmekte-
dir. İran’da özel televizyon kanalı yoktur ve mevcut kanalların tamamı doğrudan 
dini lidere bağlı olan İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na bağlıdırlar. İnternet 
konusunda da İran’da filtre kırıcılar çok yaygın olarak kullanılmakta, böylece san-
sür mekanizması bir şekilde zorlanabilmektedir. Basın organları ise daha kont-
rol edilebilir bir bilgi iletim aracı olduklarından daha sıkıntılı bir noktadadırlar. 
İran’da birçok gazete yasalara aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle geçici ya da sürekli 
kapatma cezası almıştır. Gazeteler ise bu duruma başka bir isimle tekrar yayın-
lanma yöntemiyle karşılık vermektedirler. Aşağıda yeri geldiğinde sunacağımız 
ve İran’da kapatılan gazete ve dergilerin bir kısmına dair bilgilerin yer aldığı tablo 
incelendiğinde bu durum daha açık bir şekilde izah edilecektir.

4.1 TELEVİZYON KANALLARI
Yukarıda da bahsedildiği gibi İran’da özel televizyon kanalı bulunmamaktadır. 
Mevcut kanallar resmi yaklaşımlar doğrultusunda ve aynı paralellikte yayın yap-
maktadır. İran’da toplam 11 ulusal yayın yapan kanal bulunmaktadır. Kanal 1, 2, 
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3 ve 4 genel yayın yaparlar. Bunlardan Kanal 4 daha çok kültür ve sanat ağırlıklı 
yayınlar yapmaktadır. Ayrıca haber kanalı olan Haber TV, eğitim kanalı Amuzeş 
TV, Kuran TV, Belgesel TV, alışveriş kanalı olan Bazar ve Borsa TV, film ve bel-
gesel yayını yapan Nemayiş TV ile yerel meselelere ilişkin yayın yapan Şoma TV, 
İran’da yayın yapan ulusal televizyon kanallarıdır.

Bunun dışında yurt dışına yönelik yayınlar yapan bazı uydu kanalları da vardır. 
Bunlar; Avrupa’da yaşayan İranlılara yönelik Farsça yayın yapan Cam-ı Cem 1, 
Amerika’da yaşayan İranlılara yönelik Farsça yayın yapan Cam-ı Cem 2, Asya 
ve Pasifik’te yaşayan İranlılara yönelik Farsça yayın yapan Cam-ı Cem 3, 24 saat 
Arapça yayın yapan El-Alem haber kanalı, daha çok dini ve mezhebi yayınlar ya-
pan Arapça El-Kevser kanalı, Fransızca, Azeri Türkçesi ve Boşnakça yayın yapan 
Seher 1, İngilizce, Kürtçe ve Urduca yayın yapan Seher 2, 24 saat İngilizce yayın 
yapan haber kanalı Press TV, Arapça yayın yapan film ve belgesel kanalı İ TV, 
İspanyolca yayın yapan Hispan TV.

Ayrıca her eyaletin kendi resmi televizyon kanalı da mevcuttur.74

4.2 GAZETELER
4.2.1 İtilaat Gazetesi
İtilaat Gazetesi İran’ın ilk gazetesi olup yaklaşık 85 yıldır yayın hayatını sürdür-
mektedir. Bu gazete devrim öncesinde 7 Ocak 1978 yılında İmam Humeyni aley-
hine yaptığı bir yayınla halkın öfke ve galeyanına sebep olmuş, devrime giden 
protestolar süreci böyle başlamıştır. Zamanla oldukça büyüyüp gelişen İtilaat, bir 
gazete olmanın ötesine geçmiş ve ülkenin en büyük kültürel kurumlarından birisi 
haline gelmiştir. İslam Devriminden sonra ise gazetenin kültürel kurumu olan 
İtilaat Müessesesi gazeteden ayrılarak Mustazaflar vakfına verilmiştir. Hâlihazırda 
bünyesinde farklı alanlarda birçok yayını bulunan İtilaat grubu resmi bir gazete 
sıfatına sahip olup doğrudan dini lidere bağlıdır ve muhafazakar bir yayın çiz-
gisine sahiptir. Sorumlu yazı işleri müdürlüğünü dini liderin atamasıyla Seyyid 
Mahmud Duayi yürütmektedir. Genel yayın yönetmeni ise Ali Rıza Hani’dir.75

4.2.2 Keyhan Gazetesi
İran’ın en eski gazetelerinden birisi olan Keyhan gazetesi zamanla kurumsallaşa-
rak, bünyesinde çeşitli alanlarda yayınlar yapan birçok yayın organına sahip ol-
muştur. İslam Devriminden kısa bir süre önce devrim yanlısı bir çizgiye geçen 

74. Bkz. www.irib.ir
75. Bkz. www.ettelaat.com
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Keyhan gazetesi o dönem İslamcı ve solcular arasında ciddi bir mücadeleye neden 
olmuştur. Devrimden sonra ise tamamen İslamcı kadroların eline geçmiştir. Bir 
dönem dini liderin atamasıyla eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi’nin de 
genel yayın yönetmenliğini yürüttüğü gazete, resmi özellikli bir gazete olup yazı 
işleri müdürlüğünü, dini lider tarafından tayin edilen ve muhafazakar cenahın 
önemli isimleri arasında yer alan Hüseyin Şeriatmedari yürütmektedir.76

4.2.3 Cumhur-i İslami Gazetesi
Bu gazete İslam Devriminden hemen sonra kurulan Cumhur-i İslami partisinin 
yayın organı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Söz konusu parti İslam Cumhuriye-
tinin kurucu kadrosu tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla gazetenin temel hedefi 
ve yayın çizgisi de bu yönde olmuştur. İlk çıktığında devrimin çekirdek kadrosu 
arasında yer alan Mir Hüseyin Musevi’nin yönetimindeyken parti kendini feshet-
tikten sonra gazete Mesih Muhaciri’nin editörlüğünde ve dönemin Cumhurbaş-
kanı, günümüzde ise dini lider olan Seyyid Ali Hamanei’nin sorumlu müdürlü-
ğünde yayınına devam etmiştir. Bu gazete İran siyasal hayatına hakim unsurların 
gayr-ı resmi sözcüsü konumundadır. Hatemi Cumhurbaşkanı seçilene kadar ken-
dini sağ ve sol oluşumlardan bağımsız bir yerde konumlandıran Cumhur-i İslami 
Gazetesi, Hatemi’nin Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra gittikçe sağ bir çizgiye 
kaymıştır. Şu anda daha çok modern sağ çizgiye sahip olan gazete Haşimi Rafsan-
cani’yi ve onun çizgisini desteklemekte, siyasi tutumunu buna göre belirlemekte-
dir. Genel yayın yönetmenliğini Mesih Muhaciri yürütmektedir.77

4.2.4 Risalet Gazetesi
Risalet gazetesi genel olarak muhafazakar çizgiye yakın bir yayın politikasına sa-
hiptir. Sorumlu yazı işleri müdürü Murtaza Nebevi, genel yayın yönetmeni ise 
Muhammed Kazım Anbarluyi’dir. Sert eleştiri üslubuyla bilinen bu gazete ilk 
olarak İran-Irak savaşı döneminde başbakan Musevi’ye muhalefet eden bir grup 
tarafından kurulmuştur. Hâlihazırda bazen Ahmedinejad’a yönelik de sert eleş-
tirilerde bulunmaktadır. Temelde muhafazakar bir çizgiye sahip olan gazetenin 
yazarları arasında çeşitli gruplara yakın insanlar bulunmaktadır.78

4.2.5 Hemşehri Gazetesi
Tahran Belediyesi tarafından çıkarılan Hemşehri gazetesi bu özelliğinden dolayı 
birkaç kez yayın çizgisinde değişikliğe gitmiştir. İlk yayınlandığında Tahran Be-
lediye başkanlığını, reformcu çizginin önemli isimlerinden Kerbasçi yürütmüş 
ve gazete reformcu bir çizgiye sahip olmuştur. Ancak Ahmedinejad’ın Belediye 

76. Bkz. www.kayhan.ir
77. Bkz. www.jomhourieslami.com
78. Bkz.www.resalat-news.com
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Başkanı olmasıyla yayın kadrosunda yapılan değişiklik sonucu gazete, geleneksel 
sağ bir çizgiye kaymıştır. Ahmedinejad’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve sonrasın-
da Kalibaf ’ın Tahran Belediye Başkanı olmasıyla birlikte Hemşehri bu kez mo-
dern sağ çizgiye kaymıştır. Günümüzde ise halen bu yayın çizgisini korumaktadır. 
Hâlihazırda sorumlu yazı işleri müdürü Mehdi Zakiri, genel yayın yönetmeni ise 
Hüseyin Kurbanzade’dir.79

4.2.6 Cam-i Cem Gazetesi
Cam-ı Cem Gazetesi İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumunun 
yayın organıdır. Sorumlu yazı işleri müdürü Bijen Mukaddem, genel yayın yönet-
meni ise Muhsin Mandegari’dir. Resmi bir kuruma bağlı olmasından ötürü İran’ın 
resmi görüşleri ekseninde yayın yapan gazetenin her gün çeşitli alanlarda verilen 
ekleri de mevcut olup İran’ın en çok satan gazeteleri arasında yer almaktadır.80

4.2.7 Şark Gazetesi
Şark gazetesi reformcu çizgide yayın yapan bir gazetedir. Sorumlu yazı işleri müdür-
lüğünü Mehdi Rahmaniyan’ın yürüttüğü gazetenin kadrosu daha önce Hemşehri 
gazetisinin “Hemşehri Cihan” ya da “Hemşehri 2” olarak bilinen ekini yayınlamış-
tır. Tahran Belediyesi’nin yayın organı olan Hemşehri gazetesi, Belediye Başkanlı-
ğına Ahmedinejad’ın gelmesiyle yönetim kurulunda değişikliğe gitmesi sebebiyle 
bu kadro buradan ayrılıp Şark Gazetesine geçmiştir. Şark Gazetesi de diğer birçok 
reformcu gazete gibi epey baskılara maruz kalmış, 4 kez de mahkeme kararıyla ka-
patılmıştır. Ancak daha sonra tekrar yayın yapmasına müsaade edilmiştir.81

4.2.8 İtimad Gazetesi
Günlük haber-yorum gazetesi olan İtimad Gazetesi reformcu İtimad-ı Milli frak-
siyonunun taraftarıdır. Sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürlüğünü İlyas Hazreti 
yürütmektedir. Reform yanlısı çizgisinden ötürü birkaç kez kapanmış ama bir 
müddet sonra tekrar açılmıştır. Son seçimlerde reformcu adaylardan Mehdi Ker-
rubi’yi desteklemiştir.82

4.2.9 Merdumsalari Gazetesi
İsmi, Farsçada “demokrasi” anlamına gelen Merdumsalari Gazetesi reformcu Mer-
dumsalari Hareketinin resmi yayın organı olup yazı işleri müdürlüğü görevini söz 
konusu siyasi hareketin de genel sekreteri olan Mustafa Kevakibiyan yürütmektedir.83

79. Bkz. www.hamshahrionline.ir
80. Bkz. www.jamejamonline.ir
81. Bkz. http://www.sharghdaily.ir
82. Bkz. http://www.etemadnewspaper.ir/Released/91-12-28/default.htm
83. Bkz. http://www.mardomsalari.com/Template1/Home.aspx
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5. ŞAHISLAR

5.1 AYETTULLAH SEYYİD ALİ HAMANEİ
İran İslam Cumhuriyetinin en yüksek resmi kurumu olan dini liderlik makamın-
da bulunan Ali Hamanei 1939 yılında Meşhed’de dünyaya gelmiştir. Aslen azeri 
olup babası sonradan Meşhed’e göç etmiştir.

Hamanei eğitimine Şii dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Meşhed’de 
başlamıştır. Bir müddet sonra eğitimini sürdürmek üzere Irak’ın Necef kentine 
gitmiştir. Burada bir müddet kaldıktan sonra İran’a dönmüş ve 1958 yılında Kum 
şehrine yerleşmiştir. Kum’da İmam Humeyni, Burucerdi, Hairi ve Tabatabai gibi 
şahsiyetlerden dersler almıştır. Medrese eğitiminin yanında Üniversite eğitimi de 
almıştır. 1964 yılında Kum’dan ayrılıp Meşhed’e geri dönmüş ve burada dersler 
vermeye başlamıştır.

Babasının şah düşmanlığından dolayı küçük yaştan itibaren şah muhalifi bir çizgiye 
zaten yönelmişti. Ama aktif olarak siyasal mücadeleye başlaması 1951-52 yıllarında 
Fedaiyan-ı İslam örgütünün lideri Nevvab Safevi ile tanışmasından sonra olmuştur.

O dönemlerde bir yandan şah karşıtı birçok faaliyet yürüten Hamanei diğer yan-
dan İslami-siyasi kitaplar yayınlamıştır. Meşhed ve civar bölgeleri uleması ile 
İmam Humeyni arasındaki iletişimi sağlayan kişi olmuştur. Bu sebeple defalarca 
tutuklanmıştır. 1974 yılındaki tutuklanmasından sonra Meşhed’den Tahran ceza-
evine nakledilmiştir. Cezaevinden çıktığında SAVAK tarafından şehir dışına çık-
ması yasaklanmıştır. Bu sebeple bir müddet Tahran’da kalan Hamanei 1977 yılın-
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da Direnişçi Din Adamları Topluluğu’nun kuruluşu içerisinde yer almıştır. Siyasi 
faaliyetlerden geri durmaması nedeniyle bu kez sürgün cezası alıp İranşehr’e gön-
derilmiştir. Yoğunlukla Sünni mezhebine mensup Müslümanların yaşadığı İran-
şehr’deki çalışmaları ile Sünnilerin de devrim hareketine katılımını sağlamıştır.

Sürgün cezası 1978’de bitince tekrar Meşhed’e dönüp siyasi çalışmalarına devam 
etmiştir. Özellikle kitlesel eylemlerin düzenlenmesinde büyük roller oynamıştır. 
Ayetullah Mutaharri, İmam Humeyni tarafından Devrim Konseyi’ni kurmak-
la görevlendirildikten hemen sonra Hamanei’yi Tahran’a çağırmıştır ve Devrim 
Konseyi’nde ona yer verilmiştir. Devrimle birlikte İmam Humeyni İran’a döndük-
ten sonra Hamanei onun tebliğ ofisinin sorumluluğunu üstlenmiştir.

Hamanei’nin o dönem yaptığı en önemli işlerden birisi de Cumhur-i İslami Parti-
si’nin kuruluşunda yer almak olmuştur.

18 Temmuz 1979’da Savunma Bakan Yardımcılığı’na getirilmiştir. Aynı yılın 1 
Aralık tarihinde ise İmam Humeyni tarafından Devrim Muhafızları Ordusu’nun 
Genel Sekreterliği’ne tayin edilmiştir. 14 Ocak 1980 tarihinde ise Tahran Cuma 
İmamı olmuştur. Ardından Yüksek Güvenlik Konseyi üyeliğine de getirilmiştir. 
Birinci dönem Millet Meclisi seçimlerine katılan Hamanei bu dönemde millet-
vekili seçilmiştir. 27 Haziran 1981 tarihinde bombalı saldırıya uğramış ve sağ 
elini kullanamaz olmuştur. 4. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan 
Hamanei, 5 Ekim 1981 tarihinde İran İslam Cumhuriyetinin 3. Cumhurbaşkanı 
seçilmiştir. Sonraki dönem tekrar Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş ve tek-
rar kazanmıştır. 4 Haziran 1989 tarihinde İran İslam Cumhuriyetinin kurucusu 
İmam Humeyni vefat edince, Uzmanlar Konseyi tarafından onun yerine dini lider 
olarak seçilen Ali Hamanei halen bu görevini sürdürmektedir.84

5.2 MAHMUD AHMEDİNEJAD
Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, 1956 yılında Germsar’da yoksul bir ailede doğ-
muştur. 1 yaşında iken ailesi Tahran’a taşınmıştır. İlk ve orta öğrenimden sonra 
üniversiteye yönelip Şehir Planlama Bölümü’nde okumuştur. Siyasi faaliyetleri-
nin başlangıcı bu döneme rastlamaktadır. İslam Devriminden sonra Müslüman 
Öğrenciler Birliği’nin kuruluşunda yer alan Ahmedinejad, İran-Irak savaşının 
başlamasıyla gönüllü olarak cephede yer almıştır. Burada Devrim Muhafızları 

84. İnkılab-ı İslami Be Rivayet-i Esnad-ı Savak, (Tahran, 1376); Hasan Sadri Mazenderani, Hikayetname-i Süla-
le-yi Zehra, (Kum, 1381); Zendiginame-i Makam-ı Muazzam-ı Rehberi, (Tahran, 1378); Kıssa-yı aftab; Zendigi-
name-i Makam-ı Muazzam-ı Rehberi, (Tahran, 1381). 
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Ordusuna katılmış, başta Maku bölge komutanlığı olmak üzere önemli görev-
ler üstlenmiştir. Aynı anda üniversite eğitimini de sürdüren Ahmedinejad, şehir 
planlama alanında yüksek lisans yapmıştır. Ardından üniversitede dersler ver-
meye başlayan Mahmud Ahmedinejad, bir müddet sonra Kürdistan eyaletinde 
vali danışmanı olmuştur. Erdebil kentinin eyalet statüsüne kavuşmasıyla birlikte 
buranın valisi olmuş ve 1997 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Bu tarihte dok-
torasını da tamamlayınca valiliği bırakıp üniversiteye geçmiş ve hocalık yapmıştır. 
2005 yılında Tahran Belediye Başkanı olmasının ardından Cumhurbaşkanı olarak 
seçildiği 2006 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Cumhurbaşkanlığına adaylı-
ğını koyduğunda mütevazı yaşamı, dindar kişiliği ve ezilenlerden yana aldığı ta-
vırla dikkat çekmiştir. Rakiplerine göre oldukça mütevazı imkanlarla yürüttüğü 
seçim kampanyasında öne çıkan söylemleri şunlar olmuştur:
·	 Becerikli hükümet, yaygın adalet
·	 Dürüst yönetim ve idari yozlaşma ile mücadele
·	 Hükümet ve halk arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmak
·	 İslami hükümet
·	 Güç yerine hizmet söylemi
·	 Banka kar oranlarını düşürmek
·	 Halkın eleştirel ve katılımcı katkılarıyla siyasi ilerlemeyi sağlamak
·	 Yerli üretime öncelik
·	 Milli, tarihi ve İslami İran kültürünü güçlendirerek kültürel yozlaşmaya 

karşı mücadele etmek

Bu ve bunun gibi söylemlerle seçimlere katılan Ahmedinejad, seçimlerden galip 
çıkarak İran’ın 6. Cumhurbaşkanı olmayı başarmıştır. Seçimlerden sonra özellikle 
yoksul kesimler ve mahrum bölgeler lehine kararlar alıp çalışmalar yapmasıyla 
halkın kabulüne mazhar olan Ahmedinejad, dış politikada sert söylemler kullan-
mıştır. İsrail karşıtı söylemlerinin yanında nükleer çalışmalara hız vermesi de dış 
dünyada endişe ve tepkilere yol açmıştır. Böylece İran’a yönelik baskı ve ambar-
golar şiddetlenmiştir. Bir yandan ambargoların etkisinin artması, diğer yandan 
devletin ekonomik alanda normalleşme politikaları çerçevesinde sübvansiyonları 
kaldırmaya başlaması ekonomik sıkıntılara yol açmıştır. Bu da toplumda rahatsız-
lık yaratmıştır. Bunlara ek olarak siyasal, sosyal ve kültürel alanda hükümetin bazı 
katı tutumları özgürlüklerin kısıtlanması olarak okunmuştur. Bu şartlar altında 
yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılınca Ahmedinejad aday olup bir kez 
daha seçimleri kazanmıştır. Ancak bu kez seçimlerde hile ve şaibe iddiaları gün-
deme gelmiştir. Muhalefet seçim sonuçlarını tanımadığını ilan ederek meydan-
lara çıkmış, çok büyük protesto eylemleri ve çatışmalar yaşanmıştır. Dini lider, 
Ahmedinejad’ın Cumhurbaşkanlığını onaylayarak ondan yana tavır almıştır. Bu 
noktadan sonra protesto gösterilerine çok sert müdahalelerde bulunulmuş ve mu-
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halefetin lider kadrosu başta olmak üzere birçok kişi tutuklanmıştır. Muhalefetin 
bastırılmasından sonra Ahmedinejad rahatladığını düşünmüş ancak bu çok uzun 
sürmemiştir. Kısa bir süre sonra cumhurbaşkanı ile dini lider arasında uyuşmaz-
lık çıkmıştır. Bu uyuşmazlığın birçok nedeni olsa da temelde görülen şey Ahme-
dinejad’ın dünürü Rahim Meşşai’nin din adamları tarafından sapkın düşüncelere 
sahip birisi olarak görülmesine rağmen Cumhurbaşkanının Meşşai lehine tavrın-
da ısrar etmesi olmuştur. Ahmedinejad, Meşşai’yi Cumhurbaşkanı Başyardımcısı 
olarak atayınca dini liderin tepkisini çekmiş ve onun emriyle bu atamadan vazgeç-
mek zorunda kalmıştır. Yine Ahmedinejad İstihbarat Bakanı’nı görevden alarak 
dini liderle ters düşmüş ancak dini liderin emriyle göreve geri getirmek zorunda 
kalmıştır. Bu anlaşmazlıkta Devrim Muhafızları Ordusu gibi önemli kurumlar 
doğal olarak Ahmedinejad’a karşı saf almıştır. En son Millet Meclisi seçimlerinde 
de dini lider yanlıları mecliste çoğunluğu ele geçirince Cumhurbaşkanı için alan 
iyice daralmıştır. Şu anda neredeyse iş yapamaz duruma gelmiş olan Ahmedine-
jad Haziran 2013’te görevinin bitmesini beklemektedir. Ancak bu durum Ahme-
dinejad’ın tamamen inzivaya çekileceği anlamına gelmemektedir.85

5.3 ALİ ERDEŞİR LARİCANİ
1957 Necef doğumludur. Aslen İran’ın Kuzey Eyaletlerinden Mazenderan’a bağlı 
Larican şehrindendir. Babası ünlü din adamlarından Haşim Amuli’dir. Matema-
tikte lisans, bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapan Laricani doktorasını 
batı felsefesi üzerine yapmış olup aynı zamanda Kant Felsefesi üzerine Tahran 
Üniversitesinde dersler vermiş, bu alanda çeşitli kitap ve bilimsel makaleleri bu-
lunan bir akademisyendir.

İranlı Geleneksel Muhafazakârların önde gelen isimlerindendir. İlk devlet görev-
leri sırasıyla: Radyo Televizyon Kurumu dış ve iç haberler genel müdürü, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik bakan yardımcılığı, Ulaştırma ve Telekomünikasyon bakanlığı 
yardımcılığı, Devrim Muhafızları Ordusu komutan yardımcılığıdır. Bu süre zar-
fında İsfahan’da Mescid-ül Mehdi adlı Besiç Direniş üssünü kurmuştur. 1991 yı-
lında Kültür ve İrşad bakanlığı yapmıştır. Bir yıl bu görevde kaldıktan sonra 1994 
yılında dini liderin emriyle Radyo ve Televizyon kurumunun başına getirmiştir. 
2005 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına rağmen kazanama-
mamıştır. Aynı yıl Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi sekreterliğine getirilmiş ve bu 
süre zarfında özelikle uluslararası kamuoyu onu nükleer müzakerelerle tanımıştır. 
Javier Solana ile yaptığı müzakereler hala akıllardadır. 2007’de Putin’in İran ziya-

85. Rical-ı Siyasi, Tahran, (1390); www.iranculture.org; www.president.ir.
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retinden hemen sonra bu görevinden istifa etmiştir. İstifa nedeni basına Ahmedi-
nejad ile nükleer konularda yaşadığı görüş farklılıkları olarak yansımıştır.

Devrim ideologlarından Murtaza Mutahari’nin damadıdır. 2008’de Kum milletve-
kili olarak Meclise girmiştir. Çoğunluğunu Muhafazakârların oluşturduğu mecliste 
Haddad Adil’in 50 oyuna karşılık 161 oy alarak meclis başkanlığına seçilmiştir. 2003 
yılında İslam öncesi İran kültür ve toplumunu eleştiren ancak 2008’de bunun tam 
aksini iddia eden görüşleri İran toplumunda özellikle muhafazakâr olmayan çevre-
lerce kendisine duyulan ilgiyi azalttı. Şaibeli cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 
seçim sonuçlarına itiraz eden adayların şikâyetlerinin dikkate alınması gerektiğini 
açıkladı. Radikal grupların öğrenci yurtlarını basarak şiddet kullanmasını eleştirdi. 
Tarafsız ve objektif bir tutum sergilediği için bazı liberal çevrelerin takdirini kazan-
dı. Irak’ta doğmuş olması ve babasının İngiltere ile sıkı ilişkiler içerisinde olması 
keza isminin İranlı ünlü mason ve İngilizlerin Pehlevi Hanedanlığındaki İstihbarat 
başkanı Ardaşer Reporter’e benzemesi, bütün kardeşlerin İran devlet yapılanmasın-
da önemli görevlere getirilmiş olması bazılarında bu kardeşlerin mason olabileceği 
şüphesini doğurmuş ve zaman zaman bu yönde iddialar ortaya atılmıştır. İran Mil-
let Meclisi yeni binası için Masonluk simgelerinden olan piramit şeklinin seçilme-
sinde onun payı olduğunu düşünenlerin sayısı az değildir. Ağabeyi Sadık Laricani 
İran Yargı erki başkanı, diğer ağabeyi Muhammed Cevad Laricani Yargı Erki İnsan 
Hakları birimi sekreteri, kardeşi Fazıl Lenkerani ise Dışişleri Bakanlığında diplomat 
olarak görev yapmaktadırlar. Akıcı ve güzel Farsçası ile dikkatleri üzerine çekebilen 
karizmatik bir kişiliği vardır. Özellikle Radyo ve Televizyon Kurumu başkanlığın-
dayken Derviş Zikirlerine, tasavvuf halkalarına katıldığı hatta kimi iddialara göre 
Aliallahi (Ali’ye Ulûhiyet addeden) zümreden olduğu söylendi. Ağzının içine giren 
bıyıkları kimi zaman orta parmağına taktığı gümüş yüzüğü –ki bunlar İran toplu-
munda tasavvuf ve dervişlikle uğraşanların yaptığı şeylerdir- bu iddiaların doğrulu-
ğu hususunda zihinlerde şüphelere neden olmuştur. Ahmedinejad ile görüş ayrılık-
ları bulunan, dini lider Hamanei’e yakın bir isimdir.86

5.4 HAŞİMİ RAFSANCANİ
İran İslam Devrimi’nin başından bugüne kadar hem Devrimin hem de İran si-
yasetinin en önemli iki üç kişisinden birisi olan ve birçok kişi tarafından yaşayan 
Nizamülmülk olarak vasıflandırılan Rafsancani, 1934 yılında Rafsancan şehrinde 
geniş üzüm bağları ve arazilere sahip zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
gelmiştir. Küçük yaşlarda dini eğitim almaya karar vermiş ve 14 yaşında bu amaç-
la Kum şehrine gitmiştir. Dönemin en önemli din alimlerinden eğitim almıştır.

86. Rical-ı Siyasi.



İ R A N  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

86

Rafsancani’nin din eğitimi almak üzere Kum şehrine geldiği tarih yaklaşık ola-
rak İran’da petrolün millileştirilmesi hareketiyle aynı döneme denk gelmektedir. 
Bu yüzden Rafsancani, ilk olarak o dönemde ve erken yaşta siyasi söylemlerle 
tanışmış ve siyasi faaliyetlere başlamıştır. Musaddık’ın bir darbeyle devrilmesini 
müteakiben Rafsancani bir grup arkadaşı ile birlikte kültürel faaliyetlere başla-
yarak bu doğrultuda mekteb-i teşeyyü adlı yayını çıkartmıştır. İmam Humeyni 
hareketi’nin başlamasıyla birlikte Rafsancani de onun yanında yer almış ve Şah 
karşıtı hareketlerine aleni olarak başlamıştır. İmam Humeyni’nin mücadelesinin 
tüm aşamalarında onun yanında yer alan Rafsancani, cesaret ve zekasıyla gittikçe 
ön plana çıkmış ve kısa bir süre içerisinde Şah karşıtı mücadelede tayin edici bir 
konuma ulaşmıştır. Bu yüzden de birçok kez rejim tarafından gözaltına alınmıştır. 
Yasal olarak muaf olmasına rağmen zorla askere alınan ilk din adamlarından da 
birisi olmuştur. 1963 yılında askere alınmış ancak 2 ay sonra firar edip kaçak ya-
şamaya başlamıştır. Daha sonraları da defalarca yakalanıp ardından tekrar kaçak 
duruma düşmüştür. Kaçaklık dönemlerinde de siyasi faaliyetlerden geri durma-
mış ve illegal olarak biri Biset, diğeri İntikam isimli 2 dergi yayınlamıştır. Bunlar 
medrese öğrencilerine yönelik yayın yapan siyasi ve ideolojik içerikli dergilerdi. 
En son 1975 yılında yine tutuklanmış ve İslam Devrimi gerçekleşene kadar ceza-
evinde kalmıştır.

Devrimle birlikte cezaevinden çıkar çıkmaz çalışmalarına yeniden başlamıştır. 
İmam Humeyni’ye en yakın kişilerden biri olarak Devrim Konseyi’ne atanmıştır. 
Buna ek olarak Direnişçi Din Adamları Topluluğu’nun kuruluşunda yer almıştır. O 
günden bugüne de devletin en önemli konumlarında en önemli vazifeleri üstlen-
miştir. Cumhur-i İslami partisinin kurucuları arasında yer almıştır. Devrimden bir-
kaç ay sonra İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olmuştur. Bu görevi esnasında ana-
yasa yapıcılar konseyi seçimleri, anayasa referandumu ve cumhurbaşkanı seçimleri 
düzenlenmiştir. Millet Meclisi seçimleri zamanı geldiğinde bulunduğu görevden 
istifa edip milletvekili adayı olmuş ve kazanmıştır. Hemen ardından meclis başkanı 
olarak seçilmiştir. Bunun yanında Uzmanlar Konseyi seçimlerine de girmiş ve ora-
da da kazanmıştır. İran-Irak savaşının başlamasıyla bu savaşta da önemli vazifeler 
üstlenmiştir. Savaş İran açısından hassas bir noktaya geldiğinde Rafsancani, İmam-
Humeyni tarafından Genel Kuvvetler Komutanı olarak atanmıştır.

İmam Humeyni’nin ölümünün ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ali Hamanei 
dini lider olunca cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığına 
aday olan Rafsancani oyların çoğunu alarak cumhurbaşkanı olmuştur. Sonraki 
dönem tekrar aday olmuş ve tekrar kazanarak 8 yıl boyunca cumhurbaşkanlı-
ğı makamında kalmıştır. Onun cumhurbaşkanlığı dönemi savaştan yeni çıkmış 
harabe halindeki ülkenin yeniden inşası dönemidir ve Rafsancani bu alanda da 
oldukça başarılı bir performans sergilemiştir.
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Cumhurbaşkanlığı süresinin bitiminde dini lider tarafından Düzenin Yararını 
Teşhis Konseyi başkanlığına atanan Rafsancani halen bu görevini sürdürmektedir.

Ahmedinejad’ın ilk olarak cumhurbaşkanlığına seçildiği dönemde Rafsancani 
tekrar cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş fakat Ahmedinejad’a karşı ikinci 
turda yarışı kaybetmiştir. Ahmedinejad’ın ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçil-
diği seçimlerde ise Mir Hüseyin Musevi’yi desteklemiş fakat yine Ahmedinejad 
kazanmıştır. Rafsancani ile Ahmedinejad arasında çok büyük çatışmalar bulun-
maktadır. Öyle ki Ahmedinejad son seçim kampanyalarında Rafsancani aday ol-
mamasına rağmen bütün seçim stratejisini Rafsancani karşıtlığı üzerine kurmuş 
ve asıl rakibinin Rafsancani olduğunu, mevcut rakip Musevi’nin onun adamı ol-
duğunu dile getirmiştir. Son seçimlerin ertesinde dini liderin Ahmedinejad’dan 
yana tavır almasıyla birlikte Rafsancani ile dini lider Hamanei’in arası da açılmış-
tır. Fakat buna rağmen Rafsancani hala hem devletin hem de İran siyasetinin en 
önemli belirleyicileri arasında yer almaya devam etmektedir. 2013 Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde aday olmuş, fakat adaylığı veto edilmiştir.87

5.5 AYETULLAH AHMED CENNETİ
Anayasayı Koruyucular Konseyi Genel Sekreteri olan Cenneti 1926 yılında 
İsfahan’da doğmuştur. İlk öğrenimini İsfahan’da, din eğitimini ise Kum şehrinde 
tamamlamıştır. Dini eğitimini tamamladığı dönem Hakani medresesinin 
kuruluş zamanına denk gelmektedir. Cenneti, Doktor Beheşti’nin davetiyle 
Hakani Medresesinde ders vermeye başlamış ve bu görevi 14 yıl boyunca 
sürdürmüştür. İmam Humeyni’nin Şah karşıtı mücadeleyi başlattığı andan 
itibaren siyasi faaliyetlere başlayan Cenneti devrim gerçekleşene kadar da bu 
çalışmaları sürdürmüştür. Cumhur-i İslami partisinin tüzüğünün hazırlanması 
çalışmalarında da yer alan Cenneti, parti kurulunca da partide yer almıştır.

Cenneti, İslam Devrimi’nden sonra da siyasi ve resmi çalışmalardan geri 
durmamıştır. 1979’da Devrimden hemen sonra İmam Humeyni tarafından 
Koruyucular Konseyi üyeliğine atanmıştır. Söz konusu Konseyin tüzüğünün 
hazırlanmasında önemli roller üstlenmiştir. Bir müddet sonra İslami Tebliğ 
Yüksek Şurası üyeliğine, ardından da İslami Tebliğ Kurumu başkanlığına 
getirilmiştir. 1988 yılında Koruyucular Konseyi genel sekreteri olmuş ve halen 
de bu görevini sürdürmektedir. Bunlar dışında başka birçok görev üstlenmiş olan 
Ahmed Cenneti’nin dikkat çekici vazifelerinden birisi de Bosna Savaşı esnasında 

87. Ahmed Sacidi, Meşahir-i Siyasi-i Karn-ı Bistom, (Tahran, 1374); Ekber Haşimi Rafsancani, Dovran-ı Müba-
reze, (Tahran, 1376); Mesud Rezevi, Haşimi ve İnkılab, (Tahran, 1376). 
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dini liderin Bosna temsilciliği olmuştur. Savaş boyunca İran Bosna Hersek’te çok 
etkin bir rol oynamış ve bir yandan ekonomik yardımlarla, diğer yandan Devrim 
Muhafızları Ordusunun askeri varlığıyla Bosna Herseklilerin yanında savaşta yer 
almıştır.

Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi olan oğlu Muhammed Hüseyin Cenneti ve gelini 
Fatıma Serveri 1983 yılında Devrim Muhafızları Ordusu tarafından öldürülmüştür.

Ahmed Cenneti, genel sekreterliğini yaptığı Anayasayı Koruyucular Konseyinin 
tutum ve kararlarından dolayı özellikle reformistlerin sert eleştirilerine muhatap 
olan, aşırı muhafazakar bir devlet adamıdır.88

5.6 AYETULLAH MAHMUD HAŞİMİ ŞAHRUDİ
Şahrudi, 1948 yılında Irak’ın Necef kentinde dünyaya gelmiştir. Babası Necef ’in 
önemli din adamlarından Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Şahrudi’dir. Şahrudi, Ne-
cef ’te Muhammed Bakır Sadr, İmam Humeyni ve Ayetullah Hoi gibi döneminin 
en önemli hocalarından eğitim almıştır. İmam Humeyni, Devrimden hemen son-
ra Şahrudi’yi İran’a davet etmiştir. Şahrudi, Sadr’ın temsilcisi olarak İran’a gelmiş 
ve İmam Humeyni ondan Kum kentinde medrese hocalığı yapmasını istemiştir. 
Bu istek üzerine Kum şehrine yerleşen Şahrudi, burada ders vermeye başlamıştır. 
Birçok resmi vazifesine rağmen hala ders vermeye devam etmektedir. Özellikle İs-
lam Hukuku alanında uzmanlaşan Şahrudi, dini lider Hamanei tarafından İslam 
Fıkıh Ansiklopedisi çalışmasının başına getirilmiştir. Şahrudi, gençlik yıllarından 
itibaren ilmi çalışmalarının yanında siyasi faaliyetlere de ağırlık vermiştir. Uzun 
yıllar Irak’ta Saddam Hüseyin rejimine karşı mücadele vermiştir. 1974 operasyo-
nunda hapse atılmış ve ağır işkenceler görmüştür. İran Devrimi’nden sonra Irak 
Şiilerinin İran Devrimi lehine yaptıkları yürüyüşlerde de aktif rol almıştır. Baas 
rejimi tarafından tekrar aranmaya başlanmıştır. O esnada Muhammed Bakır Sadr 
onu kendi temsilcisi olarak İran’a göndermiştir. İran’da iken Irak ulemasıyla İran 
arasındaki ilişki ve haberleşmeyi koordine etmiştir. O dönemlerde İslami hareket-
lerden sorumlu olan Hamanei’nin emri ile Irak Yüksek İslam Konseyi ve Direniş-
çi Din Adamları Topluluğu’nu kurmuştur. Şahrudi, İran İslam Cumhuriyeti’nin 
önemli kurumlarında da görevler almış ve halen de almaktadır. Bu görevler; Ana-
yasayı Koruyucular Konseyi üyeliği, Uzmanlar Konseyi üyeliği, Düzenin Yararını 
Teşhis Konseyi üyeliği ve Yargı Erki Başkanlığı’dır. Hâlihazırda İran’ın önemli din 
ve devlet adamlarından birisi olan Ayetullah Şahrudi’nin ismi Ali Hamanei’den 

88. Ruzha ve Revidadha, Tahran, (1377); Peyam-ı İnkılab dergisi, (1361); Mirza Muhammed Kazımi, Danışna-
me-i Eimme-i Cuma Seraser-i Kişver, (Tahran, 1384). 
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sonra dini lider olması muhtemel kişi olarak geçmektedir. Her ne kadar Irak’ta 
doğup büyümüş olmasından dolayı bu makama gelmesi zor görünse de adı bu 
makam için sıkça telaffuz edilmektedir. Şahrudi son olarak Hamanei tarafından 
Yasama, Yürütme ve Yargı İhtilaflarını Çözümleme ve Üçlü Erk İlişkilerini Düzen-
leme Yüksek Kurul Başkanlığına getirilmiştir. Şii mezhebinde yapısal reformlar-
dan yana olan ve açık görüşlülüğü ile ön plana çıkan bir din adamıdır. Irak İslam 
Devrimi Yüksek Konseyi Kurucularından olup Irak Dava Partisi üyeliğinde de 
bulunmuş olan Şahrudi, Irak Şiileri nezdinde önemli ve etkili isimlerden biridir.89

5.7 AYETULLAH MUHAMMED RIZA MEHDEVİKENİ
Mehdevikeni 1931 yılında Tahran’da doğmuştur. Bir müddet Tahran’da medrese 
eğitimi aldıktan sonra Kum şehrine gitmiş ve İslami ilimlere yoğunlaşmıştır. İs-
lami ilimlerin değişik kollarında en üst seviyelere kadar eğitimini tamamlamış ve 
müctehid payesine ulaşmıştır.

Kum’da eğitim görürken Fedaiyan-ı İslam örgütü ile tanışmış ve siyasi faaliyetlere 
başlamıştır. Birkaç öğrenciyle birlikte medrese öğrencileri siyasi birliğini kurmuştur. 
Bu birlik daha çok komünist ve materyalist düşüncelere karşı mücadele etmiştir.

Kum’daki eğitimini tamamladıktan sonra Tahran’a geri dönmüş ve burada dersler 
vermeye başlamıştır. 1962 yılında büyük Celili Camii’nin imamı olmuştur. İmam-
lığını yaptığı bu camiyi siyasi çalışmalar için bir karargah haline getirmiştir. Bura-
da yürüttüğü siyasi faaliyetlerinden ötürü başta sürgün ve hapis olmak üzere bir-
çok sıkıntıya maruz kalmıştır. En son 26 Kasım 1975 tarihinde Halkın Mücahitleri 
Örgütü’ne yardım etmekten tutuklanmış ve Evin zindanına gönderilmiştir. Bura-
da hem Halkın Mücahitleri Örgütü’nün, hem de dönemin Maocularının siyasi 
fikirlerini daha yakından tanımış ve onlarla arasına çok net bir mesafe koymuştur. 
1977 yılında hapisten çıktığında siyasi çalışmalara devam etmiştir. Devrimden 3 
ay önce İmam Humeyni’nin emriyle kurulan Devrim Konseyinde yer almıştır.

Mehdevikeni, siyasi faaliyetlerin partileşmesine karşı durmuştur. Bu yüzden Dev-
rimin ilk günlerinde kendisine teklif edilen rejim karşıtı Direnişçi Din Adamları 
Partisi’ne katılmayı redetmiştir. (Bu oluşum daha sonra Cumhur-i İslami partisi 
adını almıştır.)

89. Rical-ı Siyasi, Ferhengname-i Rical-ı Ruhani-yi Asr-ı İmam Humeyni, (Tahran).
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Devrimden sonra da Devrim Konseyi üyesi ünvanıyla faaliyetlerini yürüten Meh-
devikeni bu konsey ile geçici hükümet arasındaki ihtilafları çözmek için konsey 
temsilcisi olarak hükümetin kabine toplantılarına katılmıştır.

İslam Devrimi Komitelerinin kurulmasıyla bu kurumun başına geçmiştir. Beni-
sadr cumhurbaşkanı olduğunda Mehdevikeni de İçişleri Bakanı olmuştur. Fakat 
aralarında şiddetli ihtilaflar yaşanmıştır. Benisadr azledilip yerine Recai cumhur-
başkanı olduğunda da Mehdevikeni tekrar İçişleri Bakanı olmuştur.

Başbakanın ofisinde gerçekleşen patlamada Cumhurbaşkanı ve Başbakan hayatı-
nı kaybedince Mehdevikeni önce cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş ancak 
Ali Hamanei’nin de aday olması üzerine onun lehine adaylıktan çekilmiştir. Kısa 
süreliğine başbakanlık görevini yürüten Mehdevikeni, Ali Hamanei cumhurbaş-
kanı olunca, Hamanei’ye istifasını sunmuştur.

Mehdevikeni 1 Kasım 1981 tarihinde Tahran Direnişçi Din Adamları Topluluğu 
genel sekreterliğine seçildi. Fakat bu topluluğun partileşmesine ve resmi bir parti 
olarak faaliyet göstermesine karşıydı, çünkü parti söylemi din adamlarıyla toplu-
mun bazı kesimlerini karşı karşıya getirebilirdi. Dolayısıyla din adamlarıyla halk 
arasındaki ilişki partiler üzerinden değil mescidler üzerinden olmalıydı. Mehde-
vikeni bu fikirlerinden dolayı söz konusu topluluk 1995 yılındaki seçimlerin he-
men öncesinde partileşme eğilimine girince buradaki görevinden istifa etti. Fakat 
partileşme olmadı.

Muhafazakar siyasetin önde gelen teorisyenleri arasında yer alan Mehdevikeni hali 
hazırda İmam Cafer Sadık Üniversitesi rektörüdür. Ayrıca Uzmanlar Konseyi Baş-
kanlığını yürütmesi yanında, Direnişçi Din Adamları Topluluğu’nun da lideridir.90

5.8 MEHDİ KERRUBİ
Mehdi Kerrubi 1937 yılında Loristan’da dünyaya geldi. İlköğrenimini doğduğu 
yerde tamamlayan Kerrubi, dini ilimlere yöneldi. Bu amaçla Kum kentinde med-
rese eğitimine başladı. Aynı zamanda üniversitede eğitimine de başlayan Kerrubi 
burada da ilahiyat bölümü okudu.

Kerrubi de birçok din adamı gibi siyasi faaliyetlere İmam Humeyni’nin rejim kar-
şıtı mücadeleyi başlatmasıyla başladı ve devrim gerçekleşene kadar da faaliyetle-

90. Bkz. Devletha-yı İran ez Mirza Nasrullah Han Muşiruddevle Ta Mir Hüseyin Musevi, (Tahran, 1378); Ali Şir-
hani, Hamasei 19 Dey-i Kum, (Tahran, 1377); İmam Humeyni, Sahife-i Nur, (Tahran, 1361); Havza Dergisi, Sayı 
73, 1375; Yasir Haşimi, Ubur ez Buhran, (Tahran, 1378).
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rine devam etti. Kerrubi İslam Devrimi’nin hemen ertesinde İmam Humeyni’nin 
emriyle İmdat komitesi genel sekreterliğine atandı. Yine İmam Humeyni’nin em-
riyle İslam Devrimi Şehitleri Vakfı’nı kurdu.

1979 yılında birinci dönem meclis seçimlerinde milletvekili seçildi. Aynı şekilde 
sonraki dönemlerde de milletvekili olan Kerrubi, 1989 yılında dönemin meclis 
başkanı Haşimi Rafsancani’nin cumhurbaşkanı olması üzerine onun yerine mec-
lis başkanı oldu. Üçüncü dönem meclis seçimlerinde aday gösterilecek kişiler üze-
rinde yaşanan ihtilaflardan dolayı Mehdi Kerrubi; Muhammed Hatemi ve Musevi 
Hoinia gibi isimlerle birlikte Direnişçi Din Adamları Topluluğu’ndan ayrılarak 
Direnişçi Din Adamları Birliği’ni kurdu. Direnişçi Din Adamları Birliği, Direnişçi 
Din Adamları Topluluğu’nun tersine devletçi ekonomiyi savunuyordu ve sol eği-
limlere sahipti. Sonraki seçimlere bu yeni oluşumla giren Kerrubi ve ekibi seçimi 
kaybetti ve sağcı muhafazakar kanat mecliste çoğunluğu elde etti.

Ancak reformistlerin ezici üstünlüğüne sahne olan ve Muhammed Hatemi’nin 
cumhurbaşkanı seçilmesiyle neticelenen seçimlerden sonra Kerrubi’nin siyasette-
ki yıldızı yeniden parladı. 1999 meclis seçimlerinde tekrar meclise girdi ve meclis 
başkanı oldu. Ardından 2005 yılında cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu ancak 
Ahmedinejad karşısında başarılı olamayıp seçimi kaybetti. Bu seçimi kaybedince 
Direnişçi Din Adamları Birliği Genel Sekreterliği’nden istifa etti ve İtimad-ı Milli 
(Milli Güven) isimli yeni bir parti kurarak siyasi çalışmalarına burada devam etti. 
2009 cumhurbaşkanlığı seçimine bu partinin desteğiyle katıldı fakat bir kez daha 
Ahmedinejad karşısında yenilgiye uğradı. Bu seçimden sonra Kerrubi de diğer 
reformistlerle birlikte seçimlere hile karıştırıldığını iddia etti ve halkı protesto 
gösterileri düzenlemeye çağırdı. Gerçekleştirilen protesto ve eylemlerin en aktif 
siyasi lideri olarak öne çıktı. Yönetime karşı en sert eleştirileri ve en ağır ithamları 
yönelten kişi olan Kerrubi bir müddet sonra diğer reformcu liderler gibi gözaltına 
alındı ve ev hapsinde tutulmaya başlandı. Ev hapsi halen sürmekte olan Kerrubi 
reformist kanadın en önemli muhalif önderlerinden birisidir. Bununla birlikte şu 
anda aktif siyasi hayatı bitmiş gibi görünmektedir.91

5.9 MİR HÜSEYİN MUSEVİ
Siyasetçi, Ressam ve Mimar Mir Hüseyin Musevi 1941 yılında Doğu Azerbaycan 
Eyaletinin Hamane kentinde dünyaya geldi. Dini lider Hamanei ile akraba olan Mu-
sevi üniversite eğitimini Tahran’da mimarlık ve şehircilik alanlarında tamamladı. 

91. Bkz. Rical-ı Siyasi; Arşiv-i Merkez-i Ensad-ı İnkılab-ı İslami; Şime-i Ez Mübarızat-ı Hüccetülislam Kerrubi, 
(1390); Ekber Haşimi Rafsancani, Dovran-ı Mübareze, (Tahran, 1376). 
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Devrim öncesinde aktif siyasal yaşamın içinde yer aldı. Milli-mezhebiler ve Hüda-
perest Sosyalistlerle birlikte çalışan Musevi, Ali Şeriati’nin öğrencilerindendir. Si-
yasi faaliyetlerinden dolayı hapis de yatan Musevi hapisten çıktıktan sonra SAVAK  
ajanları tarafından yakın takibe alındığı için eşiyle birlikte Amerika’ya gitmek 
zorunda kaldı. 10 ay kaldığı Amerika’da İranlı Öğrenciler Konfederasyonu çatı-
sı altında politik çalışmalar yürüttü ve Devrimin hemen öncesinde İran’a dönüp 
çalışmalarına devam etti. Devrimin ertesinde kurulan Cumhur-i İslami Partisine 
katıldı ve Partinin siyasi işler sekreteri oldu. Partinin yayın organı olan Cumhur-i 
İslami gazetesinin genel yayın yönetmenliğini de üstlendi. Aynı zamanda Devrim 
Konseyi’nde de yer aldı. 1981 yılında Dışişleri Bakanı oldu ve Başbakan oluncaya 
kadar da bu görevini sürdürdü.

30 Ağustos 1981 yılında başbakan Bahuner’in bombalı saldırıda hayatını kay-
betmesinden sonra Musevi başbakan oldu. Savaş dönemi boyunca başbakanlık 
görevini sürdüren Musevi özellikle temel ihtiyaç maddelerinin karşılanması nok-
tasında getirdiği kupon sistemi sayesinde halkın savaşın ekonomik etkilerinden 
etkilenmesinin önüne geçilmesinde başarılı oldu. 

Cumhur-i İslami Partisi içerisindeki sol kanada daha yakın olan Musevi, partideki 
sağ kanat içerisinde yer alan dönemin cumhurbaşkanı Hamanei ile özellikle eko-
nomik konularda pek anlaşamadı. Bu anlaşmazlıklar yüzünden birkaç kez istifa-
sını sunduysa da Hamanei onun istifasını kabul etmedi. Özellikle İmam Humeyni 
Musevi’nin başbakanlık görevini sürdürmesi konusunda ısrar ediyordu.

1989 yılında Anayasa yeniden düzenlendiğinde başbakanlık sistemi de kaldırıldı. 
Böylece Musevi İran İslam Cumhuriyetinin son başbakanı olarak tarihe kaydedil-
di. Başbakanlık görevinden sonra uzun bir müddet siyasetten uzaklaşıp ressam 
olarak hayatını sürdürdü. Buna rağmen siyaseti tamamen bırakması mümkün ol-
madı. Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’ndeki görevi devam etti. Bunun yanında 
Kültür Devrimi Yüksek Konseyi üyeliği, Rafsancani döneminde Cumhurbaşkan-
lığı siyasi danışmanlığı, Hatemi döneminde ise yüksek danışmanlık görevlerini 
üstlendi.

Özellikle savaş zamanındaki başbakanlık görevinde sergilediği başarıdan dolayı 
halkın büyük sevgi beslediği ve adeta efsane haline gelmiş olan Musevi birkaç 
kez reformcular tarafından Cumhurbaşkanlığına aday olması çağrısında bulu-
nulmasına rağmen bu teklifleri kabul etmedi ve siyasetten uzak durdu. Esasen 
Hatemi’nin Cumhurbaşkanlığına seçildiği dönemde içlerinde bizzat Hatemi’nin 
de olduğu bir grup kendisinden aday olmasını istemişlerdi ancak o bunu kabul 
etmeyince Hatemi aday oldu ve seçimleri kazandı. 
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Onuncu dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştığında Musevi bu kez cum-
hurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Resmen adaylığını açıkladıktan sonra 
neredeyse bütün reformist gruplar Musevi’nin adaylığını desteklediklerini ilan et-
tiler. Seçimlere gidildiğinde Reformcular Musevi’nin kazanmasına kesin gözüyle 
bakıyorlardı. Seçimlere çok büyük ilgi oldu ve büyük bir katılım gerçekleşti. Fa-
kat seçim sonuçları reformcuları hayal kırıklığına uğrattı. Ahmedinejad oyların 
%60’tan fazlasını alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti. Reformcular sonuç-
lara hile karıştığını iddia ederek itiraz ve protestolarda bulundular. Protestolara 
katılım çok yüksek düzeyde idi. Koruyucular Konseyi seçim sonuçlarını mevcut 
şekliyle onaylayınca protestoların şiddeti arttı. Kendilerine Yeşil Hareket adını ve-
ren protestocular meydanlardan ayrılmıyordu. Devrimden sonra ilk kez bu kadar 
şiddetli protestolar yaşanıyordu ve İslam Devrimi açısından bir kırılma yaşanı-
yordu. Siyasetçilerden din adamlarına her kesim içerisinde ciddi karşıtlıklar ya-
şanmaya başladı. Devletin protestolara müdahalesi sert oldu ve birçok ölüm ve 
yaralanma olayı yanında yüzlerce insan tutuklandı. Bu seçim dönemi İran İslam 
Devrimi açısından büyük bir kırılma ve tamiri imkânsız bir yara açtı. Nihayetinde 
Mir Hüseyin Musevi, Eşi Zehra Rahneverd ile birlikte ev hapsine alındı ve halen 
de bu durum sürmekte olup ikisinin de nerede ev hapsinde tutuldukları bilin-
memektedir. 2013 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kendilerine uygulanan ev 
hapislerinin kaldırılma olasılığı yüksektir.92

5.10 MUHAMMED BAKIR KALİBAF
1962 Meşhed doğumlu olan Kalibaf, akademik eğitimini siyasi coğrafya alanın-
da tamamlamıştır. Bir dönem İran Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı ve 
2006 yılında seçildiği Ahmedinejad’tan boşalan Tahran Belediye Başkanlığı göre-
vini sürdürmektedir. 

Emniyet müdürü olmadan önce 2001 yılında Devrim Muhafızları Ordusu Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Kalibaf, Özellikle Irak’la yapılan savaşta 
önemli stratejik birimlerde komutanlık yaptı. Hatemi Hükümetinde Emniyet ve 
Güvenlik Güçleri Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na atanarak bu birimde 
başarılı operasyonlara imza attı. Sözkonusu Daire Başkanlığına getirilmeden önce 
Hatemi’ye karşıtlığı ile biliniyordu. Siyasi Coğrafya konularında üniversitelerde 
dersler de veren Kalibaf, Tahran Belediye Başkanı olmadan önce Ahmedinejad’ın 
ilk dönem Cumhurbaşkanlığı’na seçildiği genel seçimlerde Cumhurbaşkanı ada-
yı oldu ancak kazanamadı. Tahran Belediye Başkanlığı’nda sergilemekte olduğu 

92. Bkz. Rical-ı Siyasi, (Tahran, 1390); Hüccet Murteci, Cenahha-yı Siyasi Der İran-ı İmruz, (Tahran, 1377); 
Takallub-u Bozorg, (Tahran, 1390). 
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yüksek performans ile birlikte adı önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 
güçlü adaylar arasında geçmektedir93.

5.11 AYETULLAH ABDULLAH CEVAD AMULİ
İranın önde gelen din adamı ve felsefecilerinden olan Cevad Amuli, 1933 yılında 
Amul şehrinde dünyaya geldi. Temel dini eğitimini doğduğu şehirde aldıktan son-
ra Tahran’a gitti ve eğitimine Tahran’ın en iyi medreselerinden birisi olan Mervi 
Medresesinde devam etti. Akli ilimlere olan ilgisi onu felsefeye yönlendirdi. Başta 
İlahi Komşei olmak üzere Tahran’ın en iyi hocalarından dersler aldı. Tahran’daki 
eğitimini tamamladıktan sonra bu kez Kum şehrine gitti ve orada da İmam Hu-
meyni ve dönemin diğer önde gelen şahsiyetlerinden dersler aldı.

İslam Devriminden sonra Amul şehrinin mahkeme başkanı oldu. Anayasa Uz-
manları Konseyi’nin teşekkülü ile birlikte bu Konseyde Amul temsilcisi olarak yer 
aldı. Daha sonra Yüksek Yargı Konseyi üyesi oldu ve bazı kanunların hazırlan-
ma sürecinde görev aldı. 1988’de İmam Humeyni’nin Gorbaçov’a yazdığı meşhur 
mektubu Gorbaçov’a iletmekle görevlendirildi ve Moskova’ya gönderildi.

Birçok Avrupa ülkesine seyahatler düzenleyip konferans ve seminerlere katılan 
Cevad Amuli, tefsir, ahlak, siyaset, fıkıh, felsefe gibi alanlarda birçok eser kaleme 
almış olup halen Kum şehrinde medrese hocalığı yapmaktadır.94

5.12 AYETULLAH MUHAMMED TAKİ MİSBAH YEZDİ
İran’ın en önemli felsefecilerinden biri ve aynı zamanda sertlik yanlısı muhafaza-
kar kesimin fikri lideri ve teorisyeni olan Misbah Yezdi 1934 yılında Yezd şehrin-
de dünyaya geldi. Dini ilimler alanındaki ilk eğitimini doğduğu şehirde alan Yezdi 
ardından eğitimini sürdürmek için Irak’ın Necef kentine gittiyse de maddi sıkıntı-
lar yüzünden bir yıl sonra Irak’tan geri döndü ve Kum kentinde eğitimine devam 
etti. Kum’da başta Allame Tabatabai ve İmam Humeyni olmak üzere dönemin en 
büyük ulemasından dersler aldı.

Eğitim yıllarında siyasi faaliyetlerden de geri durmayan Misbah Yezdi Biset ve İn-
tikam dergilerinin yayınlanmasında rol aldı. Yezdi, Devrim hareketinin geleceğini 
teminat altına almak için kadro yetiştirmek gerektiğini düşünüyordu. Bu amaçla 
birkaç arkadaşıyla birlikte Hakani Medresesi’ni kurdu ve burada dersler vermeye 

93. Rical-ı Siyasi.
94. Bkz. Arşiv-i Merkez-i Esnad-ı İnkılab-ı İslami; Said Bendali, Mihr-i Üstad, (Kum, 1381); Esnad-ı İnkılab-ı 
İslami, (Tahran, 1374). 
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başladı. Devrimden sonra tekrar Kum şehrine dönüp burada Hakani grubu adıyla 
bilinen arkadaşlarıyla birlikte İmam Bakır Müessesesi’ni kurdu. Bu müessese daha 
sonra lisansüstü eğitim veren bir üniversiteye dönüştü.

Misbah Yezdi bir dönem Uzmanlar Konseyi üyeliği, iki dönem de milletvekilliği 
yaptı. Şu anda Kum şehrinde bulunan İmam Humeyni Araştırma Enstitüsü’nün 
yöneticiliğini yapmaktadır.

Devrim öncesinde Hüccetiye ekolüne mensup olan Yezdi, İmam Humeyni’nin bu 
ekolü olumsuzlamasının ardından bu ekolden ayrıldığını belirttiyse de hala ba-
zıları onun gizli bir Hüccetiyeci olduğunu söylemektedirler. Hüccetiyeci olduğu 
dönemlerde, İmam Humeyni’ye siyasi olarak Şah ile daha uzlaşmacı bir yol izle-
mesini tavsiye eden Ayetullah Burucerdi’nin de öğrencisi olan Yezdi’nin o dönem-
de İmam Humeyni’ye mesafeli olduğu bilinmektedir. 

Reformist hareketlere karşı katı tavrıyla bilinen ve Ensar-ı Hizbullah gibi aşırı 
radikal grupların kanaat önderi olan Misbah Yezdi, şu an dini lider Hamanei’ye 
oldukça yakın bir isimdir. Bir dönem Ahmedinejad ve taraftarlarının fikir babası 
olarak da biliniyordu ancak Ahmedinejad ile dini lider arasındaki kamplaşmada 
dini liderden yana tavır aldı.95

5.13 SEYYİD MUHAMMED HATEMİ
Muhammed Hatemi 14 Ekim 1943’te Yezd şehrinde doğdu. Hatemi gençlik yılla-
rında bir müddet medrese eğitimi aldıktan sonra üniversiteye yöneldi ve İsfahan 
Üniversitesi’nde Batı Felsefesi okudu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 
1971’de tekrar medrese eğitimine geri döndü ve Kum şehrinde dini ilimler tah-
sil etti. Bir müddet Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan İslam Merkezi’nde 
yöneticilik yaptıktan sonra İran’a döndü. İlk dönem Meclis seçimlerinde millet-
vekilliği yaptı. 1981 yılında İmam Humeyni’nin emriyle Keyhan Basın grubunun 
başına getirildi. Sonraki yıl Mir Hüseyin Musevi’nin kabinesinde Kültür ve İrşad 
Bakanı oldu. Aynı görevi Rafsancani hükümetinde de üstlendi. 1991’in başların-
da Cumhurbaşkanı danışmanı ve İran Milli Kütüphanesi Müdürü oldu. Aynı dö-
nemde üniversitelerde dersler de veriyordu. 1996 yılında dini lider Hamanei’nin 
emriyle Kültür Devrimi Yüksek Konseyi üyeliğine getirildi.

95, Bkz. Ali Bakıri, Hatırat-ı 15 Hordad, (Tahran, 1376); Ali Kirmani Hücceti, Biset, (Tahran, 1368); Hubregan-ı 
Millet, (Tahran, 1379); Yaran-ı İmam Be Rivayet-i Esnad-ı Savak, (Tahran, 1377). 
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Hatemi 1997 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Reformist söylemlerle ve 
Reformistlerin adayı olarak Cumhurbaşkanlığı yarışına girdi ve %70 gibi ezici bir 
çoğunlukla seçimi kazandı. Sonraki dönem tekrar aday oldu ve tekrar kazandı. 
Sekiz yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde iç politikada düşünce özgürlüğü, dış 
politikada ise Medeniyetlerarası Diyalog söylemleriyle öne çıktı. Onun dönemin-
de İran’da ciddi manada fikir özgürlüğünde gelişmeler oldu. Özellikle basın yayın 
organları oldukça geniş bir özgürlük alanına kavuştular. Ancak yine de başta yargı 
ve Koruyucular Konseyi olmak üzere muhafazakâr kurumlar bu özgürlüklere dair 
kısıtlayıcı unsurlar olarak yer aldılar. Dış politikada geliştirdiği Medeniyetlerarası 
diyalog söylemi sayesinde de özellikle Batı dünyası ile o zamana kadar kurulama-
mış ilişkiler kurdu. Cumhurbaşkanlığı sona erdikten sonra da siyasi ve kültürel 
çalışmalara devam etti. Kurduğu Baran Müessesesi ve Uluslararası Medeniyetle-
rarası Diyalog Müessesesi’nin yöneticiliğini halen sürdürmektedir.

Hatemi 2009 yılındaki seçimlerde tekrar aday olabileceğini belirttiyse de sonra-
dan Musevi’nin aday olması üzerine adaylıktan vazgeçti ve Musevi’yi destekledi-
ğini ilan etti. Musevi’nin seçim çalışmalarında aktif rol alan Hatemi seçimlerden 
sonra yaşanan protestolarda da yer aldı ve seçimlerin adil bir şekilde tekrar yapıl-
masını istedi.

Reformist çizginin sistem içerisinde kalması için büyük çaba sarf eden Hatemi 
en son 14 Kasım 2011 tarihinde yapılan meclis seçimlerinde reformistlerin ge-
nel boykot eğilimine rağmen seçimlere katılıp oy kullandı. Bu tercihinden dolayı 
reformcuların tepkisini çekse de halen reformist kanadın en önemli temsilcileri 
arasında yer almaktadır ve reformist çizginin sistem içinde kalmasının en başat 
aktörüdür. Hâlihazırda Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Stratejik Araştırmalar 
Merkezi üyesi olup Baran Fikir Akademisi’nde beraberindeki diğer reformist seç-
kinlerle birlikte siyasi etüt derslerine aktif olarak katılmaktadır.96

5.14 MUHAMMED RIZA BAHUNER
1952 yılında Kirman eyaletinde doğan Bahuner, İnşaat Mühendisliği alanında 
üniversite eğitimini tamamladıktan sonra aynı alanda üniversitede dersler ver-
meye başladı. İslam Devriminden sonra Kirman eyaleti toprak reformu kurumu 
başkanı oldu. Bir müddet sonra eyalet valisinin siyasi işler yardımcılığına geti-
rildi. İlk kez 2. Dönem meclis seçimlerinde aday olup milletvekili olarak meclise 
girdi. Bugüne kadar da bütün seçimlere girerek hepsinde milletvekili olmayı ba-

96. Rical-ı Siyasi; Hüccet Murteci, Cenahha-yı Siyasi Der İran-ı İmruz, (Tahran, 1377); Tarih-i Ahzab-ı Siyasi 
Der İran, (Tahran, 1387).
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şardı. Halen de milletvekilliği devam etmektedir. Aynı zamanda Düzenin Yararını 
Teşhis Konseyi üyesi de olan Bahuner, eski başbakanlardan Cevat Bahuner’in kar-
deşi’dir. İran’ın önemli siyasi fraksiyonlarından İslami Mühendisler Camiası’nın 
sekreterliğini de yapan Bahuner, Meclis’teki muhafazakar grupların önde gelen 
isimlerindendir.97

5.15 SADIK AMULİ LARİCANİ
Sadık Laricani 1960 yılında Irak’ın Necef kentinde dünyaya geldi. Babası dönemin 
önde gelen Şii taklid mercilerinden Mirza Haşim Amuli’dir. Önce Necef ’te ardın-
dan Kum’da din ve felsefe eğitimi aldıktan sonra aynı alanlarda hem medresede 
hem de üniversitede dersler vermeye başladı. Uzmanlar Konseyi Üyesi olup 2002 
yılında ayrıca dini lider tarafından Koruyucular Konseyi Üyeliği’ne atanmıştır. 
Son olarak yine dini lider tarafından Yargı Erki Başkanlığına getirildi ve halen 
bu görevini sürdürmektedir. İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki İnsan 
Hakları Komisyonu Başkanı Muhammet Cevat Laricani’nin kardeşi olup Laricani 
kardeşler İran devlet ve siyaset hayatının etkin ailelerindendir.98

5.16 HABİBULLAH ASKEREVLADİ MÜSELMAN
1932 yılında Tahran’da doğdu. Lise eğitiminden sonra dini ilimlere yöneldi ve Fı-
kıh, Usul, Felsefe, Ahlak, Tefsir dersleri aldı. Çocuk yaşlarından itibaren siyasi 
faaliyetlere başladı. Ayetullah Kaşani’nin ve Fedaiyan-ı İslam Örgütü’nün tarafta-
rıydı. Petrolün millileştirilmesine yönelik eylemlerde aktif rol oynadı. 1953 yılın-
dan itibaren illegal faaliyetlere başladı. İmam Humeyni’nin Nehzet-i İslami hare-
ketini kurmasıyla birlikte Askerevladi onun taraftarı ve yakın adamlarından birisi 
oldu. 1964 yılında teşkil edilen ve din adamları ile esnaf arasındaki birliği sağlayan 
İslami Koalisyon Heyetlerinin kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasınday-
dı. Bundan sonra siyasi faaliyetlerini bu kurum üzerinden yürüttü. 1963 yılında 
İmam Humeyni’nin Tahran’daki temsilcilerinden biri oldu. İslami Koalisyon He-
yetlerinin silahlı kanadının oluşturulup silahlı mücadeleye başlanmasında başat 
roller üstlendi. Dönemin başbakanı Hasan Ali Mansur’un ölümüyle sonuçlanan 
saldırı nedeniyle tutuklandı. Önce idama ardından ömür boyu hapse mahkum 
edildi. 13 yıllık hapis hayatından sonra 1977 yılında çıkartılan genel afla salıveril-
di. Hapisten çıkar çıkmaz İmam Humeyni’nin emri ile Mutaharri ve Beheşti’nin 
gözetiminde gizli faaliyet yürüten öncü direniş grubunu kurdu. Bu grup 1977-78 

97. Bkz. Rical-ı Siyasi; Marifi-i Nemayendigan-ı Meclis-i Şura-yı İslami, (Tahran, 1375); www.majma.ir.
98. Bkz. Rical-ı Siyasi; Hubregan-ı Millet, (Kum, 1380); Nasıruddin Ensari-Mirza Haşim Amuli, Perçemdar-ı 
Usul, (Kum, 1378). 
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yıllarındaki protesto ve gösterilerde çok önemli roller üstlendi. İmam Humeyni 
Paris’teyken Askerevladi iki kez onun yanına görevli olarak gitti. Devrim ile bir-
likte İmam Humeyni Paris’ten İran’a dönerken Askerevladi uçakta bulunanlar ara-
sındaydı. İmam Humeyni’nin Tahran’daki ikametgahının da altı sorumlusundan 
biriydi. Cumhur-i İslami Partisi kurulduğunda partinin Merkez Yürütme Konse-
yi’nde yer aldı. Ardından Vakıflar Genel Müdürü olarak tayin edildi. Bir müddet 
sonra İmam Humeyni tarafından ülkenin en büyük yardım kuruluşu olan İmam 
Humeyni İmdat Komitesi Merkez Konsey üyeliğine atandı. 1. Dönem Millet Mec-
lisi seçimlerinde Tahran milletvekili oldu. 1981 yılında Cevad Bahuner kabinesin-
de Ticaret Bakanlığını üstlendi. Bu göreve Mehdevikeni’nin kabinesinde de devam 
etti. Mir Hüseyin Musevi’nin ilk kabinesinde de kendisine aynı görev verildi. Ancak 
1983 yılında Başbakan Musevi ile yaşadığı anlaşmazlık üzerine görevinden istifa 
etti. Dini liderin İmam Humeyni İmdat Komitesi’ndeki temsilcisi oldu ve halen de 
bu görevini sürdürmektedir. 2005 yılına kadar İslami Koalisyon Heyetlerinin genel 
sekreterliğini yaptı. 1996 yılında dini lider tarafından tayin edildiği Düzenin Yararı-
nı Teşhis Konseyi üyeliği görevini de halen devam ettirmektedir. Askerevladi, İran 
ekonomisinin kalbi konumundaki Bazari sınıfı üzerinde çok etkindir ve bu sını-
fın politik tavırlarının belirleyicilerindendir. Halen İmam ve Dini Lider Takipçileri 
Cephesi Genel Sekreteri ve İslami Koalisyon Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üye-
sidir. Askerevladi son olarak Musevi ve Kerrubi’nin tekrar rejime entegre edilmesi 
için kazanılması düşüncesini ortaya atmış ancak başta temsil ettiği Muhafazakar 
çevreler olmak üzere pek çok kesimden sert eleştirilere maruz kalmıştır.99

5.17 HAYDAR MUSLİHİ
1957 doğumlu olan Muslihi 20 yıldan fazla bir süre Kum şehrinde din eğitimi aldı. 
Irak savaşında İmam Humeyni’nin bazı önemli karargahlardaki temsilcisi oldu. 
Hamanei döneminde de Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı’nda dini liderin temsilciliği görevini üstlendi. 2009 yılında Ahmedinejad ta-
rafından istihbarat bakanlığına atandı. 17 Nisan 2011 tarihinde Ahmedinejad ile 
ters düştüğü için istifa etti ve Ahmedinejad istifasını kabul etti ancak Dini Lider 
Hamanei temayülen kendisine bağlı olan istihbarat bakanlığındaki olası değişik-
liklere müdahale ederek Muslihi’yi görevde tuttu. Bu durum Ahmedinejad ile 
Dini Lider arasındaki anlaşmazlıklardan birisi olarak çok konuşuldu. Halen bu 
görevini  sürdürmektedir.100

99. Bkz. Rical-ı Siyasi; Arşiv-i Merkez-i Esnad-ı İnkılab-ı İslami; Sahife-i İmam Humeyni, (1379). 
100. Rical-ı Siyasi.
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5.18 ALİ EKBER VELAYETİ
Şu anda dini lider Ali Hamanei’nin dış ilişkiler danışmanı olarak görev yapan 
Velayeti, İran’ın dış politikasını belirleyen en önemli şahıstır. Etkisi ve rolü do-
ğal olarak dışişleri bakanının çok üstündedir. Devrimden önce şah karşıtı siyasal 
çalışmalar içinde yer alan Velayeti, İslam Devrimi’nin gerçekleşmesinden sonra 
devlet ve siyaset kademesinde önemli görevler aldı. Önce Sağlık Bakanlığı’nda 
Bakan Yardımcısı, ardından Tahran Milletvekili oldu. Ondan sonra ise tam on 
altı yıl boyunca İran İslam Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 
Bu görevinden sonra dini liderin dış ilişkiler danışmanı oldu ve halen bu görevi-
ni sürdürmektedir. Halihazırda bu görevin yanında başka sorumluluklar da üst-
lenmiş bulunmaktadır. Tıp eğitimi alan Ali Ekber Velayeti şu anda üniversitede 
dersler vermektedir. Kültür Devrimi Yüksek Şurası ve Düzenin Yararını Teşhis 
Konseyi üyelikleri yanında Dünya Ehli-Beyt Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmekte-
dir2013 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar arasındadır.101

5.19 ALİ EKBER NATIK NURİ
Muhafazakar kesimin önemli isimlerinden birisi olan Natık Nuri 1943 yılında 
Mazenderan şehrinde dünyaya geldi. Dini alanda eğitim almak üzere Kum şehri-
ne geldi ve burada İslam felsefesi okudu.

Natık Nuri, Devrime giden yolda Kum ilim havzasının en aktif siyasi aktörlerin-
den birisiydi. İmam Humeyni’nin bildirilerinin basılıp yayılması görevinin yanın-
da toplantı ve gösterilerin değişmez konuşmacıları arasındaydı. Bu yüzden birçok 
kez Şah’ın güvenlik ve istihbarat birimlerinin takip ve gözaltılarına maruz kaldı.

Devrimden sonra milletvekili olarak meclise girdi. Özellikle ilk zamanlarda iç 
mücadelelerde İslamcı kanadın hakim olması noktasında çok önemli roller ifa 
etti. Benisadr’ın cumhurbaşkanlığından azledilmesi gibi siyasi krizlerde rejimin 
en önemli aktörleri arasında hep Natık Nuri vardı.

Uzun bir müddet milletvekilliği ve aynı zamanda Meclis Başkanlığı yapan Natık 
Nuri, Hatemi’nin cumhurbaşkanlığına seçildiği seçimlerde muhafazakar kanadın 
cumhurbaşkanı adayı oldu ancak kazanamadı. Ardından dini lider tarafından 
Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.102

101. Rical-ı Siyasi.
102. Bkz. Encümen-i Hüccetiye Sed-i Der Beraber-i İnkılab; Murtaza Mirdar, Ali Ekber Natık Nuri, Hatırat-ı 
Hüccetülislam vel Müslimin, (Tahran, 1383); Ali Devani, Nehzet-i Ruhaniyun-i İran, (Tahran, 1377).
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5.20 AHMED HATEMİ
İran’daki muhafazakar siyasetin önemli isimlerinden birisi olan Ahmed Hatemi 
1960 doğumludur. İlk ve orta öğreniminden sonra dini ilimlere yöneldi. Bu amaç-
la Kum şehrine gitti ve burada dönemin önde gelen hocalarından eğitim aldı. 
Gençlik yıllarından itibaren Şah karşıtı siyasi faaliyetlere başlayan Hatemi, özel-
likle propaganda alanında başarılı bir isimdi ve bu amaçla şehir şehir dolaşıyordu. 
İslam Devrimi’nden sonra dini ilimler alanında eğitmenlik yapmaya başladı. Ha-
len de bu alanda dersler vermeye devam etmektedir. Uzmanlar Konseyi Üyesidir. 
1995 yılında dini lider tarafından Tahran geçici Cuma İmamlarından birisi olarak 
tayin edildi ve halen bu görevini sürdürmekte olup zaman zaman hutbelerindeki 
sert söylemleri nedeniyle dünya kamuoyuna konu olmaktadır.103

5.21 İSFENDİYAR RAHİM MEŞAİ
İsfendiyar Rahim Meşai, 1960 Ramser doğumludur. Üniversitede Elektronik Mü-
hendisliği okudu. Üniversitedeyken siyasi faaliyetlere katıldı. Devrimden sonra 
Devrim Muhafızları Ordusu Ramser istihbarat biriminde çalışmaya başladı. Daha 
sonrasında İran’ın Kürdistan bölgesinde meydana gelen karışıklıklar üzerine bu 
bölgeye gitti. Burada Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratının Komala istihba-
ratı biriminde çalıştı. Aynı zamanda Batı Azerbaycan eyaletinde de çalışıyordu. 
Kürdistan bölgesinde Murtaza Muhibbulenbiya kod adıyla istihbarat faaliyetleri 
yürüttü. İstihbarat bakanlığının kurulmasıyla bu bakanlıkta İran Kürtleri hakkın-
da stratejiler belirleme biriminin sorumlusu oldu. Daha sonra sorunlu bölgeler 
biriminin başına geçti. İstihbarat bakanlığının en önemli Kürdistan uzmanları 
arasında gösterilmektedir. 20 yıl boyunca Serve dergisinin sorumlu yazı işleri 
müdürlüğünü yaptı. Hem İran içinde hem de dışarıda yayınlanan bu derginin 
yayın dili Kürtçenin Sorani lehçesi olup dergi, aynı zamanda on sayfa da Kürt-
çenin Kurmanci lehçesinde yayınlanmaktadır. Batı Azerbaycan’daki görevinden 
beri Ahmedinejad ile tanışmaktadırlar. Aynı zamanda Ahmedinejad’ın dünürü-
dür. Ahmedinejad cumhurbaşkanı olunca Meşşai’ye birçok alanda görevler verdi. 
En son cumhurbaşkanlığı baş yardımcılığı görevine getirildi. Ancak ciddi bir mu-
halefetle karşılaştı ve nihayetinde dini liderin emriyle bu görevden alındı. Şu anda 
birçok görevinin yanında cumhurbaşkanlığı resmi ofisinin sorumululuğunu da 
üstlenmiştir. Dini lider ile Ahmedinejad arasındaki ilişkilerin bozulmasının temel 
aktörü olarak Meşşai gösterilmektedir. Bazı fikirlerinden dolayı ulema tarafından 
sapkın olarak görülmesine rağmen Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın kendisini 
desteklemekten ve en yakınında bulundurmaktan vazgeçmemesi, cumhurbaş-
kanına yönelik eleştirilerin temelinde yer almaktadır. Son olarak Ahmedinejad 

103. Bkz. Rical-ı Siyasi; Hubregan-ı Millet, (Kum, 1380).
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tarafından Bağlantısızlar Hareketi Genel Koordinatörlüğü’ne atanan Meşai 2013 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş, fakat adaylığı veto edilmiştir.104

5.22 SAİD CELİLİ
İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı olup, özellikle 
5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer görüşmeleri ile dünya kamuoyu ta-
rafından tanınan bir sima haline gelmiştir.

Celili 1965’te Meşhed şehrinde dünyaya geldi. Akademik eğitimini Siyasal Bilgi-
ler alanında yaptı. İran-Irak savaşında cephede bulundu ve bir ayağını bu savaş-
ta kaybetti. Sonrasında Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladı. Bu bakanlıkta 
birçok farklı görevler üstlendikten sonra dini liderin resmi ofisinin sorumluluğu 
görevine getirildi. Ahmedinejad’ın Tahran Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 
bir müddet onun danışmanlığını da yaptı. 2007 yılında Ali Laricani’nin istifasıyla 
boşalan Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na getirildi ve halen bu görevini yürüt-
mektedir. 2013 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylarından birisidir.105

5.23 AYETULLAH NASIR MEKARİM ŞİRAZİ
Şii dünyasının önden gelen taklit mercilerinden birisi olan Mekarim Şirazi 1926 
da Şiraz’da dünyaya geldi. İlköğrenimden sonra dini ilimlere yönelen Şirazi bu 
alandaki ilk eğitimini Şiraz’da aldıktan sonra 1945 yılında Kum kentine gitti ve 
medrese eğitimine orada devam etti. 1949 yılında Necef kentine gitti ve kentin 
önde gelen din adamlarının nezdinde eğitimini tamamladı. 24 yaşında ictihad 
mertebesine ulaştı fakat yine de okumaya devam etti. 1951 yılında İran’a geri dön-
dü ve Kum şehrine yerleşti.

Devrim sürecinde aktif rol alan Mekarim Şirazi devrimden sonra idari ve siyasi 
görevler alma eğiliminde olmadı. Anayasa hazırlama komisyonunda bulundu. Bir 
müddet de Yüksek Yargı Konseyi üyeliği yaptı. Bunlar dışında resmi vazifelerden 
uzak durup daha çok medresede eğitim vermekle meşgul olan Mekarim Şirazi 
elbette bir taklit mercii sıfatıyla siyasi konularda görüş bildirmekten geri durmadı. 
Özellikle dış politika konusunda sık sık görüşlerini dile getiren Şirazi’nin bu ko-
nudaki fikirleri İran İslam Cumhuriyeti’nin politikalarıyla paraleldir. Şirazi, Dini 
Lider Hamanei’ye bağlı bir isimdir.106

104. Bkz. www.shomalnews.com; www.mashaei.ir
105. Rical-ı Siyasi, (Tahran, 1390).
106. Bkz. Hüseyin Averdi, Aşinai Ba Setaregan-ı Hidayet (Meraci-i Şia), (Kum, 1376); Yaran-ı İmam Be Riva-
yet-i Esnad-ı Savak, (Tahran, 1377); Ali Devani, Nehzet-i Ruhaniyun-u İran, (Tahran, 1377).
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5.24 AYETULLAH HÜSEYİN VAHİD HORASANİ
Vahid Horasani 1921 yılında Meşhed’de doğdu. Okuma yazma öğrendikten son-
ra doğrudan dini ilimlere yöneldi ve birçok alanda eğitimini tamamlayarak genç 
yaşta müctehid mertebesine ulaştı. Ardından 27 yaşındayken, dini eğitimini bi-
tirip ictihad makamına gelmiş olmasına rağmen Necef ulemasından da dersler 
almak üzere Irak’a gitti ve Necef ’teki taklit mercilerinin derslerine katıldı. Çok 
iyi bir hatip olan Horasani, Necef ’te verdiği vaazlarla şöhret buldu. Bir dönem 
Kuveyt’te de vaizlik yaptı. 1960 yılında İran’a döndü. Bir yıl Meşhed’de kaldıktan 
sonra Kum kentine gitti ve orada dersler vermeye başladı. Eğitim faaliyetlerinin 
yanında siyasi mücadeleye de katılan Vahid Horasani özellikle çok etkili, ateşli 
ve sert konuşmalarıyla medrese öğrencilerini galeyana getiren bir isimdi. Dev-
rim sonrasında eğitim faaliyetlerini kaldığı yerden devam ettirdi. 2500 den fazla 
öğrencisi ve kaleme aldığı birçok eseri yanında siyasal alanda sert muhafazakar 
söylemlere sahiptir. Dini lidere bağlılığıyla bilinmektedir.107

5.25 HÜSEYİN ŞERİATMEDARİ
Hüseyin Şeriatmedari 1957 yılında Demavend’de dünyaya geldi. İran’ın aşırı mu-
hafazakâr gazetesi olan Keyhan gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olup, dini 
lidere bağlı bir gazete olduğu için bu göreve gelecek kişi dini lider tarafından 
atanmaktadır. Financial Times gazetesinin 2006 yılında en etkili İranlı yorumcu 
olarak ilan ettiği Şeriatmedari dini lider merkezli muhafazakâr yapının en önemli 
savunucularındandır. Özellikle Suriye olayları ile ilgili Türkiye’yi suçlayıcı yazıla-
rıyla birlikte Türkiye’de de adı anılmaya başlandı. Genel olarak İran muhafazakâr 
kesiminin, özel olarak da dini liderin bir konuda ne düşündüğünün anlaşılması 
için Şeriatmedari’nin yazılarının takibi oldukça önemlidir. Kendisiyle ilgili bir dö-
nem istihbaratta sorgu memuru olduğu iddia edilmişse de o bu iddiayı reddetmiş-
tir. Birader Hüseyin olarak da anılan Şeriatmedari, devlet tarafından pek çok kez 
en iyi eleştirmen ödülü almıştır. Devrimden önce Pehlevi rejiminde cezaevinde 
kalmış devrimden sonra ise Devrim Muhafızları Ordusu’nda bulunarak İran-Irak 
savaşında sayısız hizmetleri olmuştur. Her halükarda devletin çok önemli nok-
talarından bilgiler aldığı kesindir. Öyle ki Şeriatmedari ile ilgili şu söz söylene-
gelmektedir: “Bütün gazeteciler yaşanan olayları haber yaparlar, Şeriatmedari ise 
yaşanacak olayları haber yapar.”108

107. Bkz. Hüseyin Averdi, Aşinai Ba Setaregan-ı Hidayet (Meraci-i Şia), (Kum, 1376); Yaran-ı İmam Be Riva-
yet-i Esnad-ı Savak, (Tahran, 1377). 
108. Bkz. Keyhan Gazetesi; Rical-ı Siyasi. 
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5.26 GULAM ALİ HADDAD ADİL
1945 Tahran doğumlu olan Haddad Adil, lisans eğitimini fizik alanında, dok-
torasını ise felsefe üzerine yaptı. 7. Dönem Meclis Başkanlığı görevini üstlendi. 
İran İslam Cumhuriyeti tarihinde din adamı olmayan ilk meclis başkanıdır. Dev-
rim’den sonra eş zamanlı olarak birden çok görevde bulunan Haddat Adil, İran 
dini lideri Hamanei’nin dünürü ve İslam Devriminin teorisyenlerinden Murtaza 
Mutaharri’nin öğrencisidir. Düzenin Yararını Teşhis Konseyi ile Kültür Devrimi 
Yüksek Konseyi üyeliği devam eden ve Geleneksel Sağ Muhafazakarların önemli 
isimlerinden olan Haddad Adil, 2013 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylar-
dan  birisidir.109

5.27 MUHAMMED CEVAD LARİCANİ
İran devlet ve siyaset hayatının önemli isimleri arasında yer alan Laricani kar-
deşlerden birisi olan Muhammed Cevad Laricani, babasının Şah’ın baskıların-
dan dolayı İran’dan ayrılıp yerleştiği Irak’ın Necef kentinde 1951 yılında dünya-
ya geldi. Bir müddet dini eğitim aldıktan sonra üniversiteye yöneldi ve elektrik 
mühendisliği okudu. İran’da lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kaliforniya 
Üniversitesi’nde Fizik ve Matematik alanında master yaptı. Üç dönem milletve-
killiği yaptı. İran-Irak savaşının sona erdiği zaman Dışişleri bakan yardımcısıy-
dı. Bu görevindeyken ortaya attığı Ana Kıta teorisi o günden bugüne İran İslam 
Cumhuriyetinin dış politikasının ana eksenini oluşturmaktadır. Bu teori ile bir-
likte İran dış politikası idealizmden realizme evirilmiştir. Bu geçişin sağlayıcısı 
olan Laricani’nin, reformist Cumhurbaşkanı Hatemi’nin seçildiği Haziran 1997 
seçimlerinden hemen önce İngiltere’ye yaptığı seyahat ve bu seyahati esnasında 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililerle yaptığı gizli görüşmenin ifşa olması 
kendisini zor durumda bırakmıştı. İddiaya göre bu görüşmede Laricani muhata-
bına sağcı muhafazakârların iş başına geçmesinin Batı’nın çıkarlarına daha uygun 
olduğunu söylüyor, bu sebeple de İngiltere’den Hatemi yerine muhafazakâr aday 
Natık Nuri’yi desteklemelerini istiyordu. İran Matematik ve Fizik Kurumunun da 
kurucularından olan Laricani, halihazırda İran Yargı Erki İnsan Hakları Birimi 
genel  sekreteridir.110

109. Rical-ı Siyasi.
110. Bkz. Rical-ı Siyasi; Dersha-yı Siyaset-i Harici, (Tahran, 1377); http://www.ipm.ac.ir.



İ R A N  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

104

5.28 AYETULLAH YUSUF SANEİ
Reformist taklit mercii Yusuf Sanei, 1937 yılında İsfahan’da doğdu. Temel dini eği-
timini İsfahan’da aldıktan sonra 1951 yılında Kum kentine gitti. Kum’da Ayetullah 
Burucerdi ve İmam Humeyni gibi önemli ilmi şahsiyetlerden dersler aldı. Aynı 
dönemde siyasi faaliyetlerine de başladı ve İmam Humeyni’nin önemli taraftar-
larından birisi oldu. İmam Humeyni Necef ’e sürgün edildiğinde onun Kum’daki 
temsilcileri arasında Sanei de vardı. Eğitim hayatına da istikrarlı bir biçimde de-
vam edip 35 yaşında ictihad derecesine vardı ve sonrasında kendisi de hocalık 
yapmaya başladı.

Devrim sürecinde önemli faaliyetler yürüten Sanei, devrimden sonra Devrim 
mahkemelerinde hakimlik yaptı. 1980 yılında Koruyucular Konseyi üyeliğine ge-
tirildi. 1981 yılında da İran İslam Cumhuriyeti başsavcısı oldu. Uzmanlar Konseyi 
üyeliği yaptı. Bir müddet Kum Cuma İmamlığı da yapan Sanei şimdilerde taklit 
merciliğinin yanında Kum’da ders vermeye devam etmektedir. Genel Şii öğretile-
rine ve diğer taklit mercilerinin fetvalarının tersine verdiği bazı fetvalardan dolayı 
birçok Şii din adamı tarafından ciddi eleştiri ve saldırılara uğradı. Gittikçe İran 
İslam Cumhuriyeti sistemiyle arasına mesafe koyup cephe almaya başladı ve siyasi 
alanda reformist bir çizgiye yöneldi. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 
açıkça protestocuları destekledi ve onların lehine açıklamalar yaptı. Cumhurbaş-
kanı Ahmedinejad hakkında kullandığı ağır ifadelerle de gündeme gelen Sanei 
halihazırda reformistlerden yana bir taklit mercii olarak bilinmektedir.111

5.29 AYETULLAH ABBAS VAİZ TEBESİ
1935 yılında Horasan’da dünyaya gelen Vaiz Tebesi, dini eğitimini Meşhed şehrin-
de tamamladı. Fedaiyan-ı İslam örgütünün lideri Nevvab Safevi’nin Meşhed ziya-
retinde onunla görüşüp fikirlerinden etkilenen Tebesi böylece siyasi mücadeleye 
başladı. İran’ın halihazırdaki dini lideri Ali Hamanei ile birlikte Meşhed şehrinin 
en önemli siyasi aktivistleri arasında yer alan Tebesi bu çalışmaları yüzünden Şah 
rejimi tarafından birçok cezaya çarptırıldı. Ancak buna rağmen faaliyetlerinden 
geri durmaması onu İslam Devrimi’nin öncü kadroları arasına soktu. İslam Dev-
rimi’nden sonra İmam Humeyni tarafından Meşhed’deki İmam Rıza Vakfı’nın 
başına getirildi. Onun başkanlığı ile birlikte söz konusu vakıf çok ciddi bir ku-
rumsallaşma sürecine girdi. Bir yandan büyük bir ilmi araştırmalar merkezine 
dönüşen vakıf diğer yandan günümüzde İran’ın gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında en fazla mal varlığına sahip kurumu oldu. 

111. Bkz. Ferhegname-i Rical-ı Ruhani-i Ar-ı İmam; Yaran-ı İmam Be Rivayet-i Esnad-ı Savak, (Tahran, 1377).
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Tebesi yukarıda bahsedilen görevinin yanında dini liderin Horasan eyaleti temsil-
ciliği ve Uzmanlar Konseyi üyeliği görevlerini de sürdürmektedir. Aynı zamanda 
Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesidir.112

5.30 ABDÜLKERİM SURUŞ
Asıl adı Hüseyin Hacı Ferec Debbağ’dır. 1945 yılında Tahran’da doğdu. Tahran 
Üniversitesi’nde Eczacılık okudu. Öğrencilik yıllarında Ali Şeriati’nin Hüseyni-
ye-i İrşad’daki derslerine katılıyordu. Eczacılık alanında doktorasını tamamladık-
tan sonra bir müddet çalışma hayatına girdi.

1972 yılında bilim felsefesi alanında eğitim almak üzere İngiltere’ye gitti. Bura-
da bilim felsefesi ve analitik kimya alanlarında eğitim gördü. Londra’da eğitimi-
ni sürdürdüğü yıllarda diğer İranlı öğrencilerle birlikte kültürel çalışmalar yaptı. 
Bu bağlamda bir grup İranlı ve Afrikalı müslüman öğrenciyle birlikte İmambare 
isimli bir merkez kurdular. Haftalık seminerler düzenlenen bu merkezde çoğu za-
man konuşmacı olan kişi bizzat Suruş idi. Diyalektik çelişkiye bir eleştiri isimli ilk 
kitabını bu dönemde yayınladı. Marksist öğretilere yönelik eleştiriler içeren kitap 
çok geçmeden İran’da yayınlandı ve İslamcıların Marksistlerle girdikleri tartışma-
larda faydalandıkları temel kaynaklardan birisi oldu. İslam Devrimi’nden sonra 
İngiltere’deki eğitiminin son yılını okumadan İran’a dönen Suruş, üniversitede 
epistemoloji dersleri vermeye başladı. 1980 yılında İmam Humeyni’nin emriyle, 
bir grup aydınla birlikte Kültür Devrimi Merkezi’nin kurulması vazifesini üstlen-
di. Sonraki yıllarda giderek İslam öğretilerini sivrice sorgulamaya başlayınca sık 
sık İslam rejimi ile karşı karşıya geldi. Son 10 yıldır daha çok yurtdışında yaşayan 
Abdülkerim Suruş’un dinsel pozivitizm eleştirileri İran’da özellikle Ulema’nın şid-
detli tepkisine neden oldu. Hamanei’den ülkede siyasi ve sosyal açılıma gitmesini 
isteyen açık mektubu bardağı taşıran son damla oldu ve ülkeye gelmeme konu-
sunda son kararını verdi. Tartışmalı 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kerru-
bi bloğunu destekleyen aydınlar arasında yer aldı.113

112. Bkz. İnkılab-ı İslami Be Rivayet-i Esnad-ı Savak, (Tahran, 1377); Yaran-ı İmam Be Rivayet-i Esnad-ı Savak; 
Ramazan Ali Şakiri, İnkılab-ı İslam ve murdum-u Meşhed, (Meşhed, 1362).
113. Bkz. Sahife-i İmam Humeyni, c. 13, (Tahran, 1378); Derbare-i Abdülkerim Suruş: Kıssa-yı Erbab-ı Maarif, 
İran Gazetesi, 17 Behmen 1383; Hivdeh Sal Telaş Der Rah-ı Tahakkuk-u Ehdaf-ı İnkılab-ı Ferhengi, (Tahran, 
1382); www.soroush.malakut.org.
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5.31 GULAM HÜSEYİN KERBASÇİ
1954 Kum doğumlu olan Kerbasçi, 1989-1999 yılları arasında Tahran Belediye 
Başkanlığı yaptı. Belediye Başkanlığı’nda başarılı bir profil ortaya koydu. Özel-
likle Tahran şehir metrosu projesi onun adı ile özdeşleşmiştir. Reformistlerin en 
önemli aktörlerinden birisi olup Hatemi’nin Cumhurbaşkanı seçilmesinde kilit 
bir rol oynamıştır. Fakat Hatemi’nin Cumhurbaşkanlığının ikinci yılında Tahran 
Belediye Başkanı iken yolsuzluk suçlaması ile yargılanıp hapse atıldı. Cezaevin-
den çıktıktan sonra sivil toplum çalışmalarına yöneldi ve bu alana ağırlık verdi. 
2007 yılının Mart ayında tüm suçlamalardan aklandığı Yüksek Yargı tarafından 
kamuoyuna duyuruldu. Reformist bloğun önde gelen Onarım Hizmetkarları Par-
tisi Genel Sekreteri de olan Kerbasçi Rafsancani’ye yakınlığı ve Liberal düşünce-
leri ile tanınan bir isimdir.114

5.32 MUHSİN KEDİVER
İran siyasi arenasının önde gelen reformist din adamı, düşünür, yazar ve siyasi 
aktivistlerinden Muhsin Kediver, 9 Haziran 1959 yılında doğdu. Şiraz Üniversite-
si’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okumaya başladıysa da İslam 
Devrimi gerçekleşince üniversitedeki eğitimini yarım bıraktı ve 1981 yılında dini 
eğitim alanına yönelerek bu amaçla Kum kentine gitti. Kediver bir yandan med-
resede dini eğitimi alırken diğer yandan üniversitede ilahiyat okumaya başladı. 
Ardından felsefede doktora yaptı. Dini eğitimde ileri aşamaya kadar okudu.

Siyasal alanda reformist düşüncelere sahip olan Muhsin Kediver bu fikirlerinden 
dolayı ilk kez 1999 yılında doktorasını bitirdiği yıl hapse girdi ve 18 ay hapis yattı. 
Hapisten çıktıktan sonra üniversitede hocalık yapmaya başladıysa da bir müddet 
sonra siyasi faaliyetlerinden dolayı üniversiteden atıldı. Ayrıca reformist Islah Ta-
lep gazetesinde yayınlanan röportaj ve makalelerinden dolayı birçok kez yargıla-
nıp hapis cezasına çarptırıldı.

Sonunda İran’dan ayrılma kararı alan Muhsin Kediver yurt dışına çıktı. Felsefe, 
Kelam ve Siyasal düşünce alanında birçok telife imza atan Muhsin Kediver hali 
hazırda Amerika’da yaşamakta ve burada üniversite hocalığı yapmaktadır. Aynı 
zamanda kurulduğu günden beri Basın Özgürlüğünü Savunma Encümeni baş-
kanlığını yürütmektedir.115

114. Rical-ı Siyasi.
115. Bkz. http://kadivar.com/?page_id=3802; Alicenap Sorhpuş Ve Alicenap Hakesteri, Tahran, 1384i
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5.33 MUHAMMED RIZA ARİF
1952 yılında Yezd şehrinde dünyaya gelen Arif, üniversite eğitimini Tahran ve 
Amerika’da bitirdi. Devrimden sonra Posta Telgraf Bakanlığı ve Tahran Üniversi-
tesi Rektörlüğü de olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan ve Reformist kanadın 
siyasi figürlerinden olan Arif, Hatemi döneminde Cumhurbaşkanı Birinci Yar-
dımcılığı görevini yürütüyordu. Kültür Devrimi Yüksek Konseyi ve Düzenin Ya-
rarını Teşhis Konseyi üyelikleri de devam eden Arif, şu sıralar Hatemi taraftarı 
reformist kanadı toparlamaya çalışan ekip içerisinde yer almaktadır. Arif, 2013 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Reformist kesime yakın adaylardan birisidir.116

5.34 ALİ EKBER MUHTEŞEMİPUR
1946 yılında medrese eğitimini Tahran, Kum ve Necef ’te tamamladı. Arap Ede-
biyatı, Mantık, Felsefe ve İslami İlimler alanında çalıştı. İmam Humeyni’nin Şah 
tarafından Türkiye’ye, ardından Irak’a sürgün edilmesinin ardından Irak’a geçti ve 
Devrime kadar yurt dışında kaldı. Yurt dışındaki Direnişçi Din Adamları Hareke-
ti’nin merkez komite üyesiydi. Bu hareket Avrupa, Amerika ve Hindistan Müslü-
man Öğrenciler Encümeni ile birlikte İran’daki Şah karşıtı mücadelenin yurt dışı 
örgütlenmesini yapıyordu. Muhteşemipur, bu doğrultuda birçok ülkeye seyahat-
lerde bulundu. İmam Humeyni’nin bildirilerinin mümkün olan her yere ulaştırıl-
masını sağlamaya çalışıyordu. Bu tarz faaliyetlerinden dolayı defalarca Irak’taki 
Baas Rejimi tarafından tutuklandı. İmam Humeyni’nin Paris’e geçmesinden bir-
kaç gün önce Suriye’ye gitmek isterken havaalanında tekrar gözaltına alındı ve 
Irak’a girişi süresiz olarak yasaklanarak sınırdışı edildi. Muhteşemipur da İmam 
Humeyni gibi Paris’e gitti ve orada onun ofisinin enformasyon sorumlusu oldu. 
Devrimle birlikte İran’a dönen Muhteşemipur’un üstlendiği görevlerden bazıları 
şunlardır: Mustazaflar Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Radyo Televizyon Kurumu 
Başkanlığı, Suriye Büyükelçiliği, Musevi dönemi İç İşleri Bakanlığı, Direnişçi Din 
Adamları Birliği Merkez Konsey Üyeliği, milletvekilliği, kapatılan Beyan Gaze-
tesi’nin sorumlu yazı işleri müdürlüğü, Hatemi dönemi Cumhurbaşkanı Sosyal 
Politikalar Danışmanı, 6. Dönem Millet Meclisi’nde çoğunluk olan Reformist 
Fraksiyon Koalisyonu’nun meclisteki liderliği. Suriye Büyükelçisi iken Lübnan 
Hizbullah örgütü ile de yakın ilişkileri olan Muhteşemipur’un adı, Arjantin ve 
Latin Amerikada’ki Yahudi hedeflerine yapılan saldırıların arkasındaki isim ola-
rak geçmiş, bu sebeple Mossad’ın hedefinde yer almış ve kendisine yönelik birkaç 
suikasttan sağ olarak kurtulmuştur.117

116. Rical-ı Siyasi.
117. a.g.e.
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5.35 MUHAMMED RIZA HATEMİ
Müşareket Partisi’nin eski genel sekreteri olan M. Rıza Hatemi, 6. Dönem Millet 
Meclisi’nde milletvekilliğinin yanı sıra meclis başkan vekilliği de yapmıştır. İran ta-
rihinde en yüksek oyu almış milletvekili ünvanına sahiptir. Reformistlerin önde ge-
len isimlerinden birisi olup reformist cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi’nin kar-
deşidir. İmam Humeyni’nin torunu Zehra İşraki ile evlidir. Ülkede seküler ve liberal 
kimliği ile bilinmekte olup 2009 tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 
Musevi ve Kerrubi’nin yanında yer almış ancak daha ziyade susmayı tercih etmiştir.118

5.36 MUHSİN RIZAİ
Muhsin Rızai Devrim Muhafızları Ordusu eski komutanı ve Düzenin Yararını 
Teşhis Konseyi sekreteridir. 1954 yılında Mescid-i Süleyman’da dünyaya gelen 
Muhsin Rızai 15 yaşındayken siyasi faaliyetlere başladı. Bir müddet yasal alan-
da mücadele eden Rızai sonrasında silahlı örgütlenmeye gitti. 1974 yılında kendi 
silahlı örgütünü kurdu. İslam Devrimi gerçekleşinceye kadar bu örgüt üzerinden 
silahlı mücadele yürüten Rızai, Devrimden sonra her an bir karşı darbe olabi-
leceğini düşündüğünden dolayı Cumhur-i İslami partisine katılmak yerine yine 
silahlı bir örgüt olan Devrim Mücahitleri Örgütü’nü kurdu. Bir müddet sonra ise 
Devrim Muhafızları Ordusu’na katıldı ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun istih-
barat birimini kurdu. Bu birim yeterince güçlendikten sonra İmam Humeyni ta-
rafından Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı’na getirildi ve İran-Irak savaşı 
boyunca bu görevi sürdürdü. Savaştan sonra görevinden ayrılmayı düşündüyse de 
şartlardan dolayı bir süre daha göreve devam etmek durumunda kaldı. Nihayet 
31 Mayıs 1997’de bu görevi bıraktı. Sonrasında değişik resmi görevlerde bulundu. 
2005 yılında cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu ama sonrasında adaylıktan 
çekildi. 2009 yılında tekrar cumhurbaşkanı adayı olduysa da kazanamadı. Ha-
len Düzenin Yararını Teşhis Konseyi sekreterliği görevini sürdürmektedir. 2013 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar arasındadır. 119

5.37 HASAN RUHANİ
1949 yılında doğdu. 13 yaşında iken İran’ın dini eğitim merkezi olan Kum kentine 
gitti ve orada klasik medrese eğitimi aldı. Dini eğitiminin yanında Tahran Üniver-
sitesi’nde hukuk eğitimi de aldı. Ardından 1979 yılında İngiltere’ye gidip Hukuk 
Sosyolojisi alanında doktora yaptı.

118. a.g.e.
119. a.g.e.
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1977 yılında İmam Humeyni’ye İmam denilmesi için minberde açıkladığı öneri 
tüm devrimci kesimlerce benimsendi ve o günden sonra Humeyni’ye İmam Hu-
meyni dendi. 

Devrim öncesi aktif olarak siyasi faaliyetlere katılıp birçok kez tutuklanan Ruha-
ni, Devrimden sonra muhtelif görevlerde bulundu. 5 dönem milletvekilliği yap-
tı. 2 dönem Savunma Komisyonu Başkanı, 2 dönem de Dış Politika Komisyonu 
başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliğinde bulundu. Irak Savaşı esnasında üst düzey 
komutanlıklar ve Uzmanlar Konseyi Üyeliği yaptı. Ulusal Güvenlik Yüksek Kon-
seyi’nin kurulması ile birlikte bu Konseyde dini liderin temsilcisi ve Konsey genel 
sekreteri oldu. Hatemi Hükümeti döneminde Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi 
Genel Sekreterliğine devam eden ve Nükleer Başmüzakerici olan Ruhani, Nükleer 
Müzakerelerde tavizkar olduğu için içeride pek çok kez eleştirilere maruz kaldı. 
Halen Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı olan 
Ruhani bu kurumun Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı’nı yürütmektedir. 
Adı 2013 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan birisi olan 
Ruhani, Haşimi Rafsancani’ye yakınlığı ile bilinmektedir. Türkiye’ye karşı mesa-
feli tavrı vardır.120

5.38 SAİD HACERİYAN
Said Haceriyan İran’ın en önemli reformcularından birisi olup reformist hareketin 
teorisyeni olarak kabul edilmektedir. Müşareket Partisinin Merkez Komite Üyeli-
ği görevinde bulundu. Hatemi’nin cumhurbaşkanı seçilme sürecinde en çok öne 
çıkan isimlerden birisiydi. 1999 yılında Tahran’da silahlı saldırıya uğradı. Boğa-
zına sıkılan kurşuna rağmen hayatta kalmayı başardı ancak tekerlekli sandalyeye 
mahkum oldu. Haceriyan eski bir istihbaratçı olup istihbarat bakanlığının kuru-
cuları arasında yer almaktadır. 1997 seçimlerinde reformcuların listesinden Tah-
ran milletvekili oldu. Aynı dönemde Meclis Başkanvekilliği yaptı. Aynı zamanda 
Cumhurbaşkanı Hatemi’nin siyasi işler danışmanlığı görevini üstlendi. İstihbarat 
bakanlığı kadrolarına stratejik yönetim dersleri verdi. Bir ara Cumhurbaşkanlı-
ğı Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanlığı görevini de üstlendi. 1998 yılında  
Subh-i İmruz gazetesini yayınlamaya başladı. Bu gazete dönemin siyasi atmos-
ferini yansıtan en önemli yayın organı oldu. Suikaste uğraması da dönemin en 
önemli olaylarının başında gelen seri gazeteci cinayetlerini kendi gazetesinden 
haberleştirip gündem yapması ile ilgilidir. 2009’daki tartışmalı Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinden sonra Musevi ve Kerrubi’ye seçim örgütlenmelerinde destek ver-

120. a.g.e.
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diği için gözaltına alınarak 25 gün işkence gördükten sonra kameralar karşısında 
“yanlış yaptık bizler yanlış yoldayız, yeşil hareketin amacı Devrimi yıkmaktır” tar-
zında yaptığı “itiraflar”dan sonra serbest bırakıldı.121

5.39 SEYYİD HASAN FİRUZABADİ
İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi, 1951 yılında Meşhed’de doğdu. Li-
sans ve doktora eğitimini veterinerlik alanında yaptı. Devrim öncesinde öğrenci-
lik yaptığı Meşhed Üniversitesi’nde siyasi mücadeleye katılan Firuzabadi devrim-
den sonra çeşitli görevler üstlendi. Bu görevlerden bazıları şunlardır: İran Kızılay 
Başkanlığı, Başbakanlık Savunma Birimi Yardımcılığı, Savaş dönemi İlk Yardım 
ve Sağlık İşleri Sorumluluğu, Karargah Komutanlığı. Ayrıca Savaş Sanayisi Mü-
hendislik Komisyonu Sekreterliği yanında başta karadan karaya füze çalışmala-
rı olmak üzere birçok faaliyetin sorumluluğunu yürüttü. 1990 yılından bu yana 
Genelkurmay Başkanlığı vazifesini sürdüren Firuzabadi, aynı zamanda Yüksek 
Güvenlik Konseyi üyeliği vazifesini de Konseyin kurulduğu tarihten bugüne sür-
dürmektedir. Aynı zamanda Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesidir.122

5.40 MUHAMMED ALİ CAFERİ
Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı olan Ali Caferi, 1957 yılında tarihi 
Yezd şehrinde dünyaya geldi. 1977 yılında Tahran Üniversitesi Mimarlık Fakülte-
sine girdi. Siyasi faaliyetleri de bu tarihte başladı. Devrimden sonra Amerikan elçi-
liğinin işgali eylemine katıldı. Irak savaşının başlaması üzerine gönüllü olarak cep-
heye gitti. Orada Devrim Muhafızlarına katılan Caferi, kısa sürede ordu içerisinde 
yükselmeyi başardı. Savaş döneminde özellikle ileri operasyonel birimlerin komu-
tanlığını üstlendi ve operasyonlara bizzat katılıp defalarca yaralandı. Savaş bittikten 
sonra yarım bıraktığı eğitimini tamamlayarak mimarlık bölümünde master yaptı.

Eğitim hayatı esnasında Devrim Muhafızları Ordusu’ndaki görevlerine de devam 
etti. 1992 yılında Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı oldu ve 
13 yıl boyunca bu görevi sürdürdü. Son olarak Yahya Rahim Safevi’nin Devrim 
Muhafızları Ordusu Komutanlığından ayrılmasından sonra onun yerine bu gö-
reve getirildi.123

121. a.g.e.
122. a.g.e.
123. a.g.e.
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5.41 KASIM SÜLEYMANİ
Devrim Muhafızları Ordusu’nun alt birimlerinden birisi olan ve yurt içinde ve 
yurt dışında faaliyet gösteren Kudüs Tugayları’nın komutanı Kasım Süleymani 
1957 yılında Kirman eyaletinde yoksul bir ailede dünyaya geldi. Gençlik yılların-
da inşaat işçiliği dahil pek çok zorlu işlerde çalıştı. İran-Irak savaşının başlama-
sıyla gönüllü olarak cepheye giden Süleymani kısa bir süre sonra gönüllülerden 
oluşturduğu askeri bir birlik kurdu. Sarallah 41. Ordu isimli bu birlik savaşta efsa-
neye dönüşen başarılar sağladı. Savaştan sonra da bu birlik bazı bölgelerin güven-
liğinden sorumlu oldu. Özellikle İran’ın doğu sınırındaki uyuşturucu kaçakçıları 
ile mücadelede üstün başarılar sağladı.

Kasım Süleymani’nin hem İran hem de dünya kamuoyunda tanınmaya başlaması 
2000 yılından sonrasına denk gelir. Bu tarihte dini lider Ali Hamanei, Süleyma-
ni’yi Kirman’dan Tahran’a çağırdı ve Kudüs Tugayları’nın başına geçirdi. Kudüs 
Tugayları’nın başına geçtikten sonra özellikle medyada görünmemeye özen gös-
termesine rağmen adı uluslararası kamuoyunda sıkça anılan İranlıların başında 
gelir. Hatta medyadan uzak durması onu daha gizemli ve neredeyse yarı efsanevi 
bir şahıs haline getirmiştir. Öyle ki artık uluslararası medya organlarında Kasım 
Süleymani ile ilgili yazılan haberlerin hangisininin doğru hangisinin yanlış oldu-
ğunu kestirmek bile zordur.

Kudüs Tugayları’nın adı daha çok İran’ın sınırötesi operasyonlarında anılmakta-
dır. İran’ın sınırötesi bütün siyasi ve askeri çalışmalarının Kudüs Tugayları tara-
fından organize edilip yönetildiği kabul edilmektedir. Bu yüzden de esas olarak 
İran ordusunun bir alt birimi olmasına rağmen birçok kez terör örgütü olarak 
vasıflandırılmaktan kurtulamamıştır. Hal böyle olunca da bu birimin başındaki 
kişi olan Kasım Süleymani de dış dünyada İran’da tanındığından çok daha faz-
la tanınmış ve kendisine yönelik birçok iddia ortaya atılmıştır. İran dışındaki 
faaliyetlerin Süleymani’nin başında olduğu birim tarafından koordine edildiği 
dikkate alındığında bu iddialar çok da yersiz görünmüyor. Fakat dediğimiz gibi 
Süleymani ile ilgili o kadar çok iddia ortaya atılmıştır ki somut olaylar üzerinden 
dile getirilien iddiaların bazılarının doğruluğunu tespit etmek olanaksızdır. Lüb-
nan Hizbullah’ının faaliyetlerinin Kudüs Tugayları tarafından koordine ediliyor 
oluşu Lübnan’daki bazı kritik olaylarda Süleymani’nin adının geçmesine neden 
olmuştur. Amerika’nın Irak’ı işgalinden sonra Kasım Süleymani’nin Irak’a gidip 
orada Şii güçleri organize ettiği bilinmektedir. Özellikle Şii emniyet güçleri ile 
Sadr grubu arasında meydana gelen anlaşmazlık ve çatışmaların sona erdiril-
mesi konusunda çok önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Irak seçimlerinde İyad 
Allavi’ye karşı Nuri el Maliki’nin seçimleri kazanmasında onun çalışmalarının 
rolü büyüktür.
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Kasım Süleymani’nin adı son zamanlarda Suriye olaylarında da gündeme gelmiş-
tir. Suriye olaylarında Esed yanlısı bir tavır alan İran’ın Esed’e hem ekonomik hem 
de askeri destek verdiği iddia edilmektedir. İşte bu noktada doğal olarak Suriye’de-
ki tüm İran askeri varlığı yine Kasım Süleymani ve Kudüs Tugayları ile ilişkilen-
dirilmektedir.

Askeri dehası kadar siyasi manevralarının da çok ustaca olduğu bilinen Kasım 
Süleymani bu birikimleri, sınır ötesi çalışmaları ve karizmatik kişiliğiyle dünya 
medyasında sık sık gündeme gelmektedir ve süreç onun ileriki dönemlerde çok 
daha fazla gündeme geleceğini göstermektedir. Son olarak Türkiye’de Kürt açılımı 
çerçevesinde İmralı ile başlatılan müzakerelerin ertesinde beraberindeki bir he-
yetle Kandil’de bir takım görüşmeler gerçekleştirdiği basına yansımıştır.124

5.42 SEYYİD YAHYA RAHİM SAFEVİ
İsfahan doğumlu Rahim Safevi, 10 yıl boyunca Devrim Muhafızları Ordusu Ge-
nel Komutanlığı görevini üstlendi. 2 Eylül 2007 tarihinde onun yerine bu göreve 
Muhammed Ali Caferi getirildi. Safevi de o tarihten itibaren dini liderin Askeri 
İşler Danışmanlığı görevini sürdürmektedir. 

Lisans eğitimini Jeoloji, doktora eğitimini ise Siyasi Coğrafya alanlarında yap-
mıştır. Rahim Safevi, Devrim öncesinde Şah karşıtı muhalefetin İsfahan şehri 
ayağının en aktif isimlerinden birisi olmuş, Devrimin ilk günlerinde üst düzey 
komutanlardan olan Seyyad Şirazi ile birlikte Devrimciler Hareketi’nin İsfahan 
kolunun yönlendiricileri arasına girmiştir. Halihazırda dini liderin askeri işler da-
nışmanlığını sürdürmektedir.125

5.43 MASUME İBTİKAR
İran’daki reformist hareketin en tanınmış isimlerindendir. Öyle ki Tahran’dan 
milletvekili adayı olduğunda bütün reformcu yapılar, onu kendi listelerine alarak 
desteklerini gösterdiler. 1960 Tahran doğumlu olan Masume Nilüfer İbtikar tıp 
teknolojileri alanında eğitim gördü. Üniversite yıllarında aktif siyasi roller üst-
lendi. Hatt-ı İmam grubuyla hareket eden İbtikar, o dönem bir grup öğrenciy-
le birlikte Amerika’nın Tahran elçiliğini işgal eylemini gerçekleştirdi. İşgal olayı 
esnasında Hatt-ı İmam Müslüman Öğrenciler Hareketi’nin sözcüsü oldu. Akıcı 
İngilizcesi ile rehineler ve öğrenciler arasında temas sağladı. İşgal eyleminin sona 
ermesinden sonra ise basın dünyasına girdi ve Keyhan Gazetesi’nin İngilizce ya-

124. Bkz. www.asriran.com; www.rahbordnews.ir
125. Rical-ı Siyasi.
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yınının yazı işleri müdürü oldu. Daha sonra bir grup kadınla birlikte Kadın So-
runları Araştırmaları Merkezi’ni kurdu ve üniversite hocalığı yaptı. 1993 yılında 
Ferzane Dergisi’ni yayınlamaya başladı. Aynı yıl sivil kadın örgütleri koordinas-
yon merkezi’nin başına geçti. Hatemi Cumhurbaşkanı olunca Masume İbtikar’ı 
Çevreden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadı. Böylece İbtikar, İran 
İslam Cumhuriyeti’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı Yardımcısı unvanını aldı. Daha 
sonra Tahran’dan milletvekili oldu. Özellikle kadın hakları ve özgürlükler ala-
nında çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Halen reformist İran Müşareket Partisi’nin 
önemli aktörlerinden birisi olup politik çalışmalarına devam etmektedir.126

5.44 FAİZE HAŞİMİ RAFSANCANİ
İran’ın en önemli siyasi aktörlerinden birisi olan Haşimi Rafsancani’nin kızı Fai-
ze Haşimi Rafsancani, İran’da kadın hareketinin önemli isimleri arasında yer al-
maktadır. Feminist düşüncelere sahip bir şahsiyet olup Zen (kadın) Gazetesi’nin 
sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Aktif siyasete de atılan Rafsancani bir 
dönem milletvekilliği yaptı. Kadınlar için çokeşliliği savunması ciddi tartışma ve 
tepkilere yol açtı. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra gerçekleşen protes-
to eylemlerinde aktif rol üstlendi. Bu faaliyetlerinden dolayı tutuklandı ve yargıla-
narak cezaevine konuldu. Halen cezaevindedir. 

5.45 CEMİLE KEDİVER
İran’ın önemli kadın siyasetçi, yazar ve akademisyenlerindendir. Bir dönem mil-
letvekilliği yapmıştır. Reformcu çizgiye sahip olan Cemile Kediver yine reform-
cuların önemli isimlerinden Muhsin Kediver’in kızkardeşi ve Hatemi döneminin 
kültür bakanlarından Ataullah Muhacirani’nin eşidir. Aktif siyasal hayatının ya-
nında politik alandaki entelektüel çalışmaları ile de bilinen Kediver, özgürlük, ka-
dın hakları ve İslam’ın kadına bakışını anlatan birçok kitap yazmıştır. Halihazırda 
eşi ve çocukları ile birlikte İngiltere’de yaşamaktadır.127

5.46 ZEHRA RAHNEVERD
1955 yılında Burucerd’de doğan yazar, gazeteci ve heykeltıraş Zehra Rahneverd 
eski başbakan ve geçtiğimiz dönem cumhurbaşkanı adayı olan Mir Hüseyin Mu-
sevi’nin eşidir.

126. Bkz. Rical-ı Siyasi; www.president.ir; Masume İbtikar, (Tahran: Tashir, 1379). 
127. Rical-ı Siyasi.
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Heykel bölümünde yüksek lisans, siyasal bilgilerde doktora derecesi olup siyasi, 
dini ve sanat alanlarında yirminin üzerinde telif kitabı vardır. Bunlardan Zey-
neb’in Mesajı adlı kitabı Türkçeye de çevrilmiştir.

Devrim öncesinde siyasal alanda aktif bir mücadele yürüttü. Devrim teorisyenlerin-
den Ali Şeriati’nin öğrencisi olup bir müddet Amerika’da da eğitim gördü. Tahran 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarihinin ilk kadın profesörü unvanına sahip 
olan Rahneverd başta El-Zehra Üniversitesi rektörlüğü olmak üzere birçok vazife 
üstlendi. Özellikle kadın hakları konusunda aktif çalışmalar yürütmüştür.

Geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan eşi ile birlikte ol-
dukça aktif olarak seçim çalışmalarına katıldı. Bu seçim dönemi biraz da Zehra 
Rahneverd sayesinde İran tarihinde aday eşlerinin en çok sahnede olduğu seçim 
çalışması oldu. Seçimlerden sonra ise seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla baş-
layan protesto gösterilerinde en ön sırada yer aldı. Gerek seçim döneminde gerek 
sonrasındaki protesto eylemlerinden dolayı Amerika’da yayınlanan Foreign Po-
licy dergisi onu 2009 yılının en etkili yüz kişisi arasında Barack Obama ve Ben 
Bernanke’den sonra üçüncü sırada gösterdi.

Zehra Rahneverd protesto eylemlerine katılımından dolayı eşi ile birlikte ev hap-
sine alındı ve halen ev hapsinde tutulmakta olup dünyadan tecrit edilmiş bir halde 
yaşamaktadır.128

5.47 A’ZEM TALAGANİ
İran İslam Devrimi’ni gerçekleştiren ana kadronun önemli simalarından Ayetul-
lah Talagani’nin kızıdır. Kendisi de milli-mezhebi (millici dindar) hareketinin 
etkin kadroları arasında yer alıyordu ve bu tür faaliyetlerinden dolayı Şah dö-
neminde uzun yıllar hapis yatmıştı. Devrimden sonraki ilk dönem Millet Mecli-
sinde milletvekili olarak bulunmuştu. Devrimden sonra yayın hayatına başlayan 
Peyam-ı Hacer dergisinin yayın sorumlusu idi. Bu dergi, ilk günden beri İranlı 
kadınların hakları için mücadele eden reformist çizgiye sahip bir yayın organıydı. 
Talagani şu anda Devrim Kadınları Topluluğu’nun lideridir.

128. Bkz. Rical-ı Siyasi; Hüccet Murteci, Cenahha-yı Siyasi Der İran-ı İmruz, (Tahran, 1377); Takallub-u Bozorg, 
(Tahran, 1390). 
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SONUÇ

Elinizdeki bu çalışma İran ile ilgili temel bilgilerin sunulması amacıyla hazırlan-
mıştır. Bu bağlamda Fars/İran siyasal aklının oluşum süreci ve geçirdiği aşamalar 
özet tarihi bilgiler olarak sunulmuş, ortaya çıkan sosyal-siyasi hareketler bu ta-
rihsel süreç içerisinde incelenmiştir. İran’ın kendine has durumu da göz önünde 
bulundurularak tercih edilen bu yöntem sayesinde ülkedeki sosyal-siyasi geliş-
melerin birbirleriyle bağlantısını okuyabilme imkanı ortaya çıkmaktadır. Bunun 
yanında halihazırda İran’da sistemin nasıl işlediği İran’daki kurumlar ele alınarak 
incelenmiş, böylece dışarıdan bakıldığında karmaşık bir izlenim veren sistemin 
anlaşılmasını kolaylaştıracak veriler ortaya konulmuştur. Etnik ve dini gruplar, 
medya organları ve etkin şahıslara dair verilen bilgilerle de okuyucunun İran’ın 
güncel siyasetine dair fikir edinmesi hedeflenmiştir.

Tarih boyunca bölgenin önemli güçleri arasında yer alan İran, çok önemli bir 
kavşağın başında durmaktadır. Bir yandan ekonomik ambargolarla uluslararası 
sistemden yalıtılmaya çalışılan İran diğer taraftan kendi politikaları neticesinde 
bugün İslam dünyasında da yeri sorgulanır bir konuma gelmiştir. Arap baharı ön-
cesi özellikle Filistin meselesine yaklaşımı dolayısıyla İslam dünyasının takdirini 
kazanmış olan İran son süreçte Suriye meselesindeki tutumundan ötürü İslam 
dünyasında ciddi bir kesim tarafından sorgulanır olmuştur. Bu durum ekonomik 
ambargoların üzerine gelince İran’ı dış politika alanında zorlu bir dönemin bek-
lediği ortadadır.

Öte taraftan iç politika açısından da gözle görülür ciddi bazı sıkıntılar mevcuttur. 
Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik itirazlarda bulunan reformcu 
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kesimin mevcut memnuniyetsizliği iç sıkıntıların başında gelmektedir. Bunun ya-
nında Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile dini lider Ali Hamanei arasında yaşanan 
anlaşmazlıklar da bir başka iç sorun olarak karşımızda durmaktadır. 

Ekonomik ambargolar yüzünden dışarıda, siyasi çekişmeler yüzünden içeride 
nerdeyse işleyemez hale gelen İran siyasi mekanizmasının şu anda bulunduğu 
kavşak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Elbette İran’daki tüm cum-
hurbaşkanlığı seçimleri önemli olmuştur ancak mevcut durum göz önüne alın-
dığında 2013 Haziran’ında yapılacak yeni seçimler öncekilerden daha fazla önem 
taşımaktadır. Çünkü bu seçimlerle birlikte İran halkı belki de tarihin bu kritik 
aşamasında yazgılarını belirleyecek seçimi yapacaklardır. Aynı zamanda Ortado-
ğu ve bütün dünya için de önemi haiz bu seçimlerde İran halkının tercihi hiç 
kuşkusuz sadece İranlıları değil bölgede yaşayan herkesi etkileyecektir. Bu yüzden 
de Türkiye de İran seçimlerini yakından takip etmek durumundadır. Acaba Fars 
siyasal aklı bu süreci tersine çevirebilecek bir hamle mi gerçekleştirecek, yoksa 
pozisyonunu korumayı mı tercih edecektir? Bu sorunun cevabı bütün bölge için 
kritik bir dönemece işaret ettiğinden, hepimizin üzerinde fikir yürütmesi gereken 
bir durum olma özelliğine sahiptir. Bu raporun yukarıdaki soruya cevap ararken 
ihtiyaç duyulacak verilere ulaşılması konusunda araştırmacılara yardımcı olaca-
ğını düşünüyoruz.
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EK 1. İRAN’DA 1939-1979 ARASI SİYASİ HAREKETLER

İslami hareket
İran’da 

siyasi hareketlerin 
tarihsel seyriMeşrutiyet ayaklanması, Cemalettin 

Afgani, Mirza Cengeli ve Mücadeleci 
din adamlarının uyanışı sağlaması

B
Eğitim grupları

Genel direnişçi çizgi

İslami tebliğ encümeni Dr. Şahappur 21 Mart 1942

Çeşitli İslami encümenlerin kurulması (islam devrimi ideolojisinin oluşum ve gelişim dönemleri)

Allahpereset Sosyalistler Hareketi 

İslami Hakikatler Yayın O�si (Meşhed)

M. Taki Şeriati vd.

Siyasi kanat (legal)
Navvab Safevi, Tahmasbi vd.

Üçüncü güç (Halil Meliki)

Fedaiyan-ı İslam

Milli Direniş Hareketi1961-1953 yeraltı siyasi faaliyetler

7 yıl boyunca en önemli siyasi örgüt

İran Halk Partisi

Bazariler (Şemşiri)

Dini entellektüeller Cenahı

Din adamları 

İran Partisi 

Pan İranistler

Ezilenler Partisi 
(Muza�er Bekai)

İran Milli Cephesi 
(Emperyalizm karşıtı parlamenter direniş)

Sosyalistler topluluğu

ANasyonalist hareket
Batı, yasa, demokrasi ve özgürlükle tanışma, 
hukuk ve sanayi alanlarında eğitim görülmesi

Hukuk ve 
bireysel özgürlük yanlıları

İran mühendisler odasıTudeh ile koalisyonun 
sona ermesi

İran Tudeh sosyalist cemiyeti 

C
Komünist Hareket

Doğu Avrupa kültürü ile tanışma ve 
ondan düşünce devşirme

Dünyadaki komünist devrimlerin etkileri

Demokrat Parti
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Subaylar 
Örgütü

Azerbaycan’daki kargaşalar

İran Tudeh Partisi

Önderlğin ihaneti ve SAVAK İLE İŞBİRLİĞİ

Bir grubun Doğu Almanyaya kaçışı

Kadroların teslim olması, hapis ve idamlar

SAVAK’ın kuruluşu 1956

Baskı görme

Sovyetlerin etkisi ve örgütlü bağlar
Ana casusluk şebekesi

Silahlı islam halkları partisi

İran Özgürlük Hareketi

Dış cenah

Ali Şeriati’nin Hüseyniye-i İrşad’ı

Mücadeleci Din adamları

Özgürlük Hareketi

İslami birliklerin oluşumu

Öğrenci Konfederasyonları

Bijen Cezmi Grubu

Komünist Devrim Örgütü

Tudeh Partisi Devrim Örgütü

Milli Cepheden ayrılanlar

Tebriz Grubu

Ahmedzade grubu

Irak bağlantılı grup

Halkın Fedaileri Gerilla Örgütü

Komünist Birlik Grubu
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İç güçlerden kalanlar
İlk mücahitler ve Hanifnejad grubunun ortaya çıkışı

Özgürlük Hareketinin yurt dışında örgütlenmesi

Sosyalist Parti

İslami koalisyon cemiyeti 

İkinci Milli CepheÜlke dışında

Amerika ve Avrupada

Seküler cenah

Dindar milli cenah

Üçüncü milli cephe

Milli-mezhebi

Milli cephe güçleri
birlik grubu

Araştırma-İnceleme dönemleriSilahlı direniş
hazırlık dönemi

Baskı görmeHalkın Mücahitleri Örgütü

Silahlı hareket hazırlığıBaskı görme

Tufan grubu

Kadro hareketleri

Diğer gruplar

Oluşum ve güç kazanma

Komünist eğilim

İkinci dünya savaşı

Ağustos 1941 Rıza Şah dönemiİkinci Pehlevi devletinin başlangıcı

16 Şubat 1949 Şaha yönelik suikast girişimi, sansür ve diktatörlüğün başlaması

Milli cephenin kuruluşu 23 Ekim 1949

20 Mart 1951 (Petrolün Millileştirilmesi)

20 Ağustos 1955 Şah’ın askeri darbesi 
( Amerika’nın İran siyaset sahnesine girişi)

Kısmi özgürlük dönemi
Siyasi faaliyetlerin yeniden başlaması

          
20 Ocak 1965 (özgürlüklerin yeniden kısıtlanması)Ekim 1971 (silahlı örgütlerin ortaya çıkışı)

İnsan hakları siyaseti
Topyekün ayaklanma

İslam Devrimi

57-16 arası tarihler
193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979

Dr. Musaddık’ın
 Başbakanlığı

5 Haziran 1963 halk ayaklanması 
( legal direniş döneminin sona ermesi ve silahlı hareketlerin başlaması) 



1979

Liberallerin hakimiyeti

1982

Liberallerin ortadan kalkması

1989-1982

Sağ

 -Geleneksel sol
 -Musevi hükümeti

Hakim cenah

Meclis, yargı ve hükümette çoğunluk

1989-1988

İmam Humeyni’nin ölümü

Küresel şartlar

Solun zayı�ayıp sağın güçlenmesi

Devrimci heyecanın sönmesi

Ekonomik sorunlar

Aşırı geleneksel sağ’ın toplum içinde şekillenip güçlenmesi 

Sol hareket1991-1989

Yargı erkinde ve mecliste çoğunluk

Sağ hareket 1991-1989

Güç kazanma dönemi

Hükümette çoğunluk (Rafsancani)

Birleştirici aydın grubunun şekillenmesi

Yeni anayasa yapım süreciMecliste azınlık, üniversitelerde varlık gösterme

1991-97

Üniversite çevrelerine giriş ve yeni sola yakın aydın sınıfının ortaya çıkışı

Geleneksel sol 1997-1999
Hükümette azınlık

Hatt-ı İmam güçleri birliği ve 
Mücadeleci Din Adamları Birliği

Modern sol 1997-1999
Hükümette çoğunluk

1996-1997 1368-70?

Hükümette Yargı erkinde ve Mecliste Çoğunluk

Mecliste azınlık, hükümette nisbeten etkin
Modern sağ

1997-1999

Özellikle meclis seçimlerinde güç kazanma

Geleneksel sağ 1997-1999

Hatemi hükümeti

Mecliste çoğunluk, hükümette azınlık

23 Mayıs 1997

Hizbullah’ın hakimiyeti ve devrimci güçler arasında 
–İslam Mücahitleri Örgütü ve Cumhur-i İslami Partisi- 
�kir ayrılıklarının başlamasıyla sol ve sağ’ın ortaya çıkışı

EK 2. İRAN’DA 1979-1999 ARASI SİYASİ HAREKETLER
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İRAN SİYASETİNİ 
ANLAMA KILAVUZU

Tarih boyunca bölgenin önemli güçleri arasında yer alan İran, bugün 
çok önemli bir kavşağın başında durmaktadır. Bir yandan ekonomik 
ambargolarla uluslararası sistemden yalıtılmaya çalışılırken diğer taraftan 
kendi politikaları neticesinde İslam dünyasında da yeri sorgulanır bir 
konuma gelmiştir. Ekonomik ambargolar yüzünden dışarıda, siyasi 
çekişmeler yüzünden içeride ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olan İran kritik 
bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinin  eğişindedir. Ortadoğu ve bütün dünya 
için de önemi haiz bu seçimlerde İran halkının tercihi hiç kuşkusuz sadece 
İranlıları değil bölgede yaşayan herkesi etkileyecektir. Acaba Fars siyasal 
aklı bu süreci tersine çevirebilecek bir hamle mi gerçekleştirecek, yoksa 
pozisyonunu korumayı mı tercih edecek? Bu sorunun cevabının bütün 
bölge için kritik bir dönemece işaret ettiği açıktır. Bu raporun yukarıdaki 
soruya cevap ararken ihtiyaç duyulacak verilere ulaşılması konusunda 
araştırmacılara yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Elinizdeki bu çalışma İran ile ilgili temel bilgilerin sunulması amacıyla 
hazırlanmıştır. Bu bağlamda Fars/İran siyasal aklının oluşum süreci ve 
geçirdiği aşamalar özet tarihi bilgiler olarak sunulmuş, ortaya çıkan sosyal-
siyasi hareketler bu tarihsel süreç içerisinde anlatılarak günümüze kadar 
getirilmiştir. Bunun yanında halihazırda İran’da sistemin nasıl işlediği 
İran’daki kurumlar ele alınarak incelenmiş, böylece dışarıdan bakıldığında 
karmaşık bir izlenim veren sistemin anlaşılmasını kolaylaştıracak veriler 
ortaya konulmuştur. Etnik ve dini gruplar, medya organları ve sosyal-
siyasi yaşamda etkin şahıslara dair verilen bilgilerle de okuyucunun İran’ın 
güncel siyasetine dair fikir edinmesi hedeflenmiştir.
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