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EDİTÖRDEN 

 

Uzun uğraşlar ve gayretler sonucu, dergimizin ikinci 

sayısı da okuyuculara ulaştı. Derginin zamanın da çıkmasın 

da ve makale seçimin de, önemli katkılar sağlayan editör 

yardımcılarımız, Prof. Dr. Yonca Anzerlioğlu ve Doç. Dr. 

Şennur Şenel’e değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

İkinci sayı da makale veren değerli akademisyen arkadaşlara 

teşekkür ederim. Bize yayınlanmak için gönderilen 

makaleleri bilimsel ölçülerle değerlendirerek yayına 

hazırlayan değerli hakem arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. 

Bu sayı da, birbirinden farklı sekiz ilginç makale var, 

okuyucuyu bilgilendiren ve aydınlatan değerli bilimsel 

çalışmalardır. Araştırmacılara yol gösteren ve bilim hayatına 

katkı sağlayan, uluslararası literatürü zenginleştiren değerli 

makalelerdir. Dergimizin Türkçe, Farsça ve İngilizce gibi 

önemli üç dilde yayınlanması bölge araştırması yapan çok 

sayıda yerli ve yabancı kişi ve ilgili kitleye özgün 

çalışmalara ulaşma imkanı sunmaktadır. Bu makaleler 

okuyucuyu bilgilendirme, aydınlatma gibi görevlerinin yanın 

da, ayrıca bölge araştırmacıları için de önemli bir kaynak 

imkanı sunmaktadır. Birinci sayıda da belirttiğimiz gibi 

dergimiz barışçıl amaçlarla, orta doğu bölgesin de ve bütün 

dünya da barış ve dostluğun tesisin de, orta doğunun 

sorunlarının çözümün de ve bölgenin tanıtılmasın da elinden 

gelen katkı ve gayreti gösterecektir. Dergi yönetimi olarak, 

bölge halklarının için de bulunduğu dramatik durumdan 

çıkması, halkların dostluğu ve kardeşliği için üstüne düşeni 

yapacaktır. Not etmemiz gereken bir başka husus ta bize 

ulaşmak isteyen muhtemel yazarlar ve okuyucularımızın 

mesajlarını beklediğimizi duyurur, destek ve tavsiyelerini de 

bilmek isteriz, düşüncelerinizi bize elektronik posta veya 

telefonla iletirseniz memnun oluruz. Ayrıca, dergimizin üç 

dilde sitesi yapım aşamasındadır, umarız bir sonraki sayı da 

bu güzel müjdeyi de siz değerli okuyucularımıza vermiş 

oluruz. Esen kalınız. 

  

 

 

Yayın Kurulu adına, Editör 

Prof. Dr. Haydar Çakmak 
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Tarih Öncesi Ve Tarihî Devirlerde İran 

Coğrafyasinda Türkler 

 

 
Prof.Dr.Abdulkadir Yuvali 

 

 

 

Günümüzde Türklerin, yaşamakta oldukları coğrafya 

için Türk dünyası tabiri kullanıldığı gibi, eski,orta,yeni ve 

yakınçağlarda da bir Türk dünyası gerçeği söz 

konusudur.Eskiçağ’daki Türk tarihinin yani milli tarihimizin 

temsilcileri,yaşadıkları coğrafyaları,bırakmış oldukları belge 

ve bilgileri büyük önem arz etmektedir.Ayrıca eskiçağdaki 

Türk dünyası tarihinin gün ışığına çıkartılabilmesi için söz 

konusu dünya ile birlikte yakın çevresindeki kavimlere ait 

bilgiler de büyük önem arz etmektedir.Söz konusu bilgileri 

doğrulayan,zenginleştiren arkeolojik bulgular her geçen gün 

yenileri ilave edilmektedir.Eskiçağ Türk dünyası tarihi ve 

yakın çevresindeki kavimlere ait bulgular dün tesadüfler 

sorucu elde edilirken,bugün mevcut bilgilerden hareketle 
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belirlenmiş mekanlarda yapılmakta olan kazı çalışmaları 

hızla artmaktadır.Böylece bu tür çalışmaların sonucunda;bir 

yandan eskiçağdaki  Türk kavimleri ve devletlerinin mevcut 

sayılarına yenileri eklendiği gibi,aynı zamanda  mevcutlara 

ait  tarihî bilgiler de aydınlatılmaktadır.Bütün bunlara  ilave 

olarak,eski ve ortaçağlardaki Türk varlığı yanında ortaya 

koymuş oldukları yüksek kültür ve temsil etmiş oldukları 

medeniyetlerine dair ortaya atılmış bazı  görüşler terk 

edilmekte,eskive ortaçağlardaki  Türk dünyası gerçeği ciddi 

manada gün ışığına çıkarılmış olmaktadır.   

Çağımızda Türk dünyası denildiğinde nasıl Avrasya 

coğrafyası akla geliyorsa, Eskiçağ Türk dünyasında da 

durum değişmemektedir. Kaynaklar konusuna gelince; 

Latin, Grek, Bizans, Arap. İran, Sümer, Asur, Babil, Çin, 

Hint, Türk vb. kaynaklar zikredilebilir. Araştırmalarda, söz 

konusu kaynaklar yer ve zamana bağlı olarak ön plana 

çıkmış olsa  da hemen hiç birisinin  göz ardı edilmemesi 

gerektiğini düşünüyoruz. Şu halde genel bir Türk dünyası 

tarihi konusunda, Eskiçağ’dan günümüze uzanan bir kaynak 

külliyatı söz konusudur. Ancak söz konusu kaynaklar 

yanında,Türk dünyası coğrafyasındaki mevcut arkeolojik 

bulgular (müzelerdeki  mevcut  bulguların adlandırılmaları 

konusundaki sorunun göz ardı edilmemesinde fayda 

olduğunu düşünüyorum)  ile  sayıları her geçen gün artmakta 

olan  kazı  çalışmaları ümit vaat etmektedir. 

Türkiyat Araştırmaları, son üç asırdan bu yana 

Avrupalılar ve Ruslar ve bazı ülkelerin bilim adamlarınca 

yapılmaktadır. XVIII yüzyıldan itibaren Strahlenberg, 

Yadrintsev, Heikel, Radloff, Thomsen ve daha niceleri bu 

yolda ciddi çalışmalar yapmışlardır. Zira ilk Türkoloji 

kürsüsü, 1795 yılında Paris’te “Ecole des Languages 

Orientales Vivantes”de kurulmuştur. Bunu Şarkiyat ve 

Türkoloji ile ilgili enstitüler takip etmiştir. Moskova’da 

(1814),Paris’te (1821),Londra’da (1823),Helsinki’de (1883) 

ve yine Londra’da (1906) vs. bu kuruluşlar aracılığıyla Türk 

Eskiçağ, Ortaçağ’ına dair periyodikler çıkartılmış ve sayısız 

bilimsel makaleler kaleme alınmıştır.( Taner Tarhan, “Ön 

Asya Dünyasında İlk Türkler, Kimmerler ve İskitler”,  

Türkler, c,s.597). Türkiye cumhuriyeti Devleti kuruluşunu 

takiben Gazi Mustafa Kemal Atatürk,1924 yılında bu görevi 

Fuad Köprülü’ye vermiştir. Böylece ülkemizde ilk olarak, 

Türk dil, kültür, tarih ve etnografyasının araştırılması 
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amacıyla Türkiyat Enstitüsü kurulmuştur. Aynı şekilde 1931 

yılında Türk Tarih Kurumu (Türk Tarih Tetkik Cemiyeti) ve 

1932 yılında Türk dil kurumu (Türk Dili tetkik Cemiyeti) ile 

1933 yılında da Ankara’da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

kurulmuştur. Atatürk’ün ısrarla üzerinde durmuş olduğu 

konular arasında; Türk dünyası ile ilgili bilimsel 

araştırmaların yapılması, yapılan çalışmalarla ilgili bilimsel 

toplantıların düzenlenmesi ve böylece o güne kadar 

Türkoloji ile ilgili yapılmış olan yanlış tespitlerin, 

yorumların söz konusu bilimsel kongrelerde tartışmaya 

açılması ve doğruya ulaşılması konusunda ciddi adımlar 

atılmıştır. Böylece o güne kadar Türklük bilimi ve haliyle de 

Türkler konusundaki birçok yanlı veya yanlış tezler, teoriler 

çürütülme konusunda önemli adımlar atılmış oldu. 

Türkler, Asya Kıtası’nın merkezinde yani bilim 

adamlarının Orta Asya veya Uluğ Türkistan olarak 

tanımlamış oldukları; kuzeyde Sibirya, doğuda Büyük 

Kingan (Kadırgan) dağları, güneyde Himalaya ve Hindukuş 

sıradağları, batıda Hazar Denizi ve Yayık(Ural) nehri ile 

sınırlanmıştır. Türklerin bilinen en eski tarihlerinden beri söz 

konusu büyük coğrafyada yaşamış oldukları ve buradan 

dünyanın öteki yerlerine muhaceretlerinin olduğu 

bilinmektedir. Türklerin anayurdunun, bu geniş coğrafyanın 

neresinde olduğu konusunda; tarihçiler, arkeologlar, 

antropologlar, dilciler ve kültür tarihçileri arasında şimdilik 

kaydıyla farklı görüşler söz konusu olsa da, Altay ve Sayan( 

Kögmen) dağlarının kuzeybatısı olduğu ifade edilmektedir. 

Dilbilimcileri, Türklerin anayurdunun  söz konusu yerlerin, 

doğu, batı ve güney yönlerinde daha da geniş olduğunu 

söylemektedirler (İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli 

Kültürü,İstanbul 1977,s.29,30).Uluğ Türkistan,merkezli 

Türk göçleri batı yönünde  yoğunlaşmıştır.İnsanlık tarihinde 

yaşanmış olan muhaceretler genellikle ciddi bir sebep 

olmadan yapılmadığı söylenebilir.Zira bir ailenin veya daha 

büyük bir sosyal organizasyonun yurdunu terk etmesi ve 

sonucu bilinmeyen yolculuklara  kalkışmalarının altında 

yatan sebepler  olmuştur.Söz konusu sebepler arasında; 

doğal afetler,hastalıklar,siyasi manadaki 

anlaşmazlıklar,nüfus artışına bağlı olarak yeni yurtlar 

aranma, karşı durulamayan iç veya dış baskılar ile  yeni  

vatan kurma idealleri temelinde sebepler bulunmaktadır. 
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M:Ö devirlerde yapılan muhaceretler konusunda 

yapılmış olan araştırmlarıın sınırlı veya bazı tesadüflere 

bağlı olmasından dolayı henüz tam olarak aydınlatılmış 

olduğu söylenemez. Ancak Çin, Mezopotamya, İran, 

Hindistan ve Anadolu medeniyetleri merkezli olarak 

yapılmış olan araştırmalarda Türk kültür ve siyasi tarihine 

dair bilgilere ulaşılmıştır. Nitekim nerede büyük bir Türk 

devleti kurulmuş ise, oralarda  Türk kültürünün izlerine 

rastlamak mümkündür. Bu görüşten hareketle Çin, İran, 

Sümer ve Hitit gibi yerleşik medeniyet merkezlerinin atlı 

göçer evli  kavimlerle  yakından ilgili olduğu,onların 

teşkilatçı dehaları olmadan söz konusu medeniyetlerin 

ulaştıkları seviyenin mümkün olamayacağı düşüncesine 

sahip olmuşlardır (Salim Koca,Türklerin Göçleri ve 

Yayılmaları,Türkler,c.I,s.657). Nitekim Sümerce yapı 

bakımından Türkçenin de dâhil olduğu diller grubu arasında 

yer almaktadır. Yapılmış olan araştırmalar sonunda 200-300 

civarında Sümerce kelimenin ses ve anlam bakımından 

Türkçe ile ilgili olduğu tespit edilmiştir(Osman Nedim Tuna, 

Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi İle Yaş Meselesi, 

Ankara 1990). Aynı benzer durumun Türkçe ile Gutti, Huri 

ve Urartu dilleri için de söz konusudur. Bilim adamları, Uluğ 

Türkistan’daki Anav (Anau) kültürü ile Mezopotamya’daki 

Sümer  kültürü arasındaki ortak yönlerden hareketle, her iki 

kültürün ortak bir soydan gelmiş olabilecekleri veya  akraba 

kavimlerce  meydana getirilmiş olabileceği  kanaatine 

varmışlardır. Bu konuyla ilgili olarak,Kuzey Çin’de 

kurulmuş olan Cov (Chou) Devleti’nde görülen başta at 

kültürü,Gök Tanrı inancı,güneş ve yıldızların kutlu sayılması 

vb bazı  geleneklerin Türk kültürü ile olan ilgisinden 

hareketle Cov (Chou) Devleti’ni kuranların Türk olduğu 

görüşü kabul görmüştür.Öyleki, Anadolu üzerinden İtalya’ya 

gitmiş olan Etrüsklerin de dilleri ile ilgili bazı  problemlerin 

çözülmesi hainde Etrüskler  de Türk kültürünün temsilcileri 

olarak gösterilebilir.M.Ö 1700 yıllarında Uluğ Türkistan’ı 

terk ederek,batı yönünde muhaceret etmiş oldukları  bilinen 

Kimmerler,daha sonraki tarihlerde İskitlerin Kafkasya 

yoluyla Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara gelmiş 

olmaları,aynı kavimlerin Kafkasya  üzerinden Anadolu İran 

ve Suriye gitmiş olmaları,Asurlar ve Persler ile mücadele 

ettikleri bilinmektedir(Salim Koca,a.g,m.s.658). 
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 Türk muhacereti milat sonrası devirlerde de aynı 

şekilde doğu-batı yönünde aralıklarla devam etmiştir. 

Coğrafi yakınlığı dolayısıyla ilk olarak Kuzey Çin ve Kuzey 

Hindistan’a yapılmış olan göçler sonucunda Kuzey Çin’de 

Tabgaç Devleti (338-557) Türkler tarafından kurulmuş ve 

Kuzey Çin merkez olmak üzere Çin topraklarını kontrolleri 

altında tutmuşlar, Ancak Budizm’in etkisinde kalarak 

savaşçı ruhları törpülenmiş ve daha sonraki devirlerde 

Çinlileşmekten kurtulamamışlardır. Aynı şekilde Büyük Hun 

Devleti’nin zayıflaması ve dağılmasıyla Hun Türkleri de 

batıya yönelmişler ve bugünkü Afganistan’da Ak Hunlar 

Devleti’ni kurmuşlardır. Bu sırada İran coğrafyasındaki 

Sasani Devleti ile ilişkilerini geliştirmişler ve takiben 

Hindistan’ın kuzeyine hâkim olmuşlardır. Ancak Batı 

Göktürk Devleti ile Sasaniler aralarında Ak Hunların 

aleyhinde bir anlaşma yapmak suretiyle Ak Hunların siyasi 

varlığına son vermişlerdir. 

Türk muhaceretinin umumiyetle doğu-batı yönünde 

cereyan etmiş, ağırlıklı olarak da Türk muhacereti ki büyük 

yolu takip etmiştir. Bunlardan Kuzey Yolu; Uluğ Türkistan 

ve batısındaki coğrafyalardan  değişik sebeplere bağlı olarak 

yola çıkan Türk kavimleri Hazar Denizi’nin kuzeyinden 

geçerek Karadeniz’in kuzeyini takiben  Balkanlar ve Orta 

Avrupa’ya  ulaşmışlardır.Bu yolun güzerğahı da bugünkü 

Kazakistan  ovasından,Aral ve Hazar Denizi yönüyle 

ulaşmış oldukları Karadeniz’in kuzeyi genellikle bozkır 

ikliminin hakim olduğu yerlerdir.Ayrıca Kuzey yolu 

boyunca  doğal engeller ile Çin,İran ve Bizans gibi  yerleşik 

güç merkezleri de bulunmamaktadır.Türk kavimlerine bu 

yolu açan hiç şüphesiz Hun Türkleri olmuştur.Nitekim Hun 

akınları karşısında Ural Dağlarından başlamak üzere yerel 

unsurlar adeta birbirlerini tazyik etmek suretiyle Avrupa 

tarihinde hemen birçok konularda derin izler bırakmış olan 

kavimler göçü hadisesini yaşatmışlardır. Hun Türklerinin 

Ural Dağlarını aşmasıyla birlikte başlamış olan kavimler 

göçü sonucunda, Ural Dağları’ndan İspanya ve hatta Kuzey 

Afrika’ya kadar uzanan kavimler muhacereti söz konusu 

olmuştur. Kavimler göçü hadisesine bağlı olarak, Roma 

İmparatorluğu önce Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu 

olarak ikiye ayrılmış, takiben Batı Roma İmparatorluğu tarih 

sahnesinden çekilmiştir. Avrupa coğrafyasındaki yerel 

unsurlar, Alanlar, Gotlar, Süevler, Franklar ve Vandallar 
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doğu-batı yönünde, biri birlerini tazyik etmişler, dolayısıyla 

Avrupa’nın demografik yapısı alt-üst olmuş, ciddi manada 

değişikliklere yol açmıştır. 

Türk muhaceret hareketinde Orta Yol olarak 

tanımlanan bu hareket, tarihin değişik dönemlerinde 

aralıklarla devam etmiştir. Bu yolu takip eden Türklerin 

karşısındaki en büyük engellerden birisi İran’daki yerleşik 

siyasi teşekküller olmuştur. Sasaniler, doğudan Batı 

Göktürkler, batıdan da Bizans’ın sıkıştırmaları sonrasında 

zayıflamış olan Sasaniler, Müslüman Arap kuvvetleri 

karşısında dağılmışlardır. Türk kavimleri Orta Yolu takiben 

gelenler İslam dünyasında yeni bir tarih ve medeniyetin 

temsilcileri olacaklardır. Zira Çin’e, Hindistan’a ve 

Balkanlara giden Türk kavimleri, toplulukları Hıristiyan-

Batı medeniyeti içinde varlıklarını kaybedeceklerdir. 

Karahanlı, Büyük Selçukluları, Türkiye Selçukluları ile 

diğer Türk devletleri ve Beylikleri, Atabeğlikleri Uluğ 

Türkistan coğrafyasından binlerce kilometre batıda yeni 

birer Türk yurtların kurucuları ve sahibi olacaklardır. 

 Türk muhaceret hareketinin sonucunda, Uluğ 

Türkistan merkezli olarak Avrasya coğrafyasındaki 

Eskiçağ’daki Türk dünyasının sınırları Ön Asya, 

Karadeniz’in Kuzeyi, Balkanlar ve Doğu-Orta Avrupa 

coğrafyaları da dâhil edilmiştir. Araştırmamızın konusu olan 

İran coğrafyası, İlk ve Orta devir Türk asırları boyunca 

aralıklarla kurulmuş olan Türk devletleri için vatan 

konumunda olmuştur. Zira İran coğrafyası, Türk muhaceret 

hareketinin Kuzey Yolu boyunca ilerlemiş olan Türk 

kavimleri ve topluluklarından etkilenmemiş ise de, Orta Yol 

boyunca gelmiş olan Türk kavimleri ve toplulukları için İran 

coğrafyası adeta mecburi bir güzergâh yani geçit konumunda 

olmuştur. Ayrıca İran’ın dağlık ovalık ve platoları bir 

yönüyle atlı göçer-evli Türkler için cazip olmasından ziyade 

yerleşik hayat için de son derece cazibe merkezi olarak 

görülmüştür. 

Günümüzdeki sınırlarıyla İran coğrafyası, güneyinde 

Basra ve Umman Körfezleri, Kuzeyinde Hazar Denizi, 

Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Afganistan 

ve Türkmenistan gibi komşu ülkelerle çevrili bulunmaktadır. 

Tarih^olarak İran coğrafyası, kuzeyinde Hazar Denizi ve 

güneyinde Basra Körfeziyle adeta bir tür kavimlerin yol 

güzerğahı, geçidi ve haliyle de şartların elvermesi halinde 
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konaklayıp devlet kurdukları coğrafyalar arasında önemli bir 

konuma sahip olmuştur. Konuya Türklerin tarih öncesi ve 

tarihî devirlerindeki pencerelerinden bakacak olursak, 

eskiçağ, ortaçağ, yeniçağ hatta yakınçağlarda İran 

coğrafyası, büyük oranda Türk coğrafyasının önemli bir 

bölümü olduğu görülmektedir. Türk kavimleri, değişik 

zamanlarda  İran coğrafyası merkezli olarak devletler 

kurmuşlar ve buradan uzak-yakın coğrafyalardaki  halkları 

da yönetimleri altında bulundurmuşlardır. Aynı şekilde İran 

coğrafyası dışında kurulmuş olan bazı Türk devletleri de 

zaman zaman İran coğrafyasındaki halkları yönetimleri 

altında bulundurmuşlardır. Bu özelliğinden dolayı büyüklü-

küçüklü Türk boy ve budunları da İran coğrafyasının 

sakinleri olarak yüzlerce yıldan beri söz konusu coğrafyada 

yaşamışlar halen de yaşamaktadırlar. 

Günümüzde Türk dünyası kavram olarak, bağımsız ve 

özerk Türk cumhuriyetleri ile dünyanın değişik bölgelerinde 

veya siyasi teşekküllerin bünyesindeki bütün Türkleri 

kapsamaktadır. İran Türkleri, dünden bugüne İran 

coğrafyasında fiilen kurulmuş, İran merkezli olarak diğer 

bölgeleri de yönetmiş siyasi teşekküller akla gelmektedir. 

İran coğrafyası dışındaki bir bölgede kurulmuş olan Türk 

siyasi teşekküllerinden bazıları aynı zamanda İran 

coğrafyasının tamamını veya bazı bölgelerini yönetmişlerdir. 

Bu iki özelliği temsil etmekte olan siyasi teşekküllere ilave 

olarak, İran coğrafyasında dünden bugüne yaşamış veya 

yaşamakta olan Türk toplulukları da İran Türkleri olarak 

tanımlanmaktadır. İran Türklüğü denildiğinde, M.Ö 

devirlerde İran coğrafyasında yaşamış ve kendi devletlerini 

kurmuş olan Türkler akla gelmektedir. M.Ö devirlerde söz 

konusu coğrafyada M.Ö 2500-1900 yılları arasında güçlü bir 

devlet kurmuş olan Keyaniler, İran Türklüğünün bugün için 

ilk temsilcisi olarak gösterilmektedir. Keyaniler, kronolojik 

olarak; Medler, İskitler/Sakalar. Kimmerler ve Hunlar takip 

etmiştir (Mehmet Bayraktar, “Bilinmeyen Bir Türk Ulusu 

Keyaniler,” Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak 

Üniversitesi, III. Uluslararası Türkoloji Kongresi,18-20 

Mayıs, 2009 Türkistan-Kazakistan, Bildiriler, Türkistan 

2009,s.509). Herodotos’un ifade ettiği üzere, Kafkasya’daki 

Kimmerler takip eden İskitler Hazar Denizi kıyı şeridini 

takip eden İskitler Derbent-Demirkapı geçidi üzerinden 

Azerbaycan ve İran’daki Med topraklarına girmişlerdir. 
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Çağdaş Asur çivi yazılı kaynaklarda Kimmerler ve İskitlerin, 

Urartu topraklarındaki faaliyetleri hakkında kıymetli bilgiler 

bulunmaktadır. Asurlular, Kimmerler için  

“Gimirrai”,İskitler için de İskuze/Asquzai adlarını 

kullanmışlardır. Bu dönemde Kimmerler ile Asurlar arasında 

Doğu Anadolu toprakları üzerinde ciddi manada 

mücadeleler söz konusu olmuştur. Kimmerler ile Medler. 

ortak düşmanları olarak gördükleri Asur Devleti’ne karşı 

işbirliği yapmışlardır.(Taner Tarhan, a.g,m,s.606,607).Şu 

halde M.Ö göçlere bağlı olarak Kafkasya ve Karadeniz’in 

kuzeyine gelmiş olan Kimmerler ve İskitler, Kafkasya 

yoluyla Ön Asya ve haliyle de Anadolu ve İran’daki siyasi 

kuruluşlarla savaşlar ve barışlar  hatta bir birlerine karşı 

ittifaklar bile yapmışlardır. 

İran coğrafyasında, Sasani Devleti’nin Emeviler 

döneminde siyasi hakimiyetini kaybetmiş olması yanında 

İslamiyet’te bu bölgede  hızla yayılmıştır.Emeviler’in siyasi 

hakimiyetlerini kaybetmelerinden sonra  anılan coğrafyada 

Abbasiler hakimiyeti söz konusu olmuştur.X.yüzyılda 

Gazneli Türk Devleti’nin İran coğrafyasına hakim 

olmasından itibaren XX:yüzyıla kadar yani x asırlık süreçte  

bazı kısa dönemler hariç tutulacak olursa yaklaşık olarak bin 

yıllık bir Türk hâkimiyeti olmuştur.Gazneliler 1040 yılında 

Selçuklular karşısında  uğramış oldukları Dandanakan 

savaşından sonra İran coğrafyasına Büyük Selçuklu Devleti 

hâkim olacaktır.Büyük Selçuklu Devleti’nin hüküm sürmüş 

olduğu topraklar üzerinde günümüzde yirmi altı siyasi 

teşekkül bulunmaktadır.Büyük Selçuklular,1141 yılında 

Karahıtaylar karşısında  mağlup olmalarından sonra bu 

devlet dağılma süreci yaşamış,imparatorluğun geniş 

toprakları üzerinde birçok Türk atabeylikleri tarih sahnesine 

çıkmıştır. Söz konusu Türk atabeylikleri arasındaki 

hâkimiyet mücadelesi sonrasında Harezmşahlar Türk 

Devleti, İran coğrafyasına hâkim olacaktır. XIII. yüzyılın ilk 

çeyreğinde Moğol Türk İmparatorluğu hâkim güç olarak 

Çin’den Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan yerlere hâkim 

olmuştur. İran coğrafyasında Cengiz Kağan’ın torunu 

Hülegü İlhanlı Devletini kuracaktır. İlhanlı Devleti XIV. 

yüzyıl ortalarında siyasi olarak dağılacaktır. İran ve Batı 

Türkistan coğrafyaları merkez olmak üzere emir Timur’un 

kurucusu olduğu Timurlu Devleti  hâkim güç olarak XV. 

Yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdürecektir. Bu tarihte 
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İran coğrafyasının yeni hâkim gücü, Güneydoğu Anadolu 

merkezli olarak kurulmuş olan Karakoyunlu Türkmen 

Devleti olmuştur. Karakoyunlu Devleti’nin siyasi varlığına 

aynı bölgede Diyarbakır merkezli olarak kurulmuş olan 

Akkoyunlu Türkmen Devleti son vermiştir. Osmanlı Devleti, 

kuruluşunu takiben diğer Anadolu Beylikleri gibi Anadolu 

birliğini kurmak için başlatmış olduğu mücadelenin belki de 

son halkasını Akkoyunlu Türkmen Devleti’ne karşı 

kazanmış olduğu Otlukbeli savaşı (1471) sonrasında 

Akkoyunlu Türkmen Devleti tarih sahnesinden çekilmiştir. 

Bu defa da kurucu unsurları, Anadolu’dan İran’a gitmiş olan 

TürkmenIer’in (Antalya, Maraş, Amasya ve Tokat yöresi 

Türkmenleri) oluşturduğu ve kurucusu Şah İsmail olan 

Safevi Türk Devleti İran’a hâkim olmuştur. Türk dünyasının 

hemen her bakımdan en güçlü olduğu bu dönemde Avrasya 

coğrafyasında, Osmanlı Devleti; Anadolu merkezli ( 

Akdeniz, Eğe-Adalar Denizi-Karadeniz ve Kızıldenizlerin 

birer Türk gölü olduğu), Balkanlar, Orta Avrupa, 

Karadeniz’in kuzeyi, Kafkasya, Ortadoğu coğrafyası ile 

Kuzey Afrika’yı içerisine alıyordu. Aynı şekilde İran, 

Kafkasya’da Safeviler, Türkistan Coğrafyasında Şeybaniler 

Devleti ve Hint Yarımadasında Babür İmparatorluğu 

bulunuyordu. Ancak söz konusu Türk devletleri arasında 

mücadeleler eksik olmamış ve Türklüğün haşmetli dönemi 

takip eden asırlarda süratle gerileyecektir.  

İran Türklüğü, eski ve ortaçağlarda olduğu gibi yeni 

ve yakın çağlarda da, İran coğrafyasındaki konumunu 

muhafaza etmiştir. Nitekim 1736 yılında İran’daki Türk 

hâkimiyeti, Oğuz Türklerinin bir boyu olan Avşar Türklerine 

geçmiştir. Nadirşah Avşar’ın ölümünden sonra İran’da siyasi 

iktidar bir ara Lur asıllı Zend Hanedanını geçecektir. Ancak 

Kaçar Türklerinden Ağa Muhammed Han, İran’da  

hâkimiyetin  bir diğer  Türk hanedanını geçmesini 

sağlamıştır. Yapmış olduğu icraatlara arasında, Tahran 

şehrinin başkent yapılmış olması, ülkede bozulan nizamın 

büyük ölçüde yeniden sağlanmasıyla ülkede sulh ve sükûn 

temin edilmiştir. Ancak XIX. yüzyılda İran ciddi manada 

sıkıntılar yaşamış bundan istifade eden başta İngiltere, 

Fransa ve Rusya arasında adeta İran mücadele alanı haline 

getirilmiştir. Bu kargaşalar sırasında, İngiltere’den almış 

olduğu teşvik ve destekle 1921 yılında Kazak birliklerinin 

kumandanı Rıza Han, Seyyid Ziyaeddin ile birlikte iktidara 
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karşı darbe yapmıştır. Darbe sonrasında Rıza Han ordu 

kumandanlığına, Seyyid Ziyaeddin de Başbakanlık görevine 

getirilmiştir. Ancak İran’da sıkıntılar daha da artınca Kaçar 

Ahmed Şah, ülkesini terk ederek İngiltere’ye gitmiştir. İran 

ordularına kumanda etmekte olan Rıza Han,Seyyid 

Ziyaeddin’i tasfiye etmiş ve  1925 yılında Rıza Şah Pehlevi 

adıyla  kendisini İran Şah’ı olarak ilan etmiştir.Böylece 

İran’da yaklaşık olarak bin yıldan beri devam etmekte olan 

Türk yönetiminin dönemi kapanmış ve Fars asıllı Rıza 

Pehlevi ile katı bir Fars  dönemi başlamış oludu.İran’daki 

mevcut  ve oldukça kuvvetli olan  mezhep bağları İran’daki 

Türkler arasında milli Türk kimliğini bastırdığı için  söz 

konusu değişme bağlı olarak bir iç kargaşa 

yaşanmamıştır.İran coğrafyasında yaklaşık olarak bin yıl 

sürmüş olan Türklerin yönetiminde,Fars kültürüne yönelik 

en ufak bir kısıtlamanın söz konusu olmamasına 

rağmen,Rıza Şah Pehlevi ve daha sonraki İran İslam 

Cumhuriyeti dönemlerinde ,İran’daki Türklere ve haliyle 

Türk kültürüne  karşı aynı hoş görüyü göstermeleri bir yana 

kattı bir yasaklama düzeni aralıksız olarak sürdürülmektedir. 

İran’daki Türklere karşı, mevcut devlet yönetiminin 

tutumunu Türk asıllı bazı kimselerin (misal İran’ın din^lideri 

Ayetullah Ali Hameney vb. ) üst düzey görevlere de 

bulunmalarına rağmen söz konusu baskıcı uygulamanın 

değişme şöyle durusun yumuşadığı da söylenemez. Şu halde 

eskiçağ’dan başlamak üzere İran coğrafyasında fiilen 

kurulmuş olan Türk devletleri ile İran merkezli kurulmamış 

olsalar bile belirli bir süre İran topraklarının tamamını veya 

bir bölümünü yönetmiş olan Türk devletleri aralıklarla da 

olsa bin yıldan beri İran coğrafyasının hâkimleri konumunda 

olmuşlardır..Ayrıca dünden-bugüne İran’da yaşamakta olan 

Türk toplulukları da Türk dünyasının İran coğrafyasındaki  

varlığını oluşturmaktadırlar.  

İran Türklüğü’nün temsilcileri olarak tanımladığımız 

Türk boyları veya kavimleri, eskiçağ’dan bugüne uzanan 

zaman çizgisinde ya bizzat İran’da kurulmuş olan siyasi 

teşekküller veya İran coğrafyası dışında kurulmuş olsalar da 

fiilen belirli dönemlerde İran’ın tamamını veya büyük bir 

bölümünü yönetmişlerdir. Söz konusu Türk devletleri ile 

ilgili olarak, bilim adamları çoğu zaman farklı görüşlere 

sahip olmuşlardır. Bilhassa söz konusu coğrafyada kurulan 

devletlerin ağırlıklı olarak yerleşik kültürün temsilcileri 
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olmaları hasebiyle bir çırpıda yani  ciddi manada 

araştırmalar yapmadan Türk asıllı devletlerden bazılarının  

Aryani olduğunu söyleyen  çevreler de vardır.Ancak İran ve 

komşusu  konumundaki yerlerdeki arkeolojik 

buluntular,antropolojik veriler konuyu büyük oranda gün 

ışığına çıkartmaktadır.Bu konu,bilahare ele alacağımız siyasi 

teşekkülleri doğrudan ilgilendireceğine inandığımız müstakil 

makalelerde  enine boyuna tartışılacaktır.Konunun, 

kapsadığı alan ve tarihi derinlik ve zenginliğini 

dikkatlerinize sunma düşüncesiyle İran coğrafyasında 

kurulmuş Türk devletleri ve Türk halklarını isimleriyle de 

olsa dikkatlerinize sunmakta  fayda görüyoruz.Bugün 

Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığı forsundaki 

mevcut on altı Türk Devleti’nden altısının İran 

coğrafyasında kurulmuş  olması bir tesadüf olabilir mi? Bu 

durum olsa olsa İran Coğrafyasının, mevcut Türk dünyasının 

dünden-bugüne uzanan zaman çizgisinde  son derece  

önemli bir parçası olduğunu göstermektedir.Böyle bir 

düşünceyle, İran Coğrafyasında kurulmuş olan başlıca  Türk 

siyasi kuruluşlar; 

1- Keyaniler, 

2-Medler, 

3-Kimmerler ve İskitler, 

4-Ak Hunlar,  

5-Hazar İmparatorluğu, 

6-Gazneliler,  

7-Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 

8-Irak Selçukluları, 

9-Kirman Selçukluları, 

10-İldeniz oğulları, 

11-Harezmşahlar Devleti, 

12-İlhanlı Devleti, 

13-Timurlu Devleti, 

14-Karakoyunlu Devleti, 

15-Akkoyunlu Devleti, 

16-Safevi Devleti, 

17- Avşar Devleti, 

 18-Kaçar Devleti, olarak sıraladık. Söz konusu bu 

devletlerarasındaki bazıları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer almışlardır.  
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1.Ak Hunlar,  

2.Hazar İmparatorluğu, 

3.Gazneliler,  

4.Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 

5.Harezmşahlar Devleti, 

6.Timurlu Devleti. Olarak sıralanmaktadır. 

 

Günümüzde, tarihî devirlerden beri İran coğrafyasında 

yaşamakta olan Türk Toplulukları arasında; 

1-Azerbaycan Türkleri ilk sırayı almaktadır. 

Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti’nin  dayanmış olduğu  

halklar arasında  ilk sırada Farslar ikinci sırada da Güney  

Azerbaycan Türkleri  bulunmaktadır.Azerbaycan Türkleri, 

başta Tebriz olmak üzere,Urmiye, 

Hoy,Erdebil,Meşkin,Zencin şehirleri ile  başkent Tahran’da 

yaşamaktadırlar.Azerbaycan Türkleri genellikle  12 İmamlı 

Şia mezhebine  mensupturlar.İran kültür ve medeniyeti söz 

konusu olduğunda Azerbaycan Türkleri önemli  bir konuma 

sahiptirler. 

 2- Türkmenler, 

 3-  Horasan Türkleri, 

 4- Kaşkay Türkleri, 

 5- Halaç Türkleri. 

 6- Afşar Türkleri, 

 7- Kaçar Türkleri, 

 8- Karapapak Türkleri, 

 9- Kazak Türkleri, 

 10- Şahseven Türkleri, 

 11- Bayat Türkleri, 

 12- Şamlu Türkleri, 

 13- Sungur Türkleri, olarak sıralanmaktadır. 

İran coğrafyası, jeopolitik konumu dolayısıyla, Türk 

muhacereti boyunca önemli bir geçit ve aynı zamanda cazip 

bir konaklama mekânı olarak görülmüş olmalı ki, 

tespitlerimize göre on sekiz Türk devletinin kurulduğu, 

vatan olarak bildiği önemli bir mekân olmuştur. Söz konusu 

devletlerden altısı bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Cumhurbaşkanlığı forsundaki on altı Türk Devleti’nden 

altısını oluşturmaktadır. Aynı şekilde günümüzde İran İslam 

Cumhuriyeti bile demografik olarak analiz edilecek olursa 

mevcut nüfusun en azından %40’ını Türkler 

oluşturmaktadırlar. İran Türklerinin, kurucusu olduğu on 
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sekiz devletten sekizinin Oğuz Türklerine mensup olmaları, 

İran’daki Türk Topluluklarının da kahır ekseriyetinin yine 

Oğuz Türklerine mensup olduklarını göstermektedir. Ancak 

günümüzde İran İslam Cumhuriyeti’nin  ülkesindeki Türk 

varlığını görmemesi veya görmek istememiş olması bir 

talihsizlik olmalıdır. Saygılarımla. 

 

               9.03.2017   

ayuvali48@gmail.com 
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Geçmişten Günümüze İran’da Türk 

Bağimsizlik Hareketlerine Genel Bir Bakiş 

 

 

Prof.Dr. Saadettin Yağmur Gömeç

 

 

 

 

Özet 

Amerika Birleşik Devletleri 21. asrın başlarından 

itibaren olmak üzere bütün Orta Doğu, Kafkasya, Karadeniz 

çevresi ve Türkistan’da etkin bir rol oynamaya soyundu. 

Buna bağlı olarak İran’ı kendi kontrolünde bir ülke yapmayı 

hedeflemektedir. Bilindiği gibi İran doğu-batı enerji 

koridorunun merkezindeki ülkelerden birisidir ve mutlaka 

                                                        

 A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi. 

Bu yazı daha önce “Geçmişten Günümüze İran’da Türk 

Bağımsızlık Hareketleri”, Güney Kafkasya Halkları Dil-Tarih-

Kültür İlişkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ordu 

2011, adıyla tebliğ olarak sunulmuş ve basılmıştır. 
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ABD’ye boyun eğmesi gereken bir memleket olarak 

düşünülmektedir. Bu yüzden de uzun yıllardır iki devlet 

arasında soğuk bir savaş sürüyor. Büyük Orta Doğu 

senaryolarının tezgahlandığı şu sıralarda, Irak’tan sonra İran 

ve Suriye’yi de vuracağını açıkça söyleyen ABD’nin 

bölgeye yönelik politikalarında, Kerkük-Musul Meselesinde 

olduğu üzere, Türkiye’nin çuvallamaması için çok etkili ve 

kesin bir yol bulması gerekiyor. Amerika, Irak’ta Kürtleri 

kullandığı gibi, İran’da da bu ülkenin en kalabalık unsuru 

olan Türkleri ileriye sürecektir. Çünkü onlar, aynı zamanda 

orduda da önde geliyorlar. Bu durumda, ABD’ne 

güvenilemeyeceğini yakın tarih itibarıyla artık anlamış olan 

Türkiye, bu soydaşlarımızın haklarını korumak zorundadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkler, Türk Milliyetçiği, İran 

 

Bilindiği üzere, Türk dünyasının doğusu ile batısı 

arasında yüzyıllardır bir duvar gibi duran İran’da 

milyonlarca Türk yaşamaktadır. Bunların arasında ilk başta 

Kaşkaylar, Afşarlar, Kaçarlar, Şahsevenler, Kara Dağlılar, 

Kara Papaklar, Hamse Türkleri, Kengerlüler, Karayiler, 

Halaçlar, Bayatlar, Kara Çorlular ve diğer Türkmen 

boylarını sayabiliriz1. Burası doğudan batıya doğru uzanan 

Türk göçlerinin de yolu üzerinde olduğundan, çağlar 

içerisinde fazlasıyla Türk yerleşimi söz konusudur.  

Burası doğudan batıya doğru uzanan Türk göçlerinin 

de yolu üzerinde olduğundan, çağlar içerisinde fazlasıyla 

Türk yerleşimi söz konusudur. Daha Hun ve Kök Türkler 

zamanında Türklerle tanışan bugünkü İran coğrafyasında 

Hazarların ardından Selçukluların görülmesi, ülkenin 

Türkleşme sürecinde önemli bir merhaledir. Fakat burada şu 

öz eleştiriyi de yapmak gerekir ki; İran ve Azerbaycan’ın 

Türkleşmesinde Selçukluların büyük bir payının olması 

yanında, ne yazık ki Farsçanın devlet kademelerine 

yerleşmesi ve ortak dil seviyesine çıkmasında da onların 

önemli bir rolü vardır. Yine Farsların milli destanı 

Şehnâme’deki Turan-İran mücadelelerinin esasını da Hun ve 

Kök Türk çağındaki Fars-Türk harplerinin meydana 

getirdiğini belirtmek gerekir. Bu tarihi hakikat bir yana 

İran’daki Türklerle, Türkiye Türklerinin arasında epey 

                                                        
1
 İran Türkleri konusunda geniş bilgi için bakınız, A.Caferoğlu, 

Türk Kavimleri, Ankara 1983, s.64-72. 
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yakınlık bulunmasına rağmen, maziye şöyle bir 

baktığımızda; özellikle İran Türklerinin Şiilik ve Fars milli 

politikalarının tesirinde kalmaları, Anadolu’dakilerin de 

Sünni İslam dünyasının temsilcisi veyahut da kendilerini 

onun bir ferdi şeklinde görmeleri yüzünden, birbirleriyle 

devamlı husumetleri olmuştur.  

Bu arada Türklerin bölge veya kabile adlarıyla 

anılmaları Farsların işine gelmektedir. Maalesef ortak bir 

kimlik etrafında birleşemeyen Türkler, bu yüzden güçlerinin 

yeterince farkında değiller. İran’da gayr-i resmi rakamlara 

göre, burada ortalama 30.000.000’a yakın Türk yaşadığı 

halde, Güney Azerbaycan ve İran’daki istiklal hareketleri 

maalesef kuzeydekilere nazaran daha geç başlamıştır. Bugün 

İran konusunda, Türkiye kamuoyunun herşeyden bihaber 

olduğu gibi, bundan da haberi yoksa da Türklerin dünyada 

ençok aşağılandıkları, hor bakıldıkları ülkelerden birisidir. 

Adeta bütün kötü şeyler Türk’le özdeşleştirilirken, İran aynı 

zamanda bu uygulamaları açısından da bir insanlık suçu 

işlemektedir ki; İran’ın resmi haber ajansına bağlı bir gazete 

12 Mayıs 2006 tarihli ekinde, “Hamamböceklerinin Bizi 

Böcekleştirmemesi İçin Ne Yapmalıyız” başlıklı bir yazı ile 

karikatür yayınlamış ve Türkler burada hamamböceğine 

benzetilerek hakaretler edilmiştir. Bu yüzden İran’daki 

Türkler büyük bir tepki göstermiş, yirmibeşten fazla şehirde 

nümayişler olmuş, 25 mayısta Sulduz şehrinde Fars güçleri 

halka ateş açarak elli Türk’ü öldürmüştür 2 . Dolayısıyla 

Türkler geri zekalı, kültürsüz bir toplum şeklinde 

tanıtılmakta, buna yönelik fıkralar uydurulup, radyo ve 

televizyon programları yapılarak, Türlük aşağılanmaktadır. 

 Türkiye, İran ve Türkistan tarihi aşağı-yukarı 16. 

asrın başlarına kadar umum Türk tarihinin bir parçasıdır. Söz 

konusu coğrafyadaki hâkimiyet Türk sülalelerinin elinde 

olmuş, şu veya bu şekilde biri diğerine üstünlüğünü kabul 

ettirerek, Türkler bazan savaş, bazan da barış halinde 

yaşamıştır. İran bölgesinde Safevi, Afşar, Kaçar gibi Türk 

idari dönemini bir kenara bıraktıktan sonra, 20. asrın 

başlarına geldiğimizde, bilhassa artık kendi milli 

kimliklerinden uzaklaşarak, nerdeyse Şiilik ve Fars kültür 

                                                        
2
 Güney Azerbaycan Türklüğünün Özgürlük Mücadelesi 

Yolunda Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı, Ankara 2013, s.40-

41. 
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çevresiyle bütünleşip, özünden sıyrılan yönetimlere karşı 

İran Türkleri içerisinde, verdikleri hürriyet mücadelesi 

bakımından hiç şüphesiz arazilerinin önemli bir bölümü Fars 

eyaletinde bulunan Kaşkayların yeri ap-ayrıdır. Ancak 

onlardan bahsetmeden önce, 1906 yılına geldiğimizde Settar 

Han’ın Tebriz’i merkez seçerek, İran’da bir istiklal savaşına 

girmesine değinmek istiyoruz.  

Yirminci asrın başları sayılan 1907’de İngiltere-Rusya 

andlaşması imzalandıktan sonra, Rusya Azerbaycan’daki bu 

olayların kendi topraklarına sıçramasından çekindiği için, 

İran’a hadiselerin bastırılmasında destek verdi. Fakat Settar 

Han, çekirdeğini Farsların meydana getirdiği 40.000 kişilik 

orduyla, ona yardım eden çarlık kuvvetlerini yenmeyi 

başardı. Aylarca Tebriz’e hâkim oldular. Bu arada şehirde 

kıtlık ve salgın hastalıklar da baş gösterdi. Settar Han 

idaresindeki Güney Azerbaycan Türkmenleri Tahran üzerine 

yürümeyi planladıkları bir sırada, durumun tehlikesini 

anlayan İngiltere, Rusya ve o dönemdeki İran yönetimi 

birlikte harekete geçip, Türkleri mağlup ettikten sonra, 

Türklerin “Milli Komutan” (Serdar-ı Milli) dediği Settar 

Han ile “Halkın Rehberi” (Salar-ı Milli) unvanını verdikleri 

Bagır Han3 ve pekçok Türk beyini acımasızca öldürdüler. 

Onların bu mücadelesi Azerbaycan Türklüğü içinde milli bir 

destana dönüştü. 

Birinci Cihan Harbi sıralarında İngiltere ve 

Fransa’nın, İran’da Türk olmayan birtakım unsurları 

silahlandırarak, Osmanlı Devleti’ne karşı birlikler meydana 

getirdiği bilinen bir gerçektir. Ancak buradaki Türkler de 

boş durmayıp, bazı girişimler içindeydiler ki, buna binaen 

1916’da İran’daki Rus ve İngiliz işgalinin önüne geçmek 

isteyenler İran Adalet Partisini kurdular. Bunun üyelerinin 

büyük bir kısmını Türk sosyalistler oluşturuyordu. Fakat 

Türklerin hepsi sosyalizm taraftarı değildi. İşte bu yüzden 

Güney Azerbaycan Türkleri daha sonra kendilerine 

ayırımcılık yapıldığını ileri sürerek, Şeyh Muhammed 

Hiyabani vasıtasıyla, 1917’de Tebriz’de Azerbaycan 

                                                        
3
  P.Oberling, “The Tribes of Qaraca Dağ”, Oriens, 17/31, 1964, 

s.22; A.Kafkasyalı, “İran Türkleri ve İran Türk Edebiyatı”, AÜ. 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 24, Erzurum 

2004, s.118; E.Aras, “Güney Azerbaycanlı Şair Habip Sahir”, FÜ. 

Sosyal Bilimler Dergisi, 14/2, Elazığ 2004, s.94-95. 
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Demokratik Partisini teşkilatlandırarak, bağımsızlık 

faaliyetlerine başladılar. 

Ancak Hiyabani’nin siyasi mücadelesi çok daha 

eskilere dayanmaktadır. 1909-1911 arasında İran 

parlamentosunda da yer alan Şeyh Muhammed Hiyabani, 

Rusya’nın İran’a karşı tecavüzkâr tehditleri üzerine, 1911 

kasımının sonlarında mecliste yaptığı konuşmalarla bir anda 

ön plana çıkmış, fakat meclisin feshinden sonra ülkeden 

ayrılmak zorunda kalmıştı. O, 1914’te yeniden Tebriz’e 

döndü ve 1917’den itibaren İngiliz sömürgeciliğine karşı sert 

bir tavır takındı4. Muhtemelen Hiyabani bu sırada Kuzey 

Azerbaycan’daki Bolşevik hükümetle irtibat halindeydi. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda İngiltere’nin İran 

üzerindeki sömürgeci düşünceleri iyiden iyiye su yüzüne 

çıkınca, Şeyh Muhammed Hiyabani de 1920 nisanında 

Azadistan Türk Devletini kurduğunu açıkladı. Fakat 

gerektiği gibi hazırlanamayan ve herhangi bir dünya devleti 

tarafından da desteklenmeyen bu hükümetin durumu 

İngilizlerin de işine gelmeyince, ömrü uzun olmadı. 

Kendisini kullanan Bolşeviklerden herhangi bir yardım 

alamayan Hiyabani üzerlerine yollanan Farslardan 

müteşekkil askerlerle son kurşununa kadar savaşarak 

nefesini verdi (Eylül 1920). Böylece Güney Azerbaycan 

Türklerinin 1920 ve 1922 yıllarındaki bu istiklal silkinişleri 

de, kanlı bir şekilde bastırıldı5.  

Güneydeki bu istiklal faaliyetlerinin Rusya’daki 

ihtilallerin meydana getirdiği gevşeklik ve kuzeydeki 

Azerbaycan Türklerinin devlet kurma teşebbüsleriyle aynı 

zamanlara denk geldiği de gözden kaçmamaktadır. 

Bunun dışında 1919-1920’lerde İran’da bir dizi 

faaliyetlerde bulunan İngilizler de, burayı atlama taşı olarak 

kullanıp, Aşkabat yoluyla Türkistan’ı kontrol etmeyi 

                                                        
4
 A.Attar, İran’ın Etnik Yapısı, Ankara 2006, s.264-267. 

5
 E.Abrahamian, “Communism and Communalism in Iran: The 

Tudah and the Firqah-ı Dimukrat”, International Journal of 

Middle East Studies, 1/4, London 1970, s.294-295; M.Saray, 

Türkistan Türkleri, İstanbul 1984, s.57; M.Bala, “Kaşkay”, 

İslam Ansiklopedisi, C. 6, 5. Baskı, İstanbul 1988, s.415; 

M.P.Zirinsky, “Imperial Power and Dictatorship: Britain and the 

Rise of Reza Shah, 1921-1926”, International Journal of Middle 

East Studies, 24/4, London 1992, s.643; Aras, a.g.m., s.95 Attar, 

a.g.e., s.87-88. 
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düşünmüşlerdi 6 . Dolayısıyla İran’da Türklerle, Farsların 

kanının akmasında kendi menfaatlerine dayalı olarak kirli 

oyunlara girişen İngilizleri de unutmamak gerekir. 

İşte İngilizlerin bu teşebbüsleri neticesinde, Fars 

kökenli bir iktidarın iş başına getirilmesi hususunda çok 

çalışıldı. 1921’de gerçekleştirilen darbeyle Seyid Ziya ve 

sonra da bir-iki sene İngilizler tarafından eğitilen Rıza Han 

başbakanlığa seçildi7. 20. yüzyılın ilk yarısına değin İran 

yönetiminde her zaman etkili olan Türkler, 25 Nisan 

1926’da bu avantajlarını artık tamamen yitirdiler. Çünkü bu 

tarihte Pehlevi hanedanı ve Farslar İran’a hâkim oldular. O 

çağa değin devlet veya hanedanlık adlarıyla anılan bölgenin 

ismi İran’a çevrildi8. Bu idare okullarda Türkçeyi yasakladı. 

Devlet harcamaları daha çok Farsların yoğun olduğu 

bölgelere aktarıldı. İngilizlerin yardımıyla da Fars kimliği 

etrafında şekillenen yeni bir dil, tarih ve kültür politikasıyla 

Fars milliyetçiliği meydana getirildi. O devre kadar Şiilik 

etrafında birleşen Türkler ve Farslıların arasında birdenbire 

ciddi anlaşmazlıklar vukua geldi. Türklere adeta ikinci sınıf 

vatandaşlar gibi davranılmaya başlandı. Aslında Farslarla 

olan Türk mücadeleleri çok eski çağlara kadar uzanıyordu. 

İran-Turan savaşlarında Türklerden fazlaca zarar gören 

İranlılar, bunu açıktan açığa söylemiyorlarsa da, 

uygulamaları ve kültür politikalarıyla neredeyse bugün o 

yılların kan davasını güdüyorlar. 

 İkinci Dünya Harbinin başlangıç yılları esnasında, 

Almanya’nın İran’da çok büyük ekonomik bağlantılarının 

olduğunu görüyoruz ve söylendiğine göre 1941’de İran’da 

4000 kadar Alman casusu bulunuyordu. Evvelce de işaret 

olunduğu üzere, İran Türkleri arasında yer alan, dünyanın en 

                                                        
6
 Rahmetli Enver Paşa 1921’lerde, Türkistan’da Ruslara savaş 

açtığında, Horasan’daki Türkmenler de Albay Muhammed Taki 

Han vasıtasıyla ayaklanmışlar ve Nisan 1921’de Müstakil Horasan 

Hükümetini ilan etmişlerdi ki, belki buna da böylece değinmekte 

fayda vardır (bakınız, Kafkasyalı, a.g.m., s.121). 
7
 Türkiye Türkleri de bu yıllarda bir bağımsızlık savaşı 

veriyorlardı. Eminiz ki Mustafa Kemal buradaki hareketi de takip 

ediyordu; ama Türkiye’nin de yapabileceği bir şey yoktu. 
8
 B.G.Fragner, “Persien Zwischen England und Rußland 1918-

1925. Großmachteinflüsse und Nationaler Wiederaufstieg am 

Beispiel des Iran”, Die Welt des Islams, New Series, Band 22, 

1982, s.125; Attar, a.g.m., s.30; Güney Azerbaycan 

Türklüğünün Özgürlük Mücadelesi…, s.4-5. 
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iyi atlarını yetiştiren ve muhteşem halılarına sahip 

Kaşkaylar, 20. yüzyılın başlarında İngiltere karşıtı 

Savlet’üd-devle adında kudretli bir boy beyinin 

idaresindeydiler ve I. Cihan Harbi esnasında İngilizlere 

büyük darbeler vurdular. Ancak İngiltere’nin fitne siyaseti 

sayesinde o bir müddetliğine de olsa aşiretin yönetimini 

yitirdiyse de, sonradan yeniden han oldu. Bir zamanlar 

sayılarının kalabalık ve gözü-kara bir topluluk olmaları 

yüzünden, Kaşkayların yabancı uzmanlar tarafından 

yetiştirilen İran ordusuyla bile baş edebilecek bir yapıda 

bulundukları belirtilmiştir9.  

Bu arada 1941 yılında Alman-Rus savaşı çıkınca, 

Türkiye’nin tarafsız kalması ve Avrupa’nın Almanya 

tarafından işgali sebebiyle, İran müttefik orduları tarafından 

Rusya’ya yapılan yardımın merkezi durumuna geçmiş ve 

İran’daki aşiretleri kazanmak için büyük bir mücadeleye 

başlanmıştı. Bu sıralarda Şah Rıza Almanya yanlısı bir 

siyaset icrasına kalkışınca, Rusya ve İngiltere’nin 

müdahalesiyle kendisine bir darbe yapıldı. Bu suretle 

Sovyet-Rusya Güney Azerbaycan’da, İngilizler de İran’ın 

orta ve güney taraflarında etkili oldular. 

Savlet’üd-devle ölünce yerini Nasır Han aldı. Bu 

esnada İngilizler, İran hükümetine baskı yaparak 

Kaşkayların yaylaklarından çıkmalarını engellemeye 

çalıştılar. Nasır Han, yerleşik hayata geçmenin Fars 

asimilasyonuna yol açacağını bildiği için, “gücünüz varsa 

gelin çıkarmayın” diyerek onlara kafa tuttuğu sırada, 

İngilizler tarafından İsfahan’da bulunan bir Alman casusluk 

şebekesi dağıtılmıştı. Bunların arasındaki Shulze adlı birisi, 

karısı ve arkadaşlarıyla beraber Kaşkayların arasına kaçtı10. 

Bu son olay İngilizlerin baskısını daha çok artırdı. İran hava 

kuvvetlerine ait uçaklar Kaşkaylar üzerine bomba yağdırdı. 

Bu katliama Türkiye’nin Tahran elçisi Cemal Hüsnü Taray 

ve askeri ateşe Naci Okay araya girerek engel oldular.  

                                                        
9
 C.Orhonlu, “İran Siyasi Hayatında Kaşgaylar ve Oynadıkları 

Rol”, Türk Kültürü, Sayı 56, Ankara 1967, s.615; R.Grousset, 

Asya’nın Uyanışı, Haz. S.Gömeç, Ankara 1999, s.93; Attar, 

a.g.e., s.109; Attar, a.g.m., s.30, 333-334. 
10

 Orhonlu, a.g.m., s.618; R.Şaşıhüseyinoğlu, “Kaşkay Türkleri”, 

Yurttan Dünyadan Haber, Sayı 33, İstanbul 1982, s.17; Attar, 

a.g.m., s.30; B.K.Yeşilbursa, “Kaşkaylarda Gelenek, Görenek ve 

Kültür Unsurları”, Türk Kültürü, 26/305, Ankara 1988, s.86-87. 
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Cemal Hüsnü Taray hatıralarında bu hadiseleri kısaca 

şöyle anlatıyor: “İngiliz sefirine bu aşireti ortadan 

kaldırmaktansa, İran hükümetiyle de anlaşarak Türkiye’ye 

götürmeyi önerdim. İngiliz sefiri bunu resmen bildirsinler, 

kabul ederiz dedi. Hiç beklenmedik bir şekilde Türk dışişleri 

bakanının onları biz almaya hazırız cevabı, İngiliz 

hükümetini kızdırdı”11. Kaşkayları saran silahlı kuvvetlerin 

komutasına bu arada general Cihanbani adında biri 

atanmıştı. Cemal Hüsnü Taray’ın uğraşmaları sonucu İran 

hükümeti, Cihanbani’ye işi barış yoluyla çözmesini buyurdu.  

Bundan sonra Taray şöyle demektedir: “General 

Cihanbani’ye iletilen emirden iki gün sonra, Kaşkay aşiret 

reisinin kardeşi Hüsrev Han’ın sefarette değil, başka bir 

yerde konuşmak istediği haberi geldi. Türk askeri ateşesi 

Naci Okay’la Tahran’a 15 km uzaklıktaki binamızda Hüsrev 

Kaşkay’ı kabul ettik. Bu kahraman Türk bize evvela yaşlı 

gözler ve temiz Türkçesiyle, babamız ilk defa kardeşleriyle 

ilgileniyor, minnettarız. General Cihanbani bize herşeyi 

anlattı ve beni askeri tayyare ile buraya gönderdi. 

Emirlerinizi almaya geldim, dedi. Kendisine Alman 

casuslarını İngilizlere vereceksiniz ve İngilizlerin bütün 

istediklerini yapacaksınız, diye söyledik. Ve tereddüt 

göstermeden bize sığınanları hayatımız pahasına da olsa 

teslim etmeyiz. Bu aşiretin namusudur. Bunu aşiretimizin en 

yaşlısı anamıza danışmadan bir şey yapamayız, cevabını 

verdi. Anasının Tahran’a gelirken ne buyurduğunu sordum. 

Türk paşası ne derse onu yap, demiş. Nihayet Almanları 

kendi elleriyle teslime değil de, sınırlarını terk ettirmeye 

mecbur bıraktık. Böylece 150-160 bin kişi ölümden 

kurtuldu”12. Bugün pekçok Türk’ün haberinin olmadığı bu 

yaşananlar, esasında bir ibret vesikasıdır. 

Bu sırada 1943 yılında, Tahran’da bir Türk lisesi 

açılması gündeme geldiyse de; Türk milli eğitim sistemine 

en büyük darbeyi vuran, eğitimi Türk milli örf ve 

an’anelerinden uzaklaştıran, bu yüzden de milli eğitim 

                                                        
11

 C.H.Taray, “Kaşkaylar Meselesi ve Karmakarışık İşler”, 

Cumhuriyet Gazetesi, 18 Nisan 1963 tarihli nüshası; 

H.Ladjevardi, “The Origins of U.S. Support for an Autocratic 

Iran”, International Journal of Middle East Studies, 15/2, 

London 1983, s.225. 
12

 C.H.Taray, “Kaşkaylar Meselesi ve Karmakarışık İşler”, 

Cumhuriyet Gazetesi, 19 Nisan 1963 tarihli nüshası. 
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kurumunun başına kim gelirse gelsin, yaptığı yanlışlıklar 

düzeltilemeyen zamanın milli eğitim bakanı Hasan Ali 

Yücel tahsisatımız yoktur, diye bu fırsatı ne yazıkki geri 

tepti. Daha sonra 1943 baharında, Şah Rıza tarafından 

toprakları ellerinden alınan Kaşkaylar tekrar ayaklandılar. 

1943 haziranında Samiram Kalesini ele geçirdiler. İran 

hükümeti bükemediği eli öpmek zorunda kaldı. Yapılan 

anlaşma gereğince, Elburuz Dağlarındaki yaylaklarına 

yeniden kavuştular.  

Bu vakitlerde Seyit Cafer Pişaveri adındaki bir 

Türk’ün önderliğinde, 1945 yılı içinde, Güney 

Azerbaycan’da, kendilerini asimileye çalışan Fars 

emperyalizmine karşı Sovyet destekli demokratik bir hareket 

daha başladı. Eylül 1945’te İran Halk Partisi ile Azerbaycan 

Demokratik Partisinin birleşmesi üzerine önderliğine Cafer 

Pişaveri getirilmişti. 12 Aralık 1945’te ise Güney 

Azerbaycan’da demokratik bir cumhuriyet kuruldu 13 . 

Türkçe resmi dil ilan olundu, okullar açıldı. Bütün bu 

yeniliklerin merkezi ise Tebriz’di. Birleşmiş Milletler 

Teşkilatında, bu hükümetin tesisinde Komünist Rusya’nın 

parmağı olması sebebiyle İran şahını destekleyen Amerika 

ile Rusya arasında bir gerginliğin yaşandığı da 

vurgulanmaktadır. Tam bir yıl sonra Sovyet Rusya ile 

işbirliği yapan İran hükümeti, onları bastı ve onbinlerce 

insanı öldürdü. Katledilenlerin sayısının 40 bin civarında 

olduğu sanılıyor. Binlerce kişi de kuzeye kaçmak zorunda 

kaldı. Bu sırada Pişaveri de Moskova’da bulunuyordu ve 

sığınma istedi. Baku’da mecburi ikamete tabi tutuldu ve 

1947’de de KGB tarafından görevlendirilen bir Ermeni’nin 

eliyle ortadan kaldırıldı. Gerçekte bu Türk hükümetinin 

ilanında ve bertaraf olunmasında da Sovyet Rusya’nın 

parmağı vardı. Onlar İran’a karşı Türkleri, Türklere karşı 

Farsları çok iyi kullandılar. 

Yine Kaşkaylara dönecek olursak, bundan sonra 

onların mücadelesi İran Komünist Partisi Tudeh’e karşı 

oldu. 1946 eylülünde Tudeh’in Türkler üzerindeki tesirini 

silmek gayesiyle Nasır Han başkanlığında biraraya gelen 

aşiretler, 23 Eylül 1946’da hükümete ve şaha sert bir 

muhtıra sundular. Bu ikazda Tudeh Partisine mensup 

bakanların hükümetten atılmaları, güney eyaletleri için 

                                                        
13

 Attar, a.g.e., s.113, 284-287. 
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mahalli özerklik verilmesi ve mecliste aşiret temsilcilerinin 

sayıca artırılması gibi, maddeler de yer alıyordu. Bunların 

gerçekleşmesi için hükümete yirmidört saat süre tanındı. 

Şiraz bölgesi askeri kumandanı Zahidi ile Nasır Han 

arasında yapılan mutabakat ile İran pekçok isteği kabul 

etmek zorunda kaldı14. 

Kaşkay Türklerinin bu isyanının, çağdaş İran tarihine 

ilk anti-komünist direniş olarak geçtiği söylenmektedir. 

Ardından Nasır Han’ın kardeşi Hüsrev, Kaşkay temsilcisi 

olarak İran meclisine girdi. Kaşkaylar, 1951 yılında 

başbakan olan Dr. Musaddık zamanında birtakım haklar 

kazandıkları için, o iktidardan uzaklaştırıldıktan sonra, 

yeniden ayaklandılar. Türk asıllı bir milliyetçi olan ve Fars 

şovenizmine karşı duran Musaddık’ın yönetimden 

alınmasının sebebi de, II. Dünya Harbinden sonra Amerika 

güdümüne giren İran petrollerini millileştirmesi idi. Bazı 

önemli kademelere Türkleri yerleştiren Musaddık’ın 

iktidardan indirilmesiyle beraber ülke dışındaki Muhammed 

Rıza Pehlevi bir süre sonra tekrar iş başına çağrılmıştı15. Bu 

suretle İran, askeri birliklerini alarma geçirdi. Kaşkaylar, 

ordu kuvvetleriyle çarpışmaya karar verdiği bir sırada şah, 

Hüsrev Han’a memleketten ayrılmasını isteyen bir 

ültimatom gönderdi 16 . Herhalde Nasır Han, bu sırada 

çıkacak bir savaşın Tudeh’in işine yarayacağına inandığı 

için, hükümetle anlaşmayı uygun görmüştü.  

Bu arada 1962 yılında uygulamaya konulan toprak 

reformu esnasında, arazileri ellerinden alınan Kaşkay 

Türkleri bir kez daha İran hükümetine baş kaldırdılar. İran 

hava kuvvetlerine bağlı sekiz uçak Kaşkay topraklarını 

bomba yağmuruna tuttu. İran jandarma komutanı, olayı 

yerinde incelemek üzere Şiraz’a hareket etti. Öte yandan 

                                                        
14

 Orhonlu, a.g.m., s.618; Şaşıhüseyinoğlu, a.g.m., s.26; 

Ladjevardi, a.g.m., s.231; Attar, a.g.e., s.301-304; Güney 

Azerbaycan Türklüğünün Özgürlük Mücadelesi…, s.10-11. 
15

 Dr. Musaddık’ın yerine ABD’nin de girişimiyle General Zahidi 

düşünülmüş ve Musaddık 1967’de ölümüne değin göz hapsinde 

tutulmuştu. Musaddık’ın iktidardan uzaklaştırılmasından birkaç 

sene sonra, 1955 kasımında Türkiye-Irak-İran ve Pakistan Bağdat 

Paktını kurdular. Ancak bu göstermelik teşkilattan 1959’da Irak 

ayrılınca, üyeler CENTO’yu meydana getirdiler. Bakınız, Attar, 

a.g.e., s.123-124. 
16

 Orhonlu, a.g.m., s.620; Attar, a.g.e., s.118-122; Attar, a.g.m., 

s.30. 
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Fars eyaleti kumandanı hükümete başvurarak, acele takviye 

gönderilmesini istedi. Bu, Türk ırkının kahraman evlatları 

ellerindeki dolma tüfeklerle iki İran uçağını düşürdüler. 

Türk’ün başkaldırışının bu şekilde önlenemeyeceğini 

anlayan şah, verdiği emir ile başta Hüsrev Han olmak üzere 

birçok Türk ileri gelenini idam ettirdi. Bunu engellemek için 

zavallı Kaşkay Türkleri çok çalıştılar, hatta birtakım suikast 

faaliyetlerinde de bulundularsa da, ellerinden bir şey 

gelmedi. Türkiye maalesef sınırlarının ötesindeki 

kardeşlerinin vahşetle yüzyüze kaldığı bu hadiseye de tepki 

göstermedi 17  ve Kaşkay Türkleri en son olarak 1966’da 

ayaklandılar. 

Kaşkayların 1962’deki bu başkaldırılarının ardından 

1963 senesinde Kum’da, önderliğini annesinin bir Türk 

olduğu söylenen Ayetullah Humeyni’nin yaptığı bir hareket 

vukua geldi. Ancak bu göstericiler yakalanarak, idama 

çarptırıldılar. Humeyni’yi İran’ın hatırı sayılır kişilerinden 

Ayetullah Seyit Kazım Şeriat Medari araya girerek kurtardı. 

Humeyni önce Türkiye’ye, oradan da Fransa’ya gitti18. 

Burada bir hususa daha işaret edilmesi gerekirse; 1936 

yılına değin İran Azerbaycan’ındaki Türklere Türk ve Tatar 

denirken, ancak 1937’den sonra Türk’ün yerini 

Azerbaycanlı, Türkçeye de Azerbaycanca adı verildiği 

söylenmektedir. Bununla birlikte birçok kahraman yetiştiren 

İran’daki Türklerin mücadeleleri aralıklarla da olsa bu 

günlere kadar sürdü. Kendi dillerinde ilk gazetelerini ancak 

1978 senesinde çıkaran Türkler, 1979’da İran’da şahlık 

rejiminin yıkıldığı sırada yine ön plandaydılar. Humeyni 

rejiminin başarılı olmasından sonra, yeni anayasanın 

hazırlanışı ve kabulü başka bir diktatörün İran’a hâkim 

olacağını işaret ediyordu. Buna ilk karşı çıkanların başında 

Azerbaycan Türklerinin Helg-i Müslüman (Müslüman Halk) 

Partisi lideri Ayetullah Seyit Kazım Şeriat Medari gelmiştir.  

O, bu sırada Güney Azerbaycan Türklerine daha geniş 

haklar isteyen Müslüman Halk Partisine destek verdi. 

Verdiği beyanatlar ve yaptığı konuşmalarda; “Şiilik, 

Sünnilik ve Aleviliğin kitabının bir olduğunu, beraberliğin 

bu mezhep farklılıklarıyla karartılmamasını, İslam ülkeleri 

arasındaki dayanışmanın gayr-i Müslüm danyaya karşı da 

                                                        
17

 Cumhuriye Gazetesi, 8 Mart 1963 tarihli nüshası. 
18

 Attar, a.g.e., s.131-139. 
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kuvvetlerini artıracağını, bütün dünyadaki Türklere karşı 

büyük bir sevgi beslediğini, halkın diktatörlükten kurtulmak 

için şaha savaş açtığını, ancak ülkenin yeniden eski 

diktatörlük günlerine dönmek üzere olduğunu, belirten 

Medari’nin evinin 6 Aralık 1979’da basılması, İran’da 

büyük hadiselerin patlamasına yol açtı.  

Baskın olayından hemen sonra, Kum şehrinde Türkler 

sokaklara barikatlar kurarak Humeyni yanlıları ile çatışmaya 

başladı. Gösteriler Türklerin çoğunlukta olduğu Tebriz’e 

sıçradı. Humeyni güçleri onun Müslüman Halk Partisiyle 

ilişkisini kesmesini söyledilerse de Ayetullah Seyit Kazım 

Şeriat Medari’den ret cevabı aldılar. Türkler, devlet 

dairelerini, radyo-televizyonu ve posta idaresini ele 

geçirdiler. Anayasanın Şeriat Medari’nin istekleri 

doğrultusunda değiştirilmesini beyan ettiler. Fakat havadan 

uçaklarıyla bombardıman tehdidinde bulunan ve Filistin’den 

gelen teröristlerin de yardımını alan İran bu hareketi 

bastırarak, binlerce kişinin ölümüne sebep olurken, yüzlerce 

kişiyi de tutukladı19. Belki Ayetullah Seyit Kazım Şeriat 

Medari’nin iç savaş çıkmasını istememesinin de daha fazla 

kan dökülmemesine engel olduğunu söyleyebiliriz, ancak bu 

bir hata mıydı, burası tartışılır. 

Bunu takiben 1980 yılı haziran ayında, Güney 

Azerbaycan Türklerini Müsavat Partisi etrafında birleştiren 

General Muhtar Karabağ, İran’ın bütünlüğü için, 

Azerbaycan Türklerine özerklik verilmesi gerektiğini 

söylemiş; sonra da İran, Irak ile savaşa girmiştir. Dolayısıyla 

bir hareket başlamadan sona erdi. 1982 nisanında da, Medari 

tutuklandı ve işkence yoluyla ABD ajanı olduğu söyletildi. 

Nihayet o, göz hapsindeyken 3 Mart 1986’da öldü20. Ancak 

1991 yılında Sovyetler Birliğine bağlı Kuzey Azerbaycan’ın 

bağımsızlığını açıklaması, güneydekilerin de milliyetçilik 

duygularının yükselmesine sebep oldu. Kuzey ve güney, 

daha doğrusu Birleşik Azerbaycan ülkücüleri parçalanmış bu 

ülke topraklarının biraraya getirilmesi hususunda çalıştılar. 

Büyük Türk milliyetçisi Ebulfez Elçibey İran’ın toprak 

                                                        
19

 Tercüman Gazetesi, 2 Aralık 1979 tarihli nüshası; A.Karaca, 

“Türk Ellerinden Azerbaycan”, Töre, Sayı 143, Ankara 1983, 

s.59; Attar, a.g.e., s.311, 320; Güney Azerbaycan Türklüğünün 

Özgürlük Mücadelesi…, s.12-13; B.Shahed, Şeriatmedari, 

Ankara 2014, s.15-41. 
20

 Attar, a.g.e., s.150-151. 
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bütünlüğünü tanımadığını, eski Sovyetler Birliği gibi, 

değişik toplulukların zorla birlikte tutulduğu bir yapısı 

olduğunu, ülkenin büyük bir kısmının Türklerce meskun 

bulunduğunu, güney ve kuzeyin mutlaka birleşeceğini 

söyledi. Tabi ki İran İslam Cumhuriyeti de bu arada boş 

durmadı. Kendi milli bütünlüğü, ülke toprakları ve rejimi 

tehlikeye girmeye başladığı andan itibaren Rusya ve 

Ermenistan ile işbirliğine giderek, Kuzey Azerbaycan milli 

hükümetinin Ermenistan karşısında yenilgiye uğramasını 

başardılar. Daha sonra da Kuzey Azerbaycan’daki milli 

hükümetin iktidardan uzaklaştırılmasıyla kuzey, güney 

birliği konusundaki çalışmalar yavaşladı.  

İran’da bugünki rejime karşı verilen mücadelelerin 

pekçoğu Türkler tarafından idare edilmektedir. Zaten İran’ın 

Fars yönetimi de Azerbaycan Türklerini ve diğer 

Türkmenleri potansiyel bir tehlike olarak düşünüyorlar. 

Bugün İran’ı birarada tutan tek gerçek, Şii Müslümanlığıdır; 

ama zaman zaman milliyet duygusu İran örneğinde olduğu 

gibi ön plana çıkabilmektedir ki, 1992 senesinde İran’ın 

Doğu Azerbaycan eyaletinin isminin değiştirilmeye karar 

verilmesine, İran’ın İslam rejimine en sadık Azerbaycan 

Türkü mollaların bile tepki göstermesi bunu ortaya koyuyor.  

Gelecekte bu kardeş vatan toprağının da hürriyetine 

kavuşacağı her ne pahasına olursa-olsun açıkça 

görülmektedir. Şu günlerde belki İran’daki Türklerin düzenli 

bir başkaldırısı söz konusu değilse de, ara ara İran rejimine 

karşı münferit hareketler de yok denemez. Bunun en açık 

misalini her yer ve durumda İran’da yaşayan Türklerin hak 

ve hürriyetlerini dile getirmeye çalışan Dr. Mahmudeli 

Çöhreganli son yıllarda vermiştir. Dr. Çöhreganli 1996 

yılındaki meclis seçimlerine aday olmuştu. Seçim 

bildirgesinde açıkça Türkçülük yaptığından, Türklerin hak 

ve hukuklarını aradığından dolayı baskı altına alınıp, 

tutuklanmış; onunla beraber hareket eden beş Türk de inşaat 

vinçlerinde asılarak idam olunmuştur 21 . Maalesef her 

zamanki gibi suya, sabuna dokunmayan Türk hükümetleri 

buna da sessiz kalmıştır. 

                                                        
21

 B.Shaffer, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluşu: İran’daki 

Azeriler Üzerinde Etkisi”, Çev. E.Hatipoğlu, Bağımsızlıklarının 

10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Haarlem 2002, s.268-276). 
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Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri 21. asrın 

başlarından itibaren olmak üzere bütün Orta Doğu, 

Kafkasya, Karadeniz çevresi ve Türkistan’da etkin bir rol 

oynamaya soyundu. Buna bağlı olarak İran’ı kendi 

kontrolünde bir ülke yapmayı hedeflemektedir. Bilindiği gibi 

İran doğu-batı enerji koridorunun merkezindeki ülkelerden 

birisidir ve mutlaka ABD’ye boyun eğmesi gereken bir 

memleket olarak düşünülmektedir. Bu yüzden de uzun 

yıllardır iki devlet arasında soğuk bir savaş sürüyor. Büyük 

Orta Doğu senaryolarının tezgahlandığı şu günlerde, Irak’tan 

sonra Suriye’yi bir karmaşaya sürükleyen ve arkasından da 

İran’ın parçalanarak kendi güdümünde bir devlet olması 

gerektiğini açıkça ortaya koyan ABD’nin bölgeye yönelik 

politikaları karşısında durabilmek için, Türkiye’nin Kerkük-

Musul ve Suriye Meselesinde olduğu gibi, çuvallamaması 

noktasında çok etkili ve kesin bir yol bulması gerekiyor. 

Amerika, Irak ve Suriye’de Kürtleri kullandığı şekilde, 

İran’da da bu ülkenin en kalabalık unsuru olan Türkleri 

ileriye sürecektir. Çünkü onlar, ülkenin askeri, siyasi ve 

ekonomik pekçok alanında önde geliyorlar. Bu durumda, 

ABD’ne güvenilemeyeceğini yakın tarih itibarıyla artık 

anlamış olan Türkiye, bu soydaşlarımızın haklarını korumak 

ve İran topraklarından da ülkesine kalabalık bir göç 

hadisesinin vukua gelmemesini şöyle veya böyle engellemek 

zorundadır. 
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19. Yüzyıl Boyunca Osmanlı 

Topraklarındaki İranlılar ve Meşrutiyet 

Dönemindeki (1906-1912) Siyasi 

Faaliyetleri  

 
     

    

 Celal Metin

 

 

 

 

 

Özet: 

Türk- İran ilişkilerinin tarihi çok boyutludur. Bu 

boyutluluk içinde ve 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla yaşanan 

süreçte Osmanlı topraklarında çeşitli amaçlarla gelen 

İranlıların varlığı ve bunlara dayalı İran’daki siyasal 

gelişmelere etki eden muhalif faaliyetler, çok dikkat 

çekmemiş ve Türkçe literatürde işlenmemiş konulardır. 

                                                        

 Doç. Dr. Manisa CBÜ Eğitim Fakültesi. 
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Ancak bu konularla bağlantılı gelişmeler, Çağdaş İran 

tarihine damga vuran gelişmelerdir. İran devlet ve toplumun 

içinde bulunduğu düşkünlüğü aşma ve siyasal değişim 

arayışlarıyla bağlantılı Anayasacılık Hareketi, Osmanlı 

Tanzimat, I. Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi’den ilhamla, İran 

siyasal elitlerin ve aydınların en önemli siyasal hedefini 

belirlemiştir. 19. Yüzyılın ortalarından itibaren anayasalı 

monarşi arayışı 1906’daki Meşrutiyet İnkılabını 

doğurmuştur. Bu siyasal hareketin Osmanlı yüzü olan 

Osmanlı topraklarındaki İranlılar ve bunların siyasal 

aydınlanma faaliyetleri ve Meşrutiyetin geri 

kazanılmasındaki rolü, Türk- İran ilişkilerinin farklı bir 

boyutunda görülmelidir. Bu çalışma, siyasi rekabet, bölgesel 

hegemonya kurma, Şii- Sünni çatışması ve kültürel üstünlük 

iddiaları dışında, Türk-İran ilişkilerinde farklı bir yönünü 

gündem getirme iddiası taşır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı topraklarındaki 

İranlılar, Anayasacılık Hareketi, Encümen, Jöntürk, 

Meşrutiyet, Ahter Gazetesi, Saadet-i İraniyan. 

 

Giriş: 

Türk-İran ilişkilerinin tarihi en eski devirlerinden beri 

çok çeşitli temaslarla süre gelmiştir. Bu ilişkileri çoğunlukla 

askeri çatışmalar belirlemiş; etnik, dini ve siyasi hakimiyet 

mücadelesi birçok yıkıcı savaşın yaşanmasına neden 

olmuştur. Ancak 19. Yüzyıl ile birlikte, ufak tefek askeri 

çatışmalar sayılmazsa, Türk-İran ilişkileri sınır 

problemlerinin çözülmesi, ticaretin canlandırılması, 

mezhepsel çatışmaların kontrolü ve sosyo-kültürel ilişkilerin 

tekrar canlandırılması noktalarında sürmüştür. 19. Yüzyılla 

birlikte her iki coğrafyanın Batı emperyalizminin tehdit 

alanına girmesi ile birlikte aralarındaki büyük çaplı askeri 

çatışmalar kendiliğinden sona ermiş; dini ve etnik 

hassasiyetler biryana bırakılırsa, barış ve iş birliği arayışları 

öne çıkmıştır. Bunda her iki coğrafyanın 19. Yüzyıla askeri, 

ekonomik, kültürel ve siyasal olarak yorgun girmelerinin 

önemli rolü vardır. 19. Yüzyıl içinden başlayarak 20. Yüzyıl 

içinde her iki coğrafya bir dizi yenileşme hareketlerine ve 

siyasal rejim arayışlarına sahne olmuştur.  

Çağdaş İran tarihinde, 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyılın 

boyunca, bir dizi siyasal nitelikli kitle hareketi gerçekleşmiş, 

bunlardan Meşrutiyet (1906-1911) ve İslam (1979) 
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devrimleri etki ve sonuçları ile toplumsal hafızada derin izler 

bırakmıştır. İran’da 1906’da ilan edilen Meşrutiyet uzun 

ömürlü olmadı; ancak bıraktığı siyasal miras üzerinden 

tartışmalar günümüzde de sürmektedir. Bu çalışma, İran 

Meşrutiyet döneminin tarihsel arka planına geniş bir atıf 

yapar; ancak bu atıfı daha çok İran’ın yenileşmeci siyasal 

yöneticiler ve aydınları bağlamında ve Osmanlı 

topraklarındaki varlıkları ve faaliyetleri ile ilişkili olarak 

değerlendirir. Ek olarak, 19. Yüzyıl boyunca gerçekleşen 

İran yenileşmesinin siyasal ideallerinden beslenen 

Meşrutiyet devriminde İstanbul merkezli İranlı ve meşrutiyet 

yanlısı muhaliflerin fikri ve eylem düzeyindeki katkılarını 

sorunsallaştırır.   

Özetle bu çalışma, 19. Yüzyıl içinde ve 20. Yüzyıl 

başlarında, Osmanlı İmparatorluğunda çeşitli nedenlerle 

bulunan İranlı siyasal elitlerinin ve aydınların varlığının ve 

faaliyetlerinin bir değerlendirilmesine dayanmaktadır. 

Amacımız, İran siyasal yenileşme tarihinde Osmanlı 

etkisinin izlerini aramaktan çok, İstanbul merkezli İran 

siyasi muhaliflerinin İran Meşrutiyetindeki rollerinin 

çerçevesini ve yerini belirlemektir.        

                   

19.Yüzyıl İran’ın Siyasal ve Toplumsal Yapısına 

Genel bir Bakış 

İran’da Kaçar hanedanlığı, Ağa Muhammed Han 

(Ö.1797)’ın Tahran’da 1795 yılında taç giymesi ile başlar. 

Ağa Muhammed Han’dan sonra bu hanedandan sırası ile 

Feth Ali Şah (1797-1834), Muhammed Şah (1834- 1848), 

Nasrettin Şah(1848-1896), Muzafferettin Şah(1896-1907), 

Mehmet Ali Şah(1907-1909 ve Ahmet Şah(1909-1925) 

olmak üzere yedi kişi tahta geçmiştir. Bu hanedan 1925’te 

Mazendaranlı Rıza Han tarafından yıkılmış ve Pehlevî 

hanedanını kurmuştur. 

Kaçar hanedanı dönemi, İran tarihinde baskıcı, 

yolsuzlukların yaygınlaştığı, toplumun görece fakirleştiği, 

ülke içi ve dışı göçlerin arttığı, askeri başarısızlıkların ve 

siyasal yanlışların çoğaldığı bir istibdat dönemi olarak 

görülmektedir. Aynı zamanda Kaçar hanedanı dönemi ilk 

ciddi toplumsal hareketlerin kendini gösterdiği, batılılaşma 

girişimlerinin arttığı, modern anlayışların aydınlar arasında 

benimsendiği gibi toplumsal tabana doğru yayıldığı, yeni 

fikirlerin tartışıldığı bir aydınlanma ve yenileşme dönemidir 
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de...  Yine de Kaçarlar, Doğu despotizmim 19.yüzyılda en 

iyi örneklerinden biri ve toplumsal çözülmenin en fazla 

gözlendiği bir dönemin temsilcileridir.22  

19. yüzyıl boyunca İran, yüzyıllardır hep aynı üretim 

ilişkileri içinde benzer toplumsal örgütlemeleri devam 

ettiren yapısının, dış dünya ile ilişkilerine bağlı olarak, 

çözülüşüne ve yeniden yapılanışına şahit oldu.23 19.yüzyılın 

başlarında İran’da güç ve zenginlik dengesiz biçimde sınıflar 

arasında paylaşılmıştır. 1900’lerin başlarında halkın %55’i 

köylerde, %20’si şehirlerde ve %25’i de göçebe olarak 

yaşamaktadır. 24  Kaçarların ilk zamanları toplumun önde 

gelenleri şah ve çevresi ile büyük kabile başkanlarıydı. 

Bahtiyariler, Kürtler, Afşarlar, Kaşkaylar, Karaoguzlar ve 

Türkmenlerin İran iç siyasetinde oynadığı rolü, topladıkları 

askeri güçle açıklamak doğrudur. 19.yüzyılın ortalarından 

itibaren, merkezi yapının kendini güçlendirme çabaları, 

kabile şeflerinin gücünü tedricen azaltırken bürokrasinin etki 

alanını genişletmiştir.25  

Bütün bu toplumsal gruplaşmaların yanında 19.yüzyıl 

İran’ının coğrafi engelleri, etnik ve dini farklılıkları iç içe 

geçmiş durumdadır. Merkez ve güneydoğu kısımlarında 

Farsça konuşanlar etkiliyken, kuzey ve doğu kısımlarında 

ağırlık Türkçe’nin çeşitli diyalektlerine aittir. Güney ve batı 

kısımlarında Arapça konuşulurken batı ve kuzeydoğu 

Kürtçe, Ermenice ve Gürcüce’nin kullanıldığı 

görülmektedir. 26  Etnik mozaiğin derin etkisi, uzun tarih 

boyunca, ağırlıklı bir etnik grubun İran’da var olmasını 

engellemiştir. Fakat Şiilik inancı çerçevesinde dini bir 

ağırlık, İran’ın coğrafi bütünlüğünü sağlamıştır. Şiiliğin 

İmamiye ekolüne bağlı bir din-devlet bütünleşmesi sağlayan 
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İran’da 1844’de ortaya çıkan Babilik inancı sosyal, siyasal 

ve kültürel etkileri ile 19.yüzyılın ikinci yarısında değişim ve 

yenileşme çabalarına ilham kaynağı olmuştur.27 

19.yüzyılın başında İran’da, geleneksel üretimin 

ataletsizliği yanında bölgesel ticaretin çok çeşitli nedenlerle 

yön ve miktar değiştirmesi, gittikçe yoksullaşan ve başka 

ülkelere göç edenlerin meydana getirdiği bir nüfus 

kaymasına yol açmıştır. 19.yüzyıl boyunca, güvensizlik 

ortamında ve temassızlıkta bir bölge açlık çekerken diğer 

bölge bolluğu yaşayabiliyordu. Ulaşım ve taşımacılığın 

geliştirilmesi çabaları, sosyal haberleşmeyi artırmadı; köyler 

ve kasabalar, merkezi yönetimin vergi, asker ve diğer 

isteklerinden kaçmak için, ana yollardan uzaklaşıyorlardı.28 

Bütün bu geleneksel sosyo- ekonomik yapılar, Batı 

etkisi ve Kaçarların bu etkiye yanıtları doğrultusunda, köklü 

bir değişim yaşamıştır. 1800’lerde orta sınıf dar kalıplar 

içinde yerel güçlerken, 1900’lerde yurt içi ve dışı geniş bir 

ekonomik ve siyasal güce dönüşmüştür.29 Telgraf hatlarının 

çekilmesi (1859), eski yolların düzeltilmesi, yeni yolların 

yapılması, gazetelerin yayını (1835), 1870’lerde bir posta 

sisteminin kurulması, haberleşmenin kolaylaşması, şehirler 

arası mesafeleri kısaltmış ve yeni ve hızlı bir ilişki ağını 

doğurmuştur.30  

İran’ın dünya kapitalist  ekonomisine entegrasyonu, 

yerel pazarların İran ekonomisine entegrasyonunu 

başlatmıştır; mamul ürünlerin ithalatı iç ticareti 

canlandırmış, tarım ürünlerinin- özellikle pamuk, pirinç, 

tütün, ve derilerin- ihracı, tarımda ürün değerlendirilmesini 

ve şehir ile ülke arasında, köylülerle ihracatçılar arasında, 

tefecilerle tüccarlar arasında teması başlatmıştır.31 Büyük 

çaplı, özellikle tekstilde, yabancı mamul ürünlerin  akını 
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geleneksel el sanatlarını yıkmış ve sonuçta pazarlarda 

karşılıklı rekabet hasmane tutuma 

dönüşmüştür. 32 Günümüzde bile İran toplumunda Batı 

kaynaklı her söylem ve gelişme emperyalist nitelikli ve 

İran’ın aleyhine olduğu düşünülen güçlü bir hissiyat vardır.  

 

İran’da Aydın Sınıfın Ortaya Çıkışı 

19. yüzyılın ikinci yarısında Batı etkisi, Kaçar 

Hanedanı ile İran toplumu arasındaki kırılgan ilişkiyi iki ayrı 

yönden aşındırmıştır. İlki, Batının ekonomik sızmasıdır. 

Emperyalizm amaçlı bu batı sızması İran ekonomisini 

olumsuz etkilemiştir. İkincisi, Batının modern eğitim ve 

yayın kurumları aracılığı ile etkisi, yeni görüş, yeni özlem, 

yeni sanat ve özellikle, intelijansiya denilen yeni bir 

profesyonel orta sınıfın doğmasına yol açmıştır.33  

Modern eğitim kurumlarının yol açtığı batılı ideolojik 

sızmaların şekillendirdiği aydın kesim, politik 

muhafazakarlığa ve despotizme karşı milliyetçilik, 

liberalizm ve hatta sosyalizmin ilkelerini yaymaya; eşitlik, 

özgürlük ve kardeşlik duygusunu ön plana çıkarmaya 

başlamışlardır. Bu dönemde birçok batılı kelime çağdaş İran 

sözlüğüne girmeye başlamıştır. Örneğin; despot, feodal, 

parlamento, sosyal demokrat, aristokrat, vb.; fakat birçok 

eski kelime de modern anlamlara sokuldu. Örneğin, istibdat 

“monarşi” anlamından “despotik monarşiye”; “millet” dini 

topluluktan seküler “ulus”a; “merdom”, “insan” anlamında 

politik bir kelime değilken “halk”a doğru değişmiştir. 34 

Bunlar modern eğitilmiş sınıfın radikal görüşleri olarak, 

geleneksel orta sınıfın yönetim-dışı Şii idealleri ile buluşup 

1906’da meşrutiyet ihtilalinin gerçekleşmesine yardımcı 

olmuştur.  

İran aydınları, modern güçlü ve gelişmiş bir İran’ın 

kurulabilmesi için üç temel anlayışın yerleştirilmesini 

zorunlu görüyorlardı: Anayasa, laiklik ve milliyetçilik. 35 

Çoğu İran aydını, anayasalı, meclisli ve batılı anlamda 

örgütlenmiş bir devletten yanaydı. 
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Avrupa ile artan ilişkiler, yurtdışına öğrenci 

gönderilmesi (ki ilk öğrenciler 1811’den itibaren gitmeye 

başlamıştır) 36 ve batılı uzman ve öğretmenlerin getirilmesi, 

İran’ın önemli şehirlerinde açılan misyoner okulları ve İran 

içindeki ekonomik ve güvenlik sıkıntısındaki kitlelerin 

komşu Kafkasya, Hindistan ve Osmanlı ülkelerine göçleri 

yeni fikir ve alışkanlıkların İran’a girişine yol açmıştır. 

Bunun yanı sıra Kaçar Şahlarının zaman zaman geniş 

mahiyetleri ile yaptıkları yurtdışı gezilerinde gördükleri 

yenilikleri İran’a getirip uygulamışlardır. Bu gezilerden ikisi 

Osmanlı Ülkesini de içine alacak şekilde yapılmıştır. 

1889’deki ziyareti çok kapsamlı olmuş ve Iraktan başlayarak 

İstanbul üzerinden Avrupa’ya uzanan bu seyahat Erzurum 

üzerinden İran’a ulaşılarak son bulmuştur. Dini bir hareket 

olmasına rağmen, kadın-erkek ve insanlar arası eşitliği 

savunması, çok evliliğe muhalefeti, fakirlerden vergi 

alınmaması, kanun devletini ve kanun önünde eşitliği, 

devletin laik olması... gibi Babi görüşleri üzerinde İran 

aydınları önemli tartışmalar başlatmışlardır. 

Abbas Mirza ile başlayan ciddi reform çabalarında 

Emiri Kebir, Müşüriddevle, Nasirettin Şah gibi devlet 

adamları önemli rol oynadılar.37 İngiltere, Fransa, Rusya, 

Hindistan ve Osmanlı okullarında eğitim gören veya elçilik 

yapan  Hacı Baba, Mirza Cafer, Mirza Salih, Hüsrev Mirza, 

Mustafa Han Afşar, Seyfülmülk, Rıza Kuli Mirza, Ferhat 

Mirza, Ağa Han Kirmani gibi hem yönetici ve hem de 

entelektüel olan38 kişilerin yayınladıkları gazete, dergi ve 

kitaplar, verdikleri dersler  ve uygulamaları ile İran’ın 

entelektüel hafızasını oluşturdular. Bu dönemde pozitivist 

bir aydın ve yönetici olan Melkum Han,39 İran aydınları 

üzerinde etkili olmuştur. Osmanlı Tanzimat’ını yakından 

tanıma fırsatı bulmuş olan Melkum Han, Defteri Tanzimat 

adlı çalışmasında görüşlerini “ittihat, adalet ve terakki” 

sloganı çerçevesinde, hukukun üstünlüğüne dayanan 
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parlamenter bir yönetim isteğinde odaklaştırmıştır. 40  Bir 

başka aydın Cemalettin Afgani, 41  asıl gayesi İslam 

dünyasını Batı karşısında her yönden güçlü kılmak olması 

yönü ile, İran aydınları üzerinde yol gösterici etkisi 

olmuştur. Afgani’ye göre, İslam’ın evrensel mesajları ile 

çağın bilimsel bilgi ve teknolojisinin uyuşacağı zihinsel 

gelişmenin oluşturulması için çaba harcanmalıydı. İran, 

Osmanlı, Afganistan, Hindistan ve Avrupa’nın bazı 

ülkelerini dolaşan Afgani, yalnız İran’a değil, tüm İslam 

dünyasına yönelik mesajları ile tanınır. İran aydınları 

üzerinde Osmanlı Tanzimatçıları Mithat Paşa, Namık 

Kemal, Ali Suavi ve Ziya Paşanın; Rus aydınlarından 

etkilenen Ali Ahundov ve Mirza Abdül Rahim Tebrizi’nin 

etkileri vardır.42  

1800’lerin başından sonuna kadar yurt içinde iki 

yüzün üzerinde ve Hindistan, Osmanlı ve Avrupa’da sayısız 

Farsça kitap basılmıştır. 1870’lerde gazetelerin sayılarında 

artışlar olmuş; “Ruzname-yi Vaka-yı İttifakiye” ile başlayan 

resmi gazetelerin yanında “Vatan” gibi İran’da, “Kanun” 

gibi Londra’da, “Ahter” gibi İstanbul’da, “ Hablül Metin” 

gibi Kalküta’da, ve “Süreyya” gibi Kahire’de yayınlanan 

yasal ve yasa-dışı birçok gazete ve dergi İran entelektüel 

hayatına canlılık kazandırmıştır. Afgani ve Şeyh Abduh’un 

birlikte yayınladıkları “Urvetül Vuska”, tüm İslam 

dünyasında olduğu gibi, İran’da da birçok okuyucuya 

ulaşmıştır. 43 

 Modern eğitimin yaygınlaşması, Darülfünunun 

açılması, telgrafın kullanılması, giyim kuşamda batılı 

değişim, polis teşkilatının kurulması, demiryollarının 

yapımının başlaması gibi yeni gelişmeler İran’ın modern bir 

devlet görüntüsü almasına katkı sağlamıştır. İran’daki 

aydınlanma ve değişim çabalarına yurt dışı etkiler Kafkasya, 

Osmanlı Devleti ve Hindistan üzerinden olmuştur.  
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Hindistan’a göç eden İranlıların faaliyetleri 

çerçevesinde “Hablül Metin” adında bir gazete yayınlanmış; 

reformcu ve modernist fikirleri yaydığından İran yönetimi 

tarafından yasaklanmıştır. 1905/6 Meşrutiyet ilanı öncesi 

İran’da en çok okunan gazete olan “Hablül Metin”, İran’daki 

muhalefetin sözcülüğünü üstlenmiştir. “Ahter”in 

kapanmasından kısa bir süre önce yayınına başlayan bu 

gazete, “Ahter”in batı tarzı yeniliklerin yapılmasını, devletin 

içinde bulunduğu olumsuz koşullardan kurtulması için 

ehliyetli ve dürüst kimselerce yönetilmesi ve batılı yönetim 

anlayışının benimsenmesi gerektiği yönündeki önerilere 

dayalı yayınına karşın, doğrudan doğruya rejim değişikliğini 

yani meşrutiyet yönetimini talep etmiştir. 44  Hindistan 

kaynaklı yenileşme taleplerinde İngiliz etkisi açıktır. 

İran aydınlarını doğrudan ve en fazla etkisine alan 

Kafkasya ve özelde Azerbaycan olmuştur. Gerek 

Azerbaycan Türkleri ve gerekse İranlı göçmen işçiler 

aracılığı ile Rus aydınlanmasının fikri ürünleri İran’a 

ulaşmıştır. Azerbaycan, aynı zamanda, Osmanlı etkisinin de 

İranlı aydınlara ulaştığı yerdir. Azerbaycan’la bağlantılı 

Azerbaycanlı tüccar ve aydınların Osmanlı ülkesi ile ticari 

ve kültürel alışverişi çok yoğundur. 45  Bu dönemde 

Azerbaycan’daki siyasi ve kültürel uyanış, İran’ı etkilediği 

gibi, Azerbaycan Türkleri arasında milli bilincin uyanmasına 

ve siyasal talepler geliştirmelerine yol açmıştır. 

Azerbaycan’ın İran üzerine etkisi aydınlanma açısından 

olumlu olurken, Azerbaycan Türklerinde milli kimliğin 

ortaya çıkarması açısından yıkıcı olmuştur. Yüzyıllardır 

süren Şii inancı temeline bağlı siyasal birliktelik bozularak 

Azerbaycan Türk milliyetçiliğine dayan bir siyasal hareket 

ortaya çıkmıştır.46  

 

Osmanlı İmparatorluğunda İranlılar 

Osmanlı İmparatorluğu ile İran Kaçar Devleti arasında 

16. yüzyılın başından beri süregelen tarihsel mücadele 19. 

Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren yerini ufak tefek sınır 

ihlallerine bırakarak nispetten adı konulmamış bir barış 
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ortamına yol açmıştır. Bunun nedeni ise her iki ülkenin 

içinde bulunduğu sorunların ağır sonuçlarıdır. 

 Bu dönemde İran’da, yüzyılın başında Ruslar 

karşısında alınan ağır yenilgilerinde etkisi ile, batılı biçimde 

düzenlenmiş bir ordu kurmak gerektiği düşüncesine inanan 

veliaht Abbas Mirza’nın yenileşme girişimleri 

görülmektedir. III. Selimin yeniliklerinin hemen hemen 

aynısını yapan Abbas Mirza, kurduğu numune askeri 

birliklere de Nizam-ı Cedid adını vermiştir. 47 Ancak Abbas 

Mirza’nın girişimleri başarılı olamamışsa da ektiği 

yenileşme tohumları ve başlattığı adımlar kalıcı sonuçlara 

dönüşmüştür. 1807-1811 yılları arasında İran’a gelen Fransız 

askeri heyetleri askeri coğrafyadan yeni savaş teknikleri ve 

top dökümlerine kadar birçok alanda İran ordusuna önemli 

bilgiler ve teknikler aktarmıştır.48 1811 yılı, aynı zamanda 

İranlı bir grup öğrencinin ilk defa yurtdışına(İngiltere) 

gönderildiği yıldır. 1815’te diğer bir grup öğrenci 

gönderilmiş ve bunlardan Mirza Cafer ve Mirza Salih, çeşitli 

vesilelerle Osmanlı İmparatorluğunda bulunmuşlar49 ve III. 

Selim, II. Mahmut ve Tanzimat reformlarını yerinde 

gözlemlemişlerdir.  

19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Osmanlı ve İran 

devletleri kendi iç meseleleri ve reform çabaları ile meşgul 

olduklarından dolayı aralarındaki rekabet kendiliğinden 

azalmıştır. Her iki ülke de birbirlerini önemsediklerinden 

atadıkları elçilere büyük özen göstermişlerdir.50 İran’ın iç 

politikasında 19. yüzyıl boyunca ve yirminci yüzyılın ilk 

yarısına kadar yabancı güçler önemli roller oynamışlar ve iç 

ve dış siyasetin belirlenmesinde çok etkin olmuşlardır. Bu 

noktadan baktığımızda Osmanlı elçileri İran şahları nezdinde 

itibar görmüşler ve İranlı aydınların sürekli temas kurdukları 

yabancılar arsında Osmanlı elçilik mensupları ayrı bir yere 

sahiptir. 51  Bu durum Cumhuriyetin ilk dönemi içinde 
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geçerlidir.52  İran’a meşrutiyeti getiren Anayasa Hareketi 

(1906) öncesinde çeşitli Muhalif aydın, devlet adamı ve din 

adamının Osmanlı elçiliğine sığındığını görmekteyiz. Hatta 

Meclisi Mebusan zabıtlarından 1910 yılına kadar bu tür 

sığınmaların sürdüğünü ve birkaç yıl gibi uzun süre kalanlar 

bile olmuştur. 53   Osmanlı elçileri, İran yönetimi ile 

muhalifler arsında zaman zaman arabuluculuk görevi 

yapmışlardır.54   

1823’te son bulan sıcak askeri çatışmadan sonra 

Osmanlı-İran ilişkilerinde sorunların temelini iki ülke 

arasındaki sınır problemleri oluşturmuştur. 1845’te başlayan 

görüşmeler 1847 Erzurum Anlaşması ile sonuçlanmıştır.55 

Bu görüşmeler sırasında İran heyetinde bulunan ve dört yıl 

Osmanlı ülkesinde ikamet eden Mirza Taki Han Emiri 

Kebir, Osmanlı ülkesinde gördüğü devlet düzenindeki yeni 

mali, kabine, danışma meclisi gibi sistemleri; eğitim 

alanındaki modern okulların, sağlık ve karantina sistemlerini 

ve posta işletmelerini kendi ülkesine taşımıştır. Ülkesinin ilk 

büyük reformcusu olarak görülen Emiri Kebir, Osmanlı 

ülkesinde gördüklerinin yanı sıra Osmanlı ülkesinde 

olmayan yenilikleri de Osmanlı etkisi ile yaptığı kabul 

edilir.56 Bir başka İranlı devlet adamı olan Mirza Hüseyin 

Han (Sipahsalar) Müşüriddevle, Osmanlı devletinde İran 

devletini temsilen bulunmuş ve ülkesine dönünce devletin 

yönetimini bizzat üstlendiği gibi çeşitli bakanlık 

görevlerinde de bulunmuştur. Mirza Hüseyin Han, uzun 

yıllar Osmanlı başkentinde bulunmuş ve bu dönemde Sultan 
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Abdülaziz, Genç Osmanlıların bazı üyeleri, Ali Paşa, Fuat 

Paşa, Mahmut Nedim Paşa, Mithat Paşa ile bizzat dostluk 

kurmuştur. I. Meşrutiyeti yakından takip eden Mirza 

Hüseyin Han kendi ülkesinde Osmanlı Devleti’nde 

gerçekleştirilen adalet sistemindeki yeniliklerin benzerlerini 

İran’da hayata geçirmeye çalışmıştır.57     

19. yüzyıl boyunca çeşitli siyasi ve dini nedenlerden 

dolayı olmak üzere sürgün olan veya kaçak gelen İranlı bir 

grup Osmanlı topraklarında hep varolmuştur. Ancak 

Osmanlı ülkesindeki asıl önemli İranlı kitlenin büyük 

kısmını, çeşitli ticari faaliyetler için gelen, Azerbaycan 

kökenli tüccarlar oluşturur.58 Bunun yanı sıra dini eğitim 

almak üzere Osmanlı Irak’ındaki şii kutsal merkezlerindeki 

okullarda eğitim almak için gelen İranlılarda önemli bir kitle 

oluştururlar. Ancak muhalif faaliyette bulunanların 

çoğunluğunu Babi sürgünler oluşturmuştur. 19. yüzyılın 

sonuna gelindiğinde Osmanlı Ülkesinde başta İstanbul, 

İzmir, Erzurum, Trabzon, Akka, Bağdat, Necef, Şam olmak 

üzere çeşitli yerlere yerleşmiş olan İranlıların tahmini sayısı 

yirmi beş bin civarındadır. Büyük katliamlara uğrayan ve 

İran’dan sürgün edilen Babiler önce Irak’a sonra da 

Suriye’ye sürülmüşlerdir. Sürgündeki Osmanlı aydınlarından 

bazıları kendileri ile Akka’da karşılaşmışlar 59  ve Babi 

görüşlerinden, özellikle laik devlet, laik eğitim ve kadın 

erkek eşitliği gibi konularda Osmanlı aydınlarını 

etkilemişlerdir. Babi önderleri aynı zamanda Tanzimat 

sonrasının önde gelen devlet adamları ile yakın ilişki 

kurmuşlar ve birçok görüşlerini Osmanlı devlet adamları ile 

tartışmışlardır.60 

   19. yüzyılın son çeyreğinde birçok İranlı muhalifin 

İstanbul’dan geçtiğini veya burada uzun süre yaşadığını 
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söyleyebiliriz. İstanbul’da zaman içinde birçok İranlı aydın 

toplanmıştır. Azerbaycanlı tüccarların maddi desteği ile 

birçok İranlı aydın Batı edebi ve ilmi eserleri tercüme ederek 

basmışlardır. İstanbul'da kurulan bir matbaa dönemin İran’ın 

edebi ve ilmi yayın dünyasında ayrı bir yere sahiptir. Gerçi 

ilk Farsça matbaa Hindistan’da kurulmuşsa da en önemli 

yayınları İstanbul’daki matbaada yapmıştır.61 19. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren İran aydınlarının en önemlilerinden 

olan Mirza Melkum Han ve Feth Ali Ahunzade’yi çeşitli 

zamanlarda İstanbul'da görmekteyiz. Ermeni kökenli bir 

aydın olan Mirza Melkum Han hem görevli olarak ve hem 

de sürgün olarak İstanbul'da uzun yıllar kalmıştır. İran ile 

Avrupa arsında ana geçiş yeri olan İstanbul'da Melkum Han 

gibi gelip geçen ve uzun süre kalıp faaliyette bulunan 

Cemaleddin Efgani’de vardır. Melkum Han ve Feth Ali 

Ahunzade, Osmanlı aydınları arasında önemli tartışmalara 

neden olan Arabi harflerin ıslahı meselesinde, bu tartışmaya 

katılmışlardır. Ahunzade ıslah komisyonlarında görev aldığı 

gibi Melkum Han’da kendi ürettiği proje olan Arap 

harflerinin yeni biçimde kullanılması teklifini bu 

komisyonda savunmuş ancak teklifi itibar görmemiştir.62 

Mirza Melkum Han hem İranlı aydınları ve hem de Osmanlı 

aydınlarını etkilemiştir. “Her yönü ve her şeyi ile 

Batılılaşmaktan yana” olan Melkum Han bu amaçla çeşitli 

yayın faaliyetlerinde bulunmuştur. Meşrutiyet öncesi en çok 

okunan gazetelerden biri olan “Ahter” İstanbul’da basılıp 

dağıtılmıştır (1877-1896). Melkum Hanın gerek Ahter‘deki 

yazıları ve gerekse daha sonra Londra’da çıkardığı Kanun 

gazetesindeki yazıları İran’da olduğu gibi Osmanlı 

aydınlarınca dikkatle okunmuştur.63  

İran aydınlarından Mirza Ağa Han Kirmani, Hacı 

Mirza Hasan Han, Habirül Mülk ve Şeyh Ahmed İstanbul’da 

siyasal ve kültürel faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

Çoğunluğunu İran Azerbaycanlılarının oluşturduğu 

İstanbul’daki İranlılar, Osmanlı aydınları ve devlet adamları 

ile yakın ilişki kurmuşlardır. Ancak bu aydınlardan Mirza 

Ağa Han Kirmani yazı, tercih ve düşünceleri ile İran 
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aydınları üzerinde derin izler bırakmıştır.64 Melkum Han ve 

Cemaleddin Efgani ile yakın ilişkiler içinde bulan Kirmani, 

Babilere yakınlığı ve radikal görüşleri ile İran yönetiminin 

hışmına uğramıştır. 1896’da Nasrettin Şaha yapılan suikastın 

azmettiricileri olarak İran, Osmanlı Hükümetinden 

Cemaleddin Efgani, Şeyh Ahmet Ruhi ve Ağa Han 

Kirmani’nin kendilerine verilmesini talep etmiştir. Efgani 

hariç diğer ikisi, Habirül Mülk’le birlikte, İran’a teslim 

edilmiş ve İdam edilmişlerdir. Ağa Han Kirmani birçok 

eserini Osmanlı ülkesinde yazmış ve yayınlamıştır. Ahlaki 

ve toplumsal yazıları ile İran toplumunun uyanışına önemli 

katkıları olduğu gibi Osmanlı ülkesinde bulunduğu dönemde 

Efgani ile birlikte II. Abdulhamid’in İttihadı İslam 

politikasına büyük destek vermişler ve bizzat bu yolda İslam 

dünyasının çeşitli aydınlarını ve Şii ulemasını ikna etmek 

için çaba sarf etmişlerdir.65      

16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun 

İran’ı tecrit etme veya kontrol etme girişimlerinin çok 

boyutlu doğasının en önemli göstergelerinden biri sınır 

ticaretini sınırlandırma girişimidir. Bu girişim her iki 

devletin aralarındaki mücadelenin sürekliliği yüzünden 19. 

yüzyılın başına kadar sürmüştür. Ticarî ilişkilerinin 

kısıtlanması kısmen kültürel ilişkilere de damgasını vurmuş; 

Türk kültürü üzerindeki Fars etkisinin azalması en çok edebî 

gelişmelerde görülmüş; Osmanlı-Türk edebiyatı kendi 

gelişim çizgisini kendine özgü biçimde sürdürmüştür. Ancak 

Türk edebiyatı üzerindeki Fars etkisi hiçbir zaman yok 

olmamış ve Cumhuriyete kadar bu etkinin izleri varlığını 

korumuştur. Osmanlı-İran arasındaki sosyo-kültürel 

ilişkilerde şüphesiz en önemli rolü Irak’taki Şiî kutsal 

merkezlere eğitim ve ziyaret amaçlı gelenler oynamıştır. 

Ancak bunların çalışma konumuzla ilgisi sınırlı olduğundan 

burada yer verilmeyecektir; yine de İran’daki tüm siyasal 
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muhalefet hareketlerinin önemli destekçileri Irak’taki Şiî 

Müçtehitler olmuş; fetvaları ve örgütlenmeye destekleri 

muhalefetin başarılı olmasının belirleyicisi olmuştur.  

19. yüzyılla birlikte artan ticarî ilişkilerin, hiçbir 

zaman istenilen seviyeye ulaşmamakla birlikte, önemli bir 

sıçrama yaptığı görülür. Özellikle 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren, Avrupa devletlerinin girişimleri sonucu, 

Osmanlı-İran ticaretinde önemli gelişmeler olmuştur. 

Kafkaslarda ve kuzey İran bölgelerinde Ruslarla rekabet 

etmek için Osmanlı topraklarını ticarî üs olarak kullanan 

İngiltere’nin çabaları sonucu İran sınırına yakın bölgelerdeki 

Osmanlı şehirlerinde ticarî canlanma meydana gelmiştir.66 

Bu durum aynı zamanda Rus ve İran ticarî güzergâhlarının 

da bu şehirleri kullanma isteği ile doğru orantılıdır. Ancak 

dönem içinde, özellikle 1805-1841 ve 1852-1878 yılları 

arasında, Rusların Osmanlı ve İran’a yönelik düşmanca 

tutumları ve bölgeyi kontrol etme çabalarına bağlı olarak 

bölgenin savaş alanına dönmesi, Osmanlı-İran arasındaki 

sosyo-ekonomik ilişkileri büyük çapta etkilemiştir. Bu aynı 

zamanda İran merkezli bölgenin ticarî yollarının, güvenlik 

arayışından dolayı başka bölgelere kaymasına da sebep 

olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısında görülen diğer 

gelişmelerse, ticarete yansıması noktasında İran ve Osmanlı 

topraklarındaki doğal afetlerin neden olduğu kıtlık ve salgın 

hastalıklardır. Örneğin Osmanlı-İran ticaretinin önemli bir 

kalemi olan ipek ticareti, 1871 yılında İran’ın başlıca ipek 

yetiştirilen bölgesi olan Gilan’da meydana gelen ve ipek 

böceklerinin ölümüne yol açan salgın hastalık yüzünden 

durma noktasına gelmiştir.67  

Nedeni tam tespit edilememekle birlikte Osmanlı 

tüccarlarının İran ile ticaret yapmada gönülsüz davrandığı 

görülür. Buna karşılık İran tüccarlarının daha çok gönüllü 

olması ticaretin canlanmasına yol açmıştır. Osmanlı 

tüccarlarının yüzyılın sonuna doğru İran şehirlerinde küçük 

ticarî koloniler oluşturmaya başladığını Osmanlı 
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konsolosluklarının başta Tebriz, Urumiye, Tahran, Salmas, 

Reşt, Meşhed gibi şehirlerde kurulmuş olması 

göstermektedir. Bunun aksine, daha çok Azerbaycan Türkü 

ve Ermeni kökenli olan İran tüccarları Osmanlı 

topraklarında, başta İstanbul olmak üzere Erzurum, Trabzon, 

Samsun, Adana, Van, Diyarbakır, Bağdat, Basra, Halep, 

Bursa, İzmir, Selanik, Edirne gibi Osmanlı şehirlerinde ve 

Mısır’da Kahire’de dikkati çekecek sayıdadır. Ayrıca 

İstanbul, Basra, İzmir, Selanik, Edirne ve Trabzon, Osmanlı 

üzerinden Avrupa’yla İran ticaretinin yapıldığı yerlerdir.68 

Çoğunlukla ticaretle uğraşan İranlıların nüfusunda 19. 

yüzyılın sonuna doğru gözle görülür bir artış olur. Bu artışa, 

ticaret dışında, iş arayanlar, eğitim amaçlı gelenler ve siyasî 

sürgünler neden olmuştur.  

1880’li yıllar için Han Melik Sasani konsolosluk 

kayıtlarına göre onaltı bin İran vatandaşı olduğunu zikreder; 

yalnızca İstanbul dışında kayıtlı on bir bin kişidir. Evlilik 

yoluyla vatandaşlığa geçmenin zor olduğunu; bu konuda çok 

sayıda sorun yaşandığını ve elçiliğin önemli işlerinden 

birinin bu yasağı kaldırmak için uğraş vermek olduğunu 

vurgular. İranlılara bu yasağın (Şiî-Sünnî ayrımından dolayı) 

çok sıkı uygulanmasına rağmen özellikle İttihad ve 

Terakki’nin iktidar döneminde Azerbaycan Türklerinin 

evlenme yasağından (İttihatçıların Turancı politikalarının bir 

yansıması olarak) istisna tutulduğunu söylemesi ve Osmanlı 

topraklarındaki İranlıların çoğunluğunun (yüzde yetmiş) 

Azerbaycan Türk kökenli olduğunu zikretmesine bakarak 

resmî konsolosluk kayıtların sayısal olarak yetersiz kaldığı 

düşünülebilir.69 Zaten İran topluluğu içinde Tebriz, Hoy, 

Salmas ve Şebster gibi kuzey-batı İran bölgelerinden gelen 

Azerbaycan Türklerinin Osmanlı toplumuyla çabuk 

kaynaştıkları ve hatta Osmanlılarca alay/ rencide konusu 
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olan “külah-ı İranî”lerini çıkararak Osmanlılar gibi 

giyindikleri görülür.70  

Çoğunlukla uzun süreli ikametlerin görüldüğü İran 

topluluğunun İstanbul’da 20. yüzyılın başında yirmi bine 

yaklaştığı ve bir o kadarın da taşrada varlığı göz önüne 

alındığında Osmanlı ülkesindeki İran vatandaşlarının sayısı 

otuz beş binin üzerinde tahmin edilebilir.71 Osmanlı resmî 

temsilcilerinin aksine İran devletinin resmî temsilcilerinin 

Osmanlı ülkenin her yanına yayılmış olması bu tahminin 

daha çok olabileceğine de işarettir.  

İstanbul’daki İran topluluğunun varlığına ait bilgilere 

daha çok Avrupalı siyasî gözlemcilerin ve seyyahların 

eserlerinde rastlanmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren bu bilgilerin artışı, nüfus olarak artışından çok, 

Osmanlı yönetiminin İran’a yönelik siyasetindeki değişimle 

ilgilidir.72 İran’la ilişkilerini düzeltmeye çabalayan Osmanlı 

Devleti İran topluluğuna karşı daha hoşgörülü bakmaya 

başlamış; sorunlarını çözme yönünde adımlar atmış ve Şiî 
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oluşturması iki sebeple; ya İranlılar arasında esnaf sayısında bu 

dönemde büyük artış olması ya da bu tür örgütlerin kurulmasında 

kullanılan siyasî muhaliflerin iadesini engellemeye yönelik 

bulunduğu ülke vatandaşlığına geçme önlemiyle açıklanabilir. İran 

topluluğu ile ilgili örnek bir değerlendirme için Fariba Zarinebaf-

Shasr, “The Iranian (Azeri) Merchant Community in the Ottoman 

Empire and the Constitutional Revolution”, Les Iraniens 

D’Istanbul, s. 209 vd.; İran muhaliflerinin İstanbul’da kurdukları 

en ciddî örgüt olan Encümen-i Saadet’in ilk kurucuları olan otuz 

kişinin yirmisinin esnaf olduğu üzerine bkz. Devletabadi, Tarih-i 

Muasır ya Hayat-ı Yahya, Cilt: III, s. 33.  
72

 Cezmi Eraslan, II. Abdülhamid ve İslam Birliği, İstanbul, 1992, 

s. 132 vd. 
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kimliklerine karşı olumsuz ön yargıyı terk etmiştir. Bunun 

göstergesi olarak meselâ o zamana kadar Şiîlerin dinî 

törenlerine izin verilmediği İstanbul’da 1870’lerden itibaren 

serbestlik tanınmaya başlanmıştır. İstanbul’da İranlıların 

uzun süreli yerleşim mekânları Üsküdar, Karacaahmet, 

Haydarpaşa ve çevresidir. Ancak İran ticarî topluluklarının 

kümelendiği yerler Beyazıt, Beylerbeyi, Eyüp, Kadıköy, 

Tahtakale civarları olmak üzere Avrupa yakasında ve 

çoğunlukla hanlar etrafındadır. 20. yüzyılın başına 

gelindiğinde başta, en eskilerinden Valide Hanı olmak üzere 

Vezir Han, Sümbül Han, Yıldız Han, Tamburacı Han, Yusuf 

Paşa Hanı, Ruhi Paşa Hanı, Cafer Paşa Hanı ve Nasuhi Paşa 

Hanı İranlıların meskûn olduğu yerler olarak göze 

çarpmaktadır. Ancak Valide Hanı İstanbul’daki İran 

topluluğu için 1950’li yıllara kadar merkezî konumunu 

korumuştur. 

Valide Hanı kaynaklarda daha çok Büyük Valide Han 

olarak geçer ve devrine göre ölçütleri bakımından 

İstanbul’un en büyük ticaret hanlarındandır. Han iki 

bölümden oluşur; ikinci bölüm daha küçük olduğundan bu 

bölüm Han-ı Sagir (Küçük Han) olarak bilinir. Döneminin 

en iyi hanlarından olan Valide Hanı, 18. yüzyılın 

ortalarından itibaren İranlıların ve çoğunlukla da 

Azerbaycanlı tüccarlarının ikamet ve ticaret yeri olarak üne 

kavuşmuştur. İçinde mescit ve kahvehanelerin bulunduğu 

Han, İranlıların genel toplanma yeri olmuştur. 19. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren serbestçe yapmalarına izin verilen 

Muharrem törenlerinin mekânı da bu Handır. Valide Hanı 

Türk yayın tarihi ve İran basın, düşünce ve siyasal muhalefet 

hareketleri açısından faaliyet gösteren matbaaları ile dikkat 

çeker. 1870’lerden itibaren matbaa işine giren İranlılar bu 

hanın içinde ve diğer hanlarda faaliyet göstermeye 

başlamışlar; çoğunlukla kaçak olarak dinî kitaplar olmak 

üzere başta Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserleri 

gibi çok okunan kitapların tıpkı basımları ile gizli Jöntürk ve 

İran hürriyetçilerinin eserlerini basmışlar; Osmanlı tebaası 

matbaacıların çok sayıda şikâyetlerine rağmen Osmanlı 

yönetimi bunların bu tür faaliyetlerini bir türlü 
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engelleyememiştir. Türk yayın tarihinde ilk kez bu 

matbaalarda resimli kitaplar ve levhalar basılmıştır.73 

20. yüzyılın başına kadar matbaacılık alanında büyük 

aşama kaydeden İranlılar, Ermeni ve Rumlarla bu konuda 

rekabete bile girmişlerdir. Başta Ahter, Hurşit, Şark ve Şems 

matbaaları olmak üzere basım ve yayım işleriyle uğraşan 

İranlıların bir kısmı birleşerek Şirket-i Sahaf-i İraniyan adı 

altında büyük çapta bir matbaa kurmuşlar ve özellikle dinî 

kitapların basımında tekel oluşturmuşlardır. 74  Bu şirketle 

ilgili olarak Osmanlı matbaacılarının haksız rekabetle ilgili 

şikâyetlerinin yanı sıra onların dönemin telif haklarını hiçe 

sayan tıpkı basımlar gerçekleştirdikleri;75 uzun zamandır da 

kaçak Şiî ilmihaller ve daha önce de belirtildiği gibi kaçak, 

izinsiz Kur’an bastıkları yönünde çok sayıda ihbarlar 

                                                        
73

 Valide Hanı ve özellikle etrafında şekillenen İstanbul’da İranlı 

cemaatin görünümü hakkında “Büyük Valide Hanı”, İstanbul 

Ansiklopedisi, Yay. Haz. Reşat Ekrem Koçu, Cilt: VI, İstanbul, 

1961, s. 3307 vd.; Semavi Eyice, “Büyük Valide Hanı”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 6, İstanbul, 1992, ss. 516-

517. Muharrem törenleri için Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i İran, 

ss. 108- 111; Dorina L. Neave, Eski İstanbul’da Hayat, İstanbul, 

1978, s. 96 vd.; Max Müller, İstanbul’dan Mektuplar, İstanbul, 

1978, s. 137 vd.; “Leyli Aşure”, Tercüman-ı Hakikat, 4 Mart 1905; 

Thierry Zarcone, “La Situation du Chiisme à Istanbul au XIX
e
.et 

au début du XX
e
. Siècle”, Les Iraniens D’Istanbul, s. 97 vd.; Erica 

Glassen, “Muharram-Ceremonies (Azadari) in Istanbul at the End 

of the XIX
th

 and the Beginning of the XX
th 

Century”, Les Iraniens 

D’Istanbul, s. 113. İranlı matbaaların kaçak Kur’an bastıkları ve 

bunu önlemek için Osmanlı hükümetinin fotolitografik baskı 

tekniğiyle Kur’an basma teşebbüsü için Cevdet Paşa, Tezakir, 3. 

Baskı, Ankara, 1991, Cilt: 40-Tetimme, s. 128; İranlı 

matbaacıların izinsiz ve yasak yayınları basıp sattıkları üzerine 

şikâyetlere bir örnek olmak üzere Tevfik Ebuziyya’nın jurnali için 

Asaf Tugay, İbret: II. Abdülhamid’e Verilen Jurnaller ve 

Jurnalciler, İstanbul, 1961., ss. 128- 130.  
74

 Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, İstanbul, 1993, s. 

105. Servet R. İskit 1883 yılına ait devlet salnamesindeki 

matbaacılar listesinde Valide Hanı içinde “Tebaa-yı İraniye 

Şirketi”ni; kitapçılar listesinde kitapçı İsmail’i (Şirket-i Sahafiye-i 

İranî) zikreder. Aynı yazar 1936 yılına ait İstanbul’daki eski 

kitapçılar arasında başta Ahter ailesinden olmak üzere ondan fazla 

İranlının ismini sayar. Bkz. İskit, Türkiye’de Neşriyat Hareketleri 

Tarihine Bir Bakış, 2. Basım, Ankara, 2000, ss. 72, 82, 175. 
75

 Tugay, age., ss. 129- 130; Ahmed Rasim, Muharrir, Şair, Edib - 

Matbuat Hatıralarından-, İstanbul, 1980, s. 96.  
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olmuştur. 76  Ancak işlerini yürüten İranlı matbaacılar ve 

kitapçılar gizli Jöntürk yayınlarının basım ve dağıtımını da 

gerçekleştirmişlerdir. 77  Örneğin İttihad-ı Osmanî 

Cemiyeti’nin kurucularından İbrahim Temo anılarında fahiş 

fiyatlar karşılığında Jöntürk bildirilerini İranlı matbaacılara 

bastırdıklarını anlatır. 78  Valide Hanı ve sair İranlı 

tüccarların kümelendiği hanların, matbuat ve neşriyat 

dinamizmi, bu mekânların İran-Osmanlı-Türk etkileşim 

alanları olduğunu da gösterir. 

Kirmani, Habib İsfehani, Mirza Mehdi Ahter, Mirza 

Rıza Kuli Han Horasani, Muallim Feyzi Efendi ve Hüseyin 

Daniş (Pedram) gibi İran edebiyat tarihinde yer alan 

aydınların ders verdiği ve İstanbul’da ikamet eden 

vatandaşlarının çocuklarının devam ettiği Debistan-ı 

İraniyan (İran İlkokulu-1883) da ilk kez öğretimine Valide 

Hanında başlamıştır. Sasani, bu okulda (Osmanlı 

hükümetinin doğrudan Şiiliğin propagandası olacağından 

dolayı Şiî öğretisinin anlatımına izin vermediği ve bunun 

üzerine) Mevlevilik akaidi üzerine verilen din derslerinin 

İranlılar arasında tartışmalara ve hatta kavgalara yol açtığını, 

okulun tahrip edildiğini; İttihat ve Terakki yönetimin de 

baskısı olduğunu zikreder. 79 

İstanbul’daki İranlılar yalnız ticaretle uğraşmamışlar 

zamanla matbaacılık bir tarafa, yine kendi işlerini kurmuşlar 

ve İstanbul esnaf tabakası içinde halı ve ipekçilik, 

kahvehane, tömbeki, şıracılık, sahaflık, kuru gıda ve 

sebzecilik gibi iş kollarında faaliyet göstermişlerdir. 

Sasani’ye göre, başta halıcılık olmak üzere dericilik, 

                                                        
76

  B.O.A A.MKT., 453/60; B.O.A Y.PRK.A., 66/95; B.O.A 

Y.PRK.EŞA. 40/87. 
77

 Örneğin Nasreddin Şah’ı vuran Mirza Rıza Kirmani İstanbul’da 

kaldığı müddetçe seyyar kitapçılık yapmış ve İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nin ilk nüvesini teşkil edecek Tıbbiyeli Jöntürklerle 

yakın ilişki içinde olmuş; onlara yurt dışında yayınlanan İran 

hürriyetçilerinin ve Jöntürklerin yayınlarını temin etmiştir. Mirza 

Rıza’nın bu faaliyeti için İbrahim Temo’nun İttihat ve Terakki 

Anıları, 2. Baskı, İstanbul, 2000, s. 59.  
78

 Temo, ss. 44- 45. 
79

 Debistan-ı İraniyan için Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i İstanbul, 

ss. 103- 105; ayrıca İran okullarının ve bu okulun tarihî seyri için 

Süleyman Büyükkarcı, “Osmanlı Devleti’nde İran Okulları” 

Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle 

Osmanlı Devleti Kongresi, Bildiriler (7-9 Nisan 1999), Konya, 

2000, s. 437 vd. 
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sabunculuk, yazmacılık (dokuma), sahaflık, matbaacılık, 

helvacılık gibi iş kollarında yüzlerce İranlı büyük işletmeler 

kurmuştur. Birçok pazar esnafı ve zanaatçılık İranlılara 

münhasırdır: Sigara ve çay satıcılığı, kahvecilik, yük 

taşımacılığı, hamallık, faytonculuk... İranlılar, birçok iş 

kolunun kethüdalığını üstlendikleri gibi, birçok amele 

grubunun da kahyalığını tekellerine almışlardır. 80  Kabala 

Çayı kenarında kendilerine ait bir mezarlık edinmelerinin 

yanı sıra, 1886’da Bimarhane-yi İraniyan adında kendi 

hastanelerini bile kurmuşlardır. Tüm bu hayır işlerini 

organize etmek için ünlü İranlı zenginlerden Hace Mirza 

Fethali Han İsfehani’nin önderliğinde Encümen-e Hayriye-yi 

İraniyan’ı kuran İranlılar, diğer yabancılara nazaran ve 

Müslüman kimliğinden olsa gerek, İstanbul halkı ile daha 

kaynaşmış görünür.81  

Osmanlı topraklarında çeşitli nedenlerle bulunan 

İranlıların Osmanlı siyasal yaşamındaki gelişmeleri 

yakından takip ettikleri gibi Osmanlı modernleşme 

çabalarının maddî göstergelerini görme fırsatı buldukları ve 

bunlarla yüzleştikleri göz önünde bulundurulduğunda, İran 

vatandaşlarını belli kategoriler içinde değerlendirmekte 

fayda vardır. Ticaret, iş bulma ve seyahat amaçlı gelenlerin 

gözlemlere dayalı modern unsurları kendi ülkelerine 

taşımaları temenniye veya bireysel uygulamaya yöneliktir. 

Bu türden olmak üzere modern hukukî düzenlemelerle ve 

kurumlaşmalarla karşılaşan İranlılar bu tür kanun ve 

kurumları kendi ülkelerinde de istemeye eğilimli 

olmuşlardır. 82  Söylenebilecek bir başka şey de Batı 

teknikleri ve ürünleriyle Osmanlı topraklarında karşılaşan 

İranlı tüccarlar bu türden makineleri ve ürünlerinin 

numunelerini temin ederek İran’a götürüp tanıtmışlardır. 

Özellikle Avrupa ürünü halı dokuma makineleri ve 

                                                        
80

 Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i İstanbul, ss. 94- 95. 
81

 Hayır kurumu, hastahane ve mezarlık için Sasani, Yadbudha-yı 

Sefaret-i İstanbul, ss. 105- 107; ayrıca Muhammed Emin Riyahi, 

Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul, 1995, s. 

262. 
82

 Özellikle I. Meşrutiyet’ten dokuz gün sonra yayınlanmaya 

başlanan Ahter gazetesi Kanun-i Esasî’nin ilânını müteakip 

meşrutiyetin ne anlama geldiği ve Kanun-î Esasî’nin Farsça 

tercümesini yayınlamıştır. Ademiyet, Endişeha-yi Terakki, s. 409. 
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tipografik baskı teknikleri Osmanlı ülkesinden İran’a 

geçmiştir.  

19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren eğitim amaçlı 

gelenler ciddî rakamlara ulaşmıştır. Özellikle İstanbul, 

Bağdat, Basra ve Trabzon medreselerinde eğitim gören 

öğrencilerin çoğu eğitimlerinden sonra ülkelerine 

dönmüşlerdir. İstanbul’daki Nizamiye medresesinde birçok 

İranlı eğitim gördüğü gibi Osmanlı modern eğitim 

kurumlarından olan Harbiye, Tıbbiye, Mülkiye, Polis Okulu, 

Tophane Rüştiyesi ve Galatasaray Sultanisinden83 mezun 

olan Sadık Han Müsteşir üd-Devle, 84  Faracullah Han, 

Abdülhamid Han Gaffari Kaşani, Bahaeddin Mirza, Hüseyin 

Ahter Tebrizi, Hekim Lali, Ağa Mirza Ali Doktor, Ali 

Muhammed Kaşani,85 Hüseyin Daniş,86 Taki Rıfat87 gibi 

birçok İranlı, Osmanlı ve İran devlet hizmetlerinde 

bulunmuş; serbest mesleklerini İran, Kafkasya ve Osmanlı 

ülkelerinde icra etmişlerdir. Ağa Mirza Ali Doktor, Hüseyin 

Ahter Tebrizi, Taki Rıfat, Ali Muhammed Kaşani ve 

Hüseyin Daniş gibiler siyasî muhalefet hareketleri içinde de 

yer almışlar; bunlardan Taki Rıfat ve Ali Muhammed 

                                                        
83

 Ahmet Ağaoğlu, “Galatasaray Sultanisi Balkan memleketlerine 

birçok rical yetiştirdiği gibi İran için de birçok münevverler 

hazırlamıştır” der. Ağaoğlu, age., s. 92; ayrıca Mirza Muhsin Han 

Muinülmülk’ün İran’ın İstanbul elçisi olduğu 1877 yılında 

Avrupa’ya gönderilmekten vazgeçilen ve İstanbul’a gelen İranlı 

öğrencilerin Osmanlı mekteplerine kabul edildiği üzerine bkz. 

Mahmud Cevat İbnü’ş Şeyh Nafi, Maarif-i Umumiye Nezareti 

Tarihçe-i Teşkilât ve İcraatı -XIX. Asır Osmanlı Maarif Tarihi, 

Ankara, 2001, s. 160.   
84

Hakkında daha fazla bilgi için Mehdi Bamdad, Şerhal-ie Rical-e 

İran der Kurn-e 12, 13 va 14 Hicri, 3. Çap, Tahran, 1363, Cilt: II, 

ss. 166-168; Yunus Mirverid, Ez Meşrutiyet ta Cumhuri- Nagehe 

ba Edvar-e Meclis-e Kanungüzari der Devran-e Meşrutiyet, 

Tahran, 1377, Cilt: I, s. 225 vd. 
85

 Kaşanî’nin Süreyya gazetesinde 1316’da (1898) gençliğinde 

İstanbul’da eğitim aldığını yazdığını zikreden Rahim Resniye, İran 

va Osmani der Estane-yi Kern-i Bistom, Tebriz, 1995, s. 81 vd.  
86

 John Gurney, “A. G. Browne and The Iranian Community in 

Istanbul”, Les Iraniens D’Istanbul, s. 154. 
87

 Taki Rıfat’ın Trabzon medresesinde eğitim görmüş, 1918- 20 

yıllarında Azerbaycan’ın bağımsızlığı için mücadele eden 

Hiyabanî hareketine katılmış ve Azerbaycan adlı bir gazete 

çıkarmıştır, Riyahi, age., s. 269. 
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Kaşani88 gazete ve dergi çıkararak yayın faaliyetinde de 

bulunmuşladır. 

İran devletinin Batılılaşma yönünde reformlar 

gerçekleştirmesinde etkin olan diplomatik temsilcilerinin 

içinde Osmanlı ülkesinde görev yapanlar seçkin bir yere 

sahiptir. Öncelikle Osmanlı devletinin İslâmî kimliği89 ve 

İran’la birlikte sömürge olmayan ve olmamak için 

modernleşmek gerektiğini idrak etmiş olması, İran siyasal 

elitleri için Osmanlı örneğinin model görülmesi yeter 

sebeptir. Mirza Hüseyin Han Sipehsalar sonrası için bunun 

en tipik örneği Muhsin Han’dır (1819- 1900).90 Uzun yıllar 

Osmanlı başkentinde kalan (1872-1892) ve Osmanlı devlet 

ve aydın muhitlerinde yakın dostluklar kuran Muhsin 

Han’ın, Osmanlı modernleşme düşüncesini özümsemesinin 

ve II. Abdülhamid’in şahsında aydınlıkçı despotizme dayalı 

modernleşme tecrübelerine şahit olmasının yanı sıra,  uluslar 

arası gelişmeleri kavraması ve masonik bağlantılarının 

olması İran yönetimi ile ilişkilerini sürdürmesine ve etkin 

görevlere gelmesine katkı sağlamıştır. Adalet bakanlığı 

döneminde başlattığı adalet sistemini modernleştirme, laik 

kanunlar oluşturma, ticaret mahkemeleri kurma ve Batı 

ülkeleri ve Osmanlı kanunlarını sentezleyerek yeni kanunlar 

yazma girişimi İran’ın kanun devleti olması yönünde atılmış 

önemli adımlardır. Bu kanunları derleme çalışmalarında 

ihtisas komisyonları kurdurmuş ve bunları bizzat takip 

etmiştir.91 Bakanlığı döneminde Osmanlı- İran ilişkilerinin 

gelişmesine katkısının yanında İran’da Osmanlı 

                                                        
88

 Kaşani, Ahter gazetesinden ayrıldıktan sonra Kahire’ye gitmiş; 

orada 1898-1901 yılları arasında Süreyya ve Perveriş adlı iki 

gazete çıkarmıştır. Özellikle Süreyya İran meşrutiyet inkılâbı 

öncesi İran aydınlarınca yakından takip edilen modernleşmeci 

muhalif gazetelerin başında gelir. Ahmed Kesrevi, Tarih-i 

Meşruta-ye İran, 20. Çap, Tahran, 1381, s. 41 vd.  
89

 Feridun Ademiyet, İdeoloji-yi Nehzat-ı Meşrutiyet-i İran, 

Tahran, 1357, s. 13. 
90

 Hayatı ve faaliyetleri için Bamdad, age., Cilt: III, ss. 204- 212; 

Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i İran, ss. 255- 265; Shaul Bakhash, 

Iran, London: Ithaca Press, 1978, s. 383; Resniye, age., s. 243 vd.. 

Masonlukla ilgisi için Hamid Algar, “Participation by Iranian 

Diplomats in The Masonic Lodges of Istanbul”, Les Iraniens 

D’Istanbul, s. 38 vd.  
91

 Ademiyet, İdeoloji-yi Nehzat-ı Meşrutiyet-i İran, s. 15 vd. 
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taraftarlığının ve II. Abdülhamid’in şahsında İslâm birliği 

düşüncesinin savunucusu olmuştur.92 

Muhsin Han’ın göreve başladıktan üç yıl sonra 

yayınına başlayan Ahter gazetesi hem İstanbul’daki 

İranlıların hem de İran siyasal hayatında önemli bir yere 

sahiptir. Ahter gazetesi, Farsça Muhsin Han’ın himayesinde 

ve İstanbul İran elçiliğinde görevli Mirza Necefkuli Han 

Hoyi’nin teşvikiyle, Mehmet Tahir Tebrizî’nin sahipliğinde 

1876 yılının başında yayınlanmaya başlanmıştır.93 Tüccar 

gazetesi olarak ticarî işlerin yanında başta İran, Osmanlı, 

Kafkas, Rusya, İngiltere, Hindistan ve Avrupa ahvaline dair 

okuyucusunu bilgilendiren Ahter, özellikle I. Meşrutiyet 

dönemine rastlayan ikinci dönem çıkışı ile birlikte 

okuyucularını kanun devleti, vatan sevgisi ve Müslümanların 

düşkünlüğü üzerine uyarıcı yazıları ile dikkat çekmiştir. 

Osmanlı Kanun-i Esasî’sinin Farsça tercümesini yayınlayan 

Ahter, 94  İran ve Doğu toplumları için yabancı olan bu 

gelişmeyi övücü yazılarla desteklemiştir. Ahter ’in 2 Ocak 

1877 yılına ait nüshasındaki imzasız bir yazıda kanun-î 

esasînin varlığının halkın devlete karşı güven duymasında ve 

iç birliğin tesisi için vatandaşlık temelinde farklı unsurları 

bir araya getirdiği iddia edilirken İran’ın da bir an evvel 

kendi kanun-î esasîsini yapması gerektiğinin altı 

çizilmektedir. Farklı görüşlerin temsiline de dikkat çeken 

gazete Padişahın hakemliğinde bu tür görüşlerin serbestçe 

dile getirilmesinin sayısız faydaları olduğunu zikretmektedir. 

                                                        
92

 Nejat Göyünç, XIX. Yüzyılda Tahran’daki Temsilcilerimiz ve 

Türk- İran Münasebetlerine Etkileri, Atatürk Konferansları, V, -

1971-1972’den Ayrı Basım-, Ankara, 1975, s. 139; ayrıca aynı 

makalede belge C; Muhsin Han’la Mülakat, s. 164 vd.  
93

 Ahter için Metin, age, ss.207-210; ayrıca Resniye, age., s. 277 

vd; Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i İran, ss. 205- 207; Yahya 

Ariyanpur Ez Saba Ta Nima, 5. Çap, Tahran, 1372, Cilt: I, s. 250 

vd.; Küel Kahn, Tarih-e Sansür der Matbuat-e İran, Tahran, 1321, 

Cilt: I, ss. 101- 102; Kanar, age., s. 115; Orhan Koloğlu, “Un 

Journal Persan d’Istanbul: Akhtar”, Les Iraniens D’Istanbul, s. 133 

vd.; İlhame-i Miftah-Vahab Veli, Nigahı be Reverd-i Nüfuz va 

Gösteriş Zeban va Edeb-i Farsî der Turkiya, Tahran, 1374, s. 382 

vd. 
94

 Resniye, s. 326 vd. Osmanlı Kanun-i Esasî’sinin 

yayınlanmasından hemen sonra İran Hariciye Nezaretince Farsça 

tercümesinin yapıldığı üzerine bkz. Mehrdad Kia, “Pan-Islamism 

in Late Nineteenth-Century”, Middle Eastern Studies, Vol.: 32, 

No.: 1 (January 1996), s. 33. 
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Bir başka makalede yaklaşan Rus tehdidi karşısında 

Müslümanların birlik olmasını; İran devletinin Osmanlı 

İmparatorluğu yanında ve padişahın emrinde olmasını 

savunmaktadır.  

İlk çıkışından yaklaşık on yıl boyunca açıkça siyasal 

görüşler önermeyen ve belli bir çizgisi olmayan Ahter, 

Osmanlı basınındaki İran aleyhindeki yazılara cevap verme, 

ticarî sorunları dile getirme, İran’dan gelip gidenleri 

bildirme, İran’daki gelişmelere yer verme ve özellikle 

Osmanlı basınında da sürmekte olan alfabe tartışmalarına 

katılan İran asıllıların görüşlerini açıkladıkları kürsü olma 

özelliğini sürdürür. Kayda değer nitelikte olmasa da yabancı 

basından yaptığı alıntılarla modern bilim ve teknik 

gelişmelerden okuyucularını haberdar eden Ahter, bir 

kamuoyu oluşturma işlevini yerine getirmeye çalışmıştır.  

1880’lerin ortasından itibaren, Mehdi Han Ahter, 

Mirza Habib İsfehani, Mirza Ağa Han Kirmani, 95  Şeyh 

Ahmed Ruhî, Malkom Han, Cemaleddin Afganî, Mirza 

Hasan Habirülmülk, Mirza Ali Muhammed Han Kaşani gibi 

gazeteye katkıda bulunan aydınlarca siyasal modernleşmenin 

ve siyasal muhalefetin önde gelen sözcüsü konumuna 

çekilmiştir. İlmî, edebî ve siyasal konulara daha fazla yer 

veren ve İran yönetimini kıyasıya eleştiren Ahter’in bu 

tutumundan hem İran devleti ve İstanbul elçiliği hem de II. 

Abdülhamid yönetimi rahatsız olmakla birlikte, II. 

Abdülhamid yönetimi gazeteyi İran yönetimine karşı bir koz 

olarak kullanma isteğine bağlı olarak, tüm şikâyetlere 

rağmen yayınını sürdürmüştür. Ahter, İran siyasal 

muhalefetinde en ciddî çıkışını, tütün imtiyazını duyurmakla 

ve karşı muhalefetin sesi olmakla yapmıştır. Kaynaklar 

İran’daki Ahter okuyucularının kendilerini “mezheb-i ahter” 

olarak adlandırdıklarını söylemektedir. 96  İran hükümeti 

Malkom Han’ın Kanun gazetesi ile Ahter’in ülkeye girişine, 

bulundurulmasına ve okunmasına şiddetli bir yasak 

getirmiştir. İran hükümeti ile arasını düzeltmek isteyen ve bu 

                                                        
95

 Kirmanî’ye siyasi konularda olmamak üzere Ahter’de yazmasını 

Muhsin Han’ın teklif ettiğine dair bkz. Ademiyet, Endişeha-yi 

Mirza Ağa Han Kirmanî, s. 19. 
96

 Birçok çalışmada bu tabire rastlanılmakla birlikte bu tabirin 

kökeni Browne’ye dayanmaktadır. Edward G. Browne, The Press 

and Poetry of Modern Persia, reprint, Los Angeles, 1983, s. 17, 5. 

dipnot. 
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fırsatı Şah’a suikastta (1 Mayıs 1896) bulan II. 

Abdülhamid’in gazeteye karşı tutumu değişir; birkaç ay 

sonra da gazete baskılara dayanamayıp kapanır veya 

kapatılır. İran dışında yayınlanan ilk ve en uzun süre 

yayınlanan Farsça gazete olarak Ahter modern İran tarihinde 

müstesna bir yere sahiptir.  

Malkom Han, Ahter’in sahibi Mehmed Tahir Tebrizi, 

Mehdi Tebrizi, Ağa Han Kirmani, Zeynel Abidin Meragai 

gibi modernleşmeci İran aydınlarının 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren İstanbul muhitlerine dahil oluşları bir 

tarafa, kişisel inisiyatifleri ile İstanbul’a gelen İran 

aydınlarının sayısında 19. yüzyılın son on yılı itibariyle 

belirgin bir artış olur. Bunların birçoğunun geleneksel 

düşünceleri büyük oranda İstanbul’da bulundukları dönemde 

değişime uğramıştır. Mirza Habib İsfehani, 97  Mirza Ali 

Muhammed Han Kaşani, Muallim Feyzi Tebrizi (1842-

1910), 98  Muhammed Tevfik Hemadani, Hüseyin Daniş 

(1870-1943) 99  gibi İran aydınlarına 1908’den itibaren 

İran’dan sürgün veya kaçak gelen ve siyasal muhalefet ve 

meşrutî yönetim süreçlerinde etkin rol alan Sadık Tabatabai, 

Resulzâde, Takizâde, Devletabadi, Terbiyet, Dihuda başta 

olmak üzere çok sayıda muhalif katılacaktır. 

                                                        
97

İsfehanî hakkında daha fazla bilgi için Ariyanpur, Ez Saba Ta 

Nima, Cilt: I, ss. 395- 405; Bamdad, age., Cilt: I, ss. 313- 314; 

Resniye, age., s. 497-516; Riyahi, age, ss. 254- 255, 260, 262; 

Kanar, age, ss. 105- 107. Merdum-guriz çevirisi üzerine yapılan 

tartışmalar için Maryam B. Sanjabi, “Mardum-guriz: An Early 

Persian Translation of Moliere’s Le Misanthrope”, International 

Journal of Middle East Studies, Vol.: 30 (1998), ss. 251- 270. 

Aynı yıllar içinde Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere çevirilerine 

dikkat çekilmesi üzerine Edward G. Browne, A Literary History of 

Persia, 1997, ss. 461- 462; İstanbul (Kostantiniyye) üzerine 

yazılmış örnek bir şiiri için Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i İstanbul; 

ss. 192- 195. 
98

 Osmanlı topraklarındaki Hayatı ve faaliyetleri için İbnülemin 

Mahmut Kemal (İnal), Son Asır Türk Şairleri, İstanbul, 1930, ss. 

419- 421; Ahmed Rasim, age., s. 123 vd.; Ahmet Bedevi Kuran, 

İnkılap Tarihimiz ve Jöntürkler, 2. Baskı, İstanbul: Kaynak, 2000, 

s. 84. 
99

 Hayatı ve faaliyetleri için “Mirza Hüseyin Daniş (Pedram)”, 

Türk Ansiklopedisi, Cilt: XVIII, Ankara, 1970, s. 417; İbnülemin 

Mahmut Kemal (İnal), Son Asır Türk Şairleri, İstanbul, 1930, ss. 

261- 264; John Gurney, “A. G. Browne and The Iranian 

Community in Istanbul”, Les Iraniens D’Istanbul , s. 154; Riyahi, 

age., s. 255; Kuran, s. 157 ve 165 vd. 
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İran’da Anayasacılık Hareketi ve Meşrutiyet İnkılabı 

(1906) 

1904-1905 yılı arasındaki Japon-Rus Savaşının İran 

ekonomisine olumsuz etkisi olmuştur. Bu dönemde Kafkas 

ticareti durmuş; kötü hasat mevsimine bağlı olarak fiyatlar 

artmış ve kuzeydoğu bölgelerinde kolera salgını baş 

göstermiştir. Kötü yönetimin yanında tüm bu olumsuzluklar 

malî durumu güçleştirmiş; çare olarak devlet yerli tüccara 

daha fazla vergi koymaya yönelmiştir. 1905 Ağustosundan 

itibaren ilk tepkisel olaylar başlamıştır.100 Yerli üretici ve 

tüccarla yakın ekonomik ilişkileri olan ulemanın destek 

verdiği gösteriler, Tabatabai, Bihbehani, Fazlullah Nuri gibi 

etkin ulemanın liderliğinde tüccar, esnaf ve medrese 

öğrencileri olmak üzere geniş bir halk kesiminin katılımı ile 

büyümüştür. Yönetim, meseleyi Osmanlı’da olduğu gibi 

nasihat heyetleri ile çözmeye çalışmıştır. Fakat Tahran 

valisinin şeker fiyatlarını artırdıkları iddiası üzerine şeker 

tüccarlarının bir kısmına falaka ile cezalandırması karşısında 

1905 Aralığında gösteriler zirveye çıkmıştır. Tahran çarşısı 

kapanmış, halk ulemanın önderliğinde camilere sığınmıştır. 

Tabatabai’nin önderliğinde birçok ulema ve halk Tahran’ın 

güneyindeki kutsal Şiî merkezi Şeyh Abdülazim’e göç 

etmiştir. 101  1906 Ocağında Şah, Osmanlı büyükelçisi 

Şemseddin Bey’in aracılığı ile sığınanların bildirdiği ve 

içinde bir adalethâne açılmasını da içeren, taleplerini kabul 

etmiştir.102 Ancak verdiği söze rağmen yönetim hiçbir adım 

                                                        
100

 Abrahamian, age., s. 81; İran Anayasacılık hareketinin ortaya 

çıkışı ve Meşrutiyetin ilanı için Metin, age, s.212-231.  
101

 Kirmani, age., s. 273 vd.; Kesrevi, Tarih-i Meşrutiyet-e İran, ss. 

58- 63. Bir şehirden din adamlarının göç etmesi Şiilikte olumsuz 

karşılanır. Yönetime karşı isyanı dinî olarak meşrulaştıran bu 

durum ve kutsal mekânların dokunulmazlığı İran tarihinde birçok 

olayda faillerin bu tür mekânlara sığınması (sığınma olayına bast 

denir) ile sonuçlanmıştır. 19. yüzyılla birlikte dinî mekânlara 

yabancı elçilikler de eklenmiştir. Sığınanlar istekleri yerine gelene 

veya affedilene kadar bu mekânlarda kalma hakkına sahiptir. Dinî 

mekânlarda ömrünün sonuna kadar kalanlara rastlanır. Bir örnek 

olarak, 1907-1909 yılları arasında Osmanlı elçiliğine sığınan 

Serdar Muhyi’nin teşekkür telgrafı için, Meclisi Mebusan Zabıt 

Cerideleri, Cilt: II, Ankara, 1982, s. 288.  
102

Abrahamian, age., s. 82; Janet Afary, The Iranian Constitutional 

Revolution, 1906- 1911, New York: Columbia, 1996, s. 55; 

Roderic H. Davison, Osmanlı İmparatorluğunda Reform (1856-
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atmamış, hatta halkın sevdiği ve ateşli vaazlar veren Seyyid 

Cemaleddin İsfehanî, Şeyh Muhammed Vaiz, Şeyh’ül Reis 

Kaçar gibi muhalifler tutuklanmış veya sürgüne 

gönderilmiştir.103 1906 Temmuz’unda Tahran’ın en büyük 

ibadet yeri Cuma Camii içinde ve dışında olaylar patlak 

vermiş; olaylarda genç bir Seyyid askerlerce 

öldürülmüştür.104 Bu durum olayların daha da yayılmasına 

yol açmış; ulema şehri terk edip büyük bir kitle ile birlikte 

kutsal merkezlerin en büyüğü Kum’a göç etmiştir. Ardından 

halk gösterileri yayılmıştır. İran tarihinde ilk kez kadınlar 

bile gösteri yapmışlardır. 105  Olaylar diğer şehirlere de 

sıçramıştır. Tüm kutsal mekânların yanında İngiliz ve 

Osmanlı elçiliklerine sığınma girişimleri de olmuştur. 

Tahran’daki elçiliğe ve Tebriz’deki Osmanlı konsolosluğuna 

yüze yakın insan sığınmıştır. 106  Asıl sığınma İngiliz 

elçiliğine olmuş; sığınanların sayısı hızla on dört bin 

civarına ulaşmıştır. 107  Olayların bu şekilde hızla diğer 

                                                                                                       
1876), Ankara, 1997, s. 108; Muzafereddin Şah ve muhaliflerin 

önde gelenleri ile yakın ilişkiler kuran Şemseddin Bey’in aracılığı 

ve talepleri için Devletabadi, age., Cilt: II, ss. 19- 24; Kesrevi, 

sekiz talep sıralar, Tarih-i Meşrutiyet-e İran, ss. 67- 68.  
103

Mehdi Melekzâde, Tarih-i İnkılab-e Meşrutiyet-e İran, 3. Çap, 

Tahran, 1363, Cilt: II, ss. 312- 345. 
104

 Seyyid Abdülmecid’in öldürülmesi için Nazım’ül İslam 

Kirmani, Tarih-i Bidari-ye İraniyan, 2. Çap, Tahran, 1324, Cilt: 

III, s. 404 vd.  
105

 Meşrutiyet döneminde kadın eylemleri için Afary, age., s. 177 

vd.  
106

 İngiliz elçiliğine göre Osmanlı temsilciliklerine az sayıda 

insanın sığınmasının (Osmanlı elçilik binası ve bahçesinin 

küçüklüğünün yanında) bir nedeni o sıra Osmanlı ordularının, 

İran’daki karışıklıktan yararlanarak, İran’la uzun süredir ihtilaflı 

olan ve Ermeni çetelerinin sınırı kolayca geçip eylem yaptıkları 

batı İran’daki bazı stratejik bölgeleri işgal etmesi (Temmuz 1907) 

olarak gösterilir. Çetinsaya, agm., s. 17. Osmanlı ordularının işgali 

İran’da millî bir tepkinin ortaya çıkmasına ve muhalefetin öfkesine 

yol açmıştır, Ademiyet, İdeoloji-ye Nehzat-e Meşrutiyet-e İran, 

Tahran yty, Cilt: II, ss.101- 106. Osmanlı elçilik yetkilileri ile 

yapılan tartışmalar için Devletabadi, age., Cilt: II, ss. 57- 60. 

Ermeni çeteleri için Kirmani, age., ss. 349- 351.  
107

 Rakamlar, birkaç istisna hariç, 14 bin civarında olduğunu 

zikreder: Homa Katouzian, 12 bin rakamını verir, The State and 

Society in Iran, London&New York, 2000, s. 35; Nikki R. Keddie, 

12 binden 14 bine ulaştığını zikreder, Roots of Revolution: An 

Interpretive History of Modern Iran, New Haven and London, 

1981, s. 73. Bir İngiliz kaynağına dayanarak Venassa Martin, 24 

Temmuzda 5 bin, 27 Temmuzda 10 bin, 2 Ağustosta 14 bin 
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şehirlere de yayılması adlî ve ticarî hayatı felce 

uğratmıştır. 108  Radikal grupların anayasa, meclis ve 

meşrutiyet istekleri ulemaca benimsenmiş; 109  bunların 

yerine getirilmesi için Şaha telgraflar çekilmiştir. Hükümetin 

direncinin kırılmasında yabancı elçilerin tavsiyeleri ve 

Osmanlı topraklarındaki kutsal Şiî merkezlerin bulunduğu 

Irak’taki dinî ulemanın Şah’a çektikleri halkın taleplerinin 

karşılanmasına yönelik, telgraflar etkili olur.110 Meşrutiyet 

yanlısı Irak Şiî uleması Jöntürk hareketine de destek verdiği 

gibi Osmanlı’nın ilk meşrutiyet deneyiminin İran’a dinî 

kimlikte aktarımına da yardımcı olmuştur.111  

Muzaffereddin Şah 1906 Ağustosunun başında, 

sadrazamı Ayn ed-Devle’yi görevden alıp, meclis açılması 

sözü verir. İlk meclis, 9 Eylül 1906 tarihli seçim 

kanununa 112  bağlı olarak Tahran’da seçimlerin 

yapılmasının ardından ve diğer bölgelerdeki seçimler 

beklenmeden, 1906 Ekim’inde açılır. İlk meclisin üyelerinin 

çoğunluğu başta esnaf ve tüccar olmak üzere, Kaçar 

hanedanı mensubu, büyük toprak sahibi, ulema, birer 

temsilci ile aşiret reisleri ve gayrimüslim cemaatlerden 

oluşmuştur.113  Meclis kendi içinde anayasanın yazılması 

                                                                                                       
olduğunu söyler, Islam and Modernism- The Iranian Modernism of 

1906, New York, 1989, s. 92; Afary, 30 Temmuz’da 12 bin; 2 

Ağustos’ta 14 bine çıktığını ve beşyüz çadır kurulduğunu zikreder, 

age., s. 55; 14 bin için Abrahamian, age., s. 84.  
108

 M. Reza Ghods, Iran in the Twentieth Century, Boulder, 1989, 

s. 31. 
109

 Elçilik bahçesindeki oturma eylemleri sırasında Batı eğitimi 

almış aydınlar ve öğrencilerin burayı “Siyaset Okulu”na 

çevirdikleri ve ilk kez açık açık eleştiri ve taleplerini 

dillendirdikleri üzerine bkz. Nazım’ül İslâm Kirmani, age., Cilt: 

III, s. 435; Roy  Muttahedeh, Peygamberin Hırkası, İstanbul, 2003, 

s. 36. 
110

 Abdulhadi Hairi, Shiism and Constitutionalism in Iran, Leiden, 

1977, s. 98. Necef ulemasının önde gelenlerinin yayınladıkları 

fetva ve telgraflar için Kirmani, age., ss. 264- 269.  
111

 Hairi, ss. 87- 100.  
112

 Seçim Kanunu için Kirmani, age., ss. 514- 519; 33 maddeden 

oluşan kanunun İngilizcesi için Browne, The Persian Revolution, 

ss. 355- 361. 
113

 156 temsilciden oluşan mecliste Büyük esnaf ve tüccarın ezici 

çoğunluğu vardır. Afary, age., s. 64 vd; Mirverid, age., Cilt: I, s. 

95- 97. 
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için bir komisyon oluşturur. 114  Anayasa, 1876 Osmanlı 

Kanun-i Esasi’sinin yanında, dönemin en gelişmiş anayasası 

kabul edilen, 1831 Belçika Anayasası örnek alınarak 

yazılır; 115  ancak Muzaffereddin Şah Aralık’ta ölümüne 

kadar anayasanın yürürlüğü girmesini engellemeye çalışır ve 

imzalamaz. Yeni Şah Muhammed Ali (1907-1909) 

anayasanın yürürlüğe girmesini geciktirmeye çalışırsa da 

1907 Ekim’inde imzalar. Anayasanın yürürlüğe girmesi 

ile 116  Meclis, Şah ve hükümetinin hayatî konulardaki 

yetkileri (ki buna yabancı ülkelerle yapılan anlaşma ve 

borçlanma meselesi de dahildir) hükümetin meclise karşı 

sorumluluk esasına bağlı olarak, kendinde toplamıştır. 

Ancak meclisin uygun gördüğü ve anayasa metinlerine 

geçen gayrimüslimlerin Müslümanlarla aynı haklardan 

yararlanmasını ve onlara eşit bir statü sağlayan maddeye 

ulema şiddetle karşı çıkmış; bunun devlet dini olan İslâm’ı 

zedeleyeceğini öne sürmüştür. Aynı şekilde ulema zorunlu 

eğitim ve basın hürriyeti konularına da karşı çıkmıştır. 

Ulema muhalefetinin içinde ise önemli bir figür olarak Şeyh 

Fazlullah Nuri’nin sivrildiği görülür. Tütün Protestosundan 

                                                        
114

 Ademiyet, İdeoloji-ye Nehzat-e Meşrutiyet-e İran, Cilt: I, s. 383 

vd 
115

 Afary, age, ss. 65- 67. Ancak komisyonda bulunan ve ilk 

meclisin son başkanı olan Mirza İsmail Han Mümtaz ed-Devle 

(1879-1933) İstanbul’da hukuk eğitimi almış ve Osmanlı adlî 

kanunları hakkında bilgisi olan bir zattır. Meşrutiyet öncesi de bazı 

kanun hazırlama çalışmalarında da bulunan Mümtaz ed-Devle ve 

1906’da kabul edilen “Nizamatnâme-ye Adliye” için Kirmani, 

age., ss. 435- 443; Mirverid, age., Cilt: I, ss. 89- 92. 1876 Osmanlı 

Kanun-i Esasîsinin de 1831 Belçika Anayasasını örnek aldığı 

üzerine Ahmet N. Yücekök, Türkiye’de Parlamentonun Evrimi, 

Ankara, 1983, s. 77; Osmanlı Kanun-i Esasîsinin Belçika 

Anayasası ile birçok paralellikler bulunmakla birlikte daha çok 

1850 Prusya Anayasasına benzediği üzerine bkz. Davison, age., ss. 

166- 167. 
116

 51 maddeden oluşan anayasanın Osmanlı Kanun-i Esasîsi ile 

büyük benzerlikleri vardır. Şaha tanınan yetkilerden her türlü 

anlaşma ve önemli kararlarda meclis onayına; ülkenin bütünlüğüne 

duyulan hassasiyetlerden meclis temsilcilerinin Farsça konuşma 

mecburiyetine kadar Osmanlı Kanun-i Esasîsinin de önemle 

üzerinde durduğu tüm temel konular 1906 İran Anayasasının da 

özünü oluşturur. Kurum ve görev tanımlamaları da benzemektedir. 

1906 anayasasının İngilizcesi için Browne, The Persian 

Revolution, ss. 362-371. 1876 Kanun-i Esasî için Suna Kili- 

A.Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, 1985, ss. 

31- 44.  
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beri muhalif kesim içinde yer alan ve meşruti yönetimin 

kurulmasını savunan ve özellikle 1905-6 eylemlerine aktif 

katılan Nuri, bundan sonra meşrutiyet aleyhtarı grubun en 

önde geleni olmuştur.117 Meclis hızla çalışarak ve ciddî bir 

vatanseverlik örneği göstererek yeni bir borçlanmayı 

reddetmiş; millî bir banka kurulması yönünde karar 

almış; 118  malî disipline öncelik vermiş; 119  kanunların 

İslâm’a uygunluğunu denetleyecek ulemadan oluşan senato 

tipi bir kurul oluşturulması yönünde hukukî yapı 

oluşturmaya girişmiştir. 120  Ayrıca İran’da devlet 

görevlilerin atamalarında yerel encümenlerin onayının 

alınması kuralını getirmiştir. Bu durum, encümenlerin devlet 

işlerine müdahalesinin yolunu açtığı gibi eleştirileri de 

beraberinde getirmiştir. Ancak ilginç olan encümenlerin 

yasal olarak meclis tarafından kabul edildikleridir. Bunu 

aynı zamanda Meclisin meşrutiyete muhalif unsurları devlet 

yönetiminde söz sahibi olmasını engelleme ve kurduğu 

meşrutiyeti yaşatma çabası olarak da görmek gerekir.121  

Meşrutiyetin ilânı ile birlikte çok sayıda “encümen” 

adı altında örgüt ortaya çıkmış;122 siyasî haber ve yorumlar 

içeren gazete ve dergiler yayın hayatına başlamıştır. 

Meşrutiyet öncesi altı tane olan gazete on ay içinde yüzün 

üstüne çıkmıştır.123 Basında görülen bu canlanmaya paralel 

olarak İran edebiyatının en iyi siyasal hiciv ve eleştiri 

yazıları da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, Nida-

yı Vatan, Meclis, Bidari, Terakki, Müsavat, Ademiyet, Sur-i 

                                                        
117

 Anayasal haklara karşı ulema tutumu ve Şeyh Fazlullah Nuri 

için Mehdi Melekzâde, Tarih-i İnkılâb-e Meşrutiyet-e İran, 3. Çap, 

Tahran, 1363, Cilt: IV, s. 860 vd; Martin, age., ss. 87-138, 165-

200. 
118

Ademiyet, İdeoloji-ye Nehzat-e Meşrutiyet-e İran, Cilt: II, ss. 

77- 90. İlk meclisin Millî Banka tartışmaları için Mirverid, age., 

ss. 107- 109. 
119

 Ademiyet, İdeoloji-ye Nehzat-e Meşrutiyet-e İran, Cilt: I, ss. 

446- 460. 
120

 Kurulması düşünülen ikinci meclis, yarısının Şah tarafından 

doğrudan atanacağı ve geri kalanın seçimle geleceği bir tür senato 

(Osmanlı Ayan Meclisi gibi) olmakla birlikte 1949 yılına kadar bu 

meclis oluşturulamamıştır. Abrahamian, age., s. 90. 
121

İran Meclisi’nin bu dönemde yaptığı çalışmalar ve kanunî 

düzenlemelerin bir listesi için Mirverid, age., ss. 109-112.  
122

Yalnızca Tahran’da 150’den fazla dernek kurulmuştur. 

Abrahamian, age., s. 90  
123

 Abrahamian, s. 87.  
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İsrafil, Ruh’ul Kuddüs ve diğer pek çok gazete yayın 

hayatları boyunca bir encümen desteği ile var olmuşlardır. 

Özellikle Dihoda’nın Sur-î İsrafil’deki satirik yazıları büyük 

okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Meclis içinde %70 çoğunluğu 

oluşturan tüccar ve ulemanın etkinliği artmış; meclis yapısı 

Müstebit, Mutedil ve Azadiler adı altında124 gruplaşmalara 

sahne olmuştur. Tüccar, esnaf, büyük toprak sahibi ve 

ulemanın etkin olduğu Meclis içindeki gruplaşmalar sınıf 

bilincinden çok ideolojik tutumları ile biçimlenmiş ve 

gruplaşmalar dışarıya da sıçramış;125 Şah ve çevresine dinî 

gruplardan -anayasanın varlığının şeriatı ortadan kaldırma 

olarak algılanmasının etkisiyle- katılanlar olmuştur. Etnik ve 

dinî grupların özerklik talepleri görülmeye başlanmış; yeni 

yönetim düzeninde çıkarlarını ve eski imtiyazlarını yitiren 

tüm kesimler haklarını geri almak için seslerini 

yükseltmişlerdir.  

Muhammed Ali Şah, istemeyerek kabul ettiği Meclisi 

ve Anayasanın yürürlüğe girmesini, daha ilk andan itibaren 

içine sindiremediğini göstermiş, meşrutiyete ve meclise karşı 

tavır almıştır. Meclisin onayı olmadan atamalara giriştiği 

gibi sadrazamı değiştirerek Emin üs-Saltana’yı (veya 

Atabek) sadrazamlığa getirmiş; Atabek hükümeti meclise 

bilgi vermemeye başlamış ve meclis-Şah sürtüşmesinde son 

nokta hükümetin meclisin haberi olmadan dış borçlanmaya 

kalkışması olmuştur. Şah ve çevresi, Rusların da yardımı ile, 

memnuniyetsiz grupları kışkırtmaya başlamış; Meclis 

gösterileri yatıştırmakta başarılı olamamış, İran’ı iki nüfus 

bölgesine ayıran İngiliz-Rus anlaşmasının imzalandığı gün 

Sadrazam Emin üs-Saltana’ya suikast gerçekleşmiştir (31 

Ağustos 1907). Bunu fırsat bilen Şah Meclisi kapatmaya 

teşebbüs etmişse de artan tepkiden çekinerek geri adım 

atmıştır. 

1908 yılı ortalarına doğru Şaha karşı başarısız bir 

suikast girişimi olması üzerine Muhammed Ali Şah, Rus 

Kazak Tugayının yardımı ile, meclis çevresinde bazı 

direnişlere rağmen, başarılı bir darbe gerçekleştirmiştir. 

Meclis kapatılmış; birçok üye tutuklanmış, dinî ulemadan 

Bihbehanî gibiler ev hapsine alınırken bazısı idam edilmiştir. 

                                                        
124

 Abrahamian, s. 89; Afary, age., s. 103.  
125

 Meclis içi grupların bir analizi için Ademiyet, İdeoloji-ye 

Nehzat-e Meşrutiyet-e İran, Cilt: I, ss. 359-369. 
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Kaçabilenler saklanmış ve Takizâde, Dihoda gibi muhalifler 

İngiliz elçiliğine sığınmışlardır.126 Tahran’da bu gelişmeler 

olurken başta Tebriz olmak üzere ülkenin diğer yerlerindeki 

encümenler yardıma çalışmışlarsa da başarılı 

olamamışlardır. Muhammed Ali Şah mutlakıyetini ülkenin 

diğer bölgelerinde de gerçekleştirmeye uğraşırken en ciddî 

direniş Tebriz’den gelmiştir.127  

1908 Haziran’ında başlayan Tebriz direnişi Settar ve 

Bagır Hanın şahsında dünya kamuoyunun dikkatini 

çekmiştir.128 Osmanlı basınında da onlarla ilgili haberlerin 

varlığı, İttihat ve Terakki’nin harekete geçmesine, Reval 

Mülakatının yanında etki ettiği düşünülebilir. Tebriz direnişi 

Şah güçlerinin şehri kuşatmaları ve Rus güçlerinin de onlara 

yardımıyla bir insanlık dramına dönüşmüş; açlık baş 

göstermiş, Tebriz encümeninin dirayetli tutumu ve Settar 

Hanın demokratik tavrı ve kararlılığı sayesinde direniş on 

aya yakın sürmüştür. Ancak Rusların saldırısı ve büyük 

katliamları sonucu şehir düşmüştür. 129  Bu sırada Gilan 

bölgesinde yerel ve sosyal demokrat encümenlerin 

girişimleri ile isyanlar baş göstermiş; güneyde Meşrutiyet 

taraftarı Bahtiyarî kabilesinin isyanı dengeleri tekrar 

değiştirmiştir. İsyancı güçlerin hızla ilerlemeleri ve birleşip 

1909 Temmuz’unda Tahran’a ulaşmaları üzerine 

Muhammed Ali Şah Ruslara sığınmış130 ve Meclis tekrar 

                                                        
126

 Osmanlı elçiliği ve Konsolosluklarına çok sayıda sığınanlar 

olmuştur. İngiliz elçiliğini daha çok laik aydınlar tercih ederken 

Osmanlı elçilik ve konsolosluklarını, bir İslâm ülkesi olmasından 

ve Necef ulemasının tavsiyesinden dolayı, tüccar, esnaf ve dinî 

ulema tercih etmiştir. Devletabadi, Hayat-ı Yahya, Cilt: III, ss. 62-

63; Keddie, agm., s. 206; Abrahamian, age., s. 102; Afary, age., s. 

135. 
127

 Melekzâde, age., Cilt: IV, s. 844 vd. 
128

 Tebriz direnişi ve Settar Han hakkında daha geniş bilgi için 

İsmail Emirhizi, Kıyam-e Azerbaycan va Settar Han, Çap 23, 

Tahran, 1379. 
129

 Browne, Osmanlı 31 Mart Olayının Muhammed Ali Şahın İran 

Meşrutiyetçilerine karşı daha fazla şiddet kullanarak harekete 

geçmesine yol açtığını zikreder, The Persian Revolution, ss. 271- 

272; ancak Melekzade ise II. Meşrutiyetin İlanın İran 

meşrutiyetçilerini gayretlendirdiğini zikreder, age., Cilt:V, s. 954. 
130

 1917-1923 yılları arasında İstanbul’da Çamlıca ve Büyük 

Ada’da yaşayan Muhammed Ali Şah 1923’te Paris’e gitmiş ve 

orada 1925’de ölmüştür. 1922 yılında resmi görevle Avrupa’ya 

giderken İstanbul’dan geçen General Hasan Arfa Muhammed Ali 

Şah ile görüşmesi için Under Five Shahs, Edinburgh, 1964,  ss. 
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açılmıştır. Meşruti güçler Muhammed Şahın yerine on 

yaşındaki küçük oğlu Ahmed Şahı (1909-1925) Şahlığa 

getirmişler ve Şeyh Fazlullah Nuri olağanüstü kurulan bir 

mahkeme kararı ile idam edilmiştir. İran Şiî tarihinde ilk kez 

üst seviyede bir din adamının idam edilmesi günümüze 

kadar süren tartışmalara da yol açmıştır. 

 

İran Meşrutiyetçilerinin İstanbul ve Diğer Osmanlı 

Şehirlerindeki Faaliyetleri 

1895’lerden itibaren İstanbul’daki İranlıların bazı 

hayır ve yardımlaşma dernekleri kurmalarına rağmen 

kültürel ve siyasal faaliyetlerden uzak kaldıkları görülür. 

İstanbul’daki İran topluluğunun, 1896-1905 yılları arasında, 

İran siyasal muhalefetinin gelişmesi ve meşrutiyetin ilânı 

süresince sessiz kalmasının nedeni bilinmemektedir. 

Yalnızca Mısır’da 1898-1901 yılları arasında yayınlanan 

Süreyya ve Perveriş gazeteleri (Ahter gazetesine de yazılar 

yazmış olan) Ali Muhammed Kaşani tarafından çıkarılmıştır. 

Aynı yerde 1904’te Şernâme adlı bir gazete de 

yayınlanmaya başlanmıştır. 131  İstanbul’daki İran 

topluluğunun her ne kadar sessiz kaldığı, herhangi bir 

örgütlenmede bulunmadığı ve yayın faaliyeti görünmüyorsa 

da başta Jöntürk yayınları olmak üzere Avrupa basınındaki 

İran’la ilgili gelişmeleri ulaştıranlar ve İran’a sokulması 

yasak yayınları temin edenler İstanbul, Bağdat, Basra, 

Erzurum güzergâhlarında ticaret yapan İranlılar olmuştur. 

İran’da meşrutiyet hareketlerini dünya kamuoyuna 

duyuranlar yine İstanbul’daki İranlılar olmuştur. Ticarî 

bağlarından dolayı özellikle güçlü encümen örgütlenmesinin 

olduğu Azerbaycan bölgesindeki ve Tahran’ında içinde 

olduğu kuzey batı bölgesindeki gelişmeleri günü gününe 

takip eden bu tüccarların, sürekli Irak’taki ulemayı 

muhalefete destek vermesi konusunda teşvik ettiği 

görülür. 132  Buna rağmen ilk Meşrutiyet meclisinin 

                                                                                                       
156- 157; İstanbul sefaretinde görevli Sasani’nin Muhammed Ali 

Şah’ı ziyareti için Yadbudha-yı Sefaret-i İstanbul, ss. 38- 46, 226- 

229. 1911’deki teşebbüsü için Melekzâde, age., Cilt: VII, s. 1394 

vd; Browne, The Press and Poetry of Modern Iran, s. 329 vd. 
131

 Anja W. M. Luesink, “The Iranian Community in Cairo at the 

Turn of the Century”, Les Iraniens D’Istanbul, s. 194 vd.  
132

 Melekzâde, age., Cilt: V, ss. 1015- 1021; Devletabadî, age., 

Cilt: III, ss. 54- 56, 69- 70; Seyyid Hasan Takizâde, Muhammed 



63 
 

Muhammed Ali Şah tarafından topa tutulmasından sonra 

İstanbul’a gelen muhalifler başlangıçta tüccarların olduğu 

İran topluluğundan destek görmemişlerdir. Ancak Osmanlı 

hükümeti kendilerine kucak açmış; bazılarını devlet 

hizmetine almış ve hatta vatandaşlığa geçen genç İranlıları 

polis okuluna kabul etmiştir. Bu dönemdeki tüccar- muhalif 

soğukluğunun nedeni gelen muhaliflerin sosyalist görüşlere 

yakınlığı olduğu düşünülebilir. Ancak Devletabadî gibi 

tüccar ve muhafazakâr kökenlilerin gelişi ile birlikte İstanbul 

topluluğu ile muhalifler arasında sağlam bir bağın kurulması 

gerçekleşmiştir.  

1908 Haziran-Temmuz döneminde İstanbul’daki 

Jöntürk siyasal hareketlenmesine paralel olarak İran 

topluluğunun da hareketlendiği görülür. 133  Bu 

hareketlenmenin nedeni, Osmanlı’da II. Meşrutiyetin ilânına 

giden süreçten çok, önde gelen İran meşrutiyetçilerinin 

birçoğunun İstanbul’a ulaşmış olması ve Tebriz direnişinin 

ciddî bir safhaya gelmesidir. Daha önceki dönemlerde 

Avrupa’nın çeşitli yerlerindeki İranlıların daha çok İslâm 

birliği düşüncesi etrafında kurulan örgütlere katıldığı 

görülmektedir. Bu noktadan olmak üzere, Jöntürklerin Paris 

kolundan Ahmed Rıza’nın zaman zaman toplantılarına 

katıldığı, Afganî’nin etkisi altında kalan aydınlarca ve 

öğrencilerce kurulmuş olan Encümen-i Uhuvvet-i İslâm 

örgütü Paris’te faaliyetlerini 1897’den beri 

sürdürmekteydi. 134  İsmail Emin ül-Mülk, Ebu’l Hasan 

                                                                                                       
Ali Şahın istibdat döneminde Tahran’daki Osmanlı elçiliğinin, 

İstanbul’daki İttihatçı yönetimin ve Necef ve Kerbela ulemasının 

Meşrutiyetçilere sahip çıktığını zikreder, Hitabe: Moştemal ber 

Şemmei ez Tarih-e Evvel-e İnkılab va Meşrutiyet-e İran, Tahran, 

1338, s. 79. 
133

 1908-1912 arası dönem hakkında daha fazla bilgi için Metin, 

age, ss. 231-237. 
134

 İttihat ve Terakki’nin merkez komitesinden Bahaeddin Şakir’e 

ait 21 Ağustos 1907 tarihli ve 341 tahrirat numaralı bir yazışmada 

Paris’te Fransız hükümetinin resmî müsaadesi ile tesis edilen 

“uhuvvet-î İslâm” komitesinin çalışmalarına Cemiyet üyelerinin de 

bizzat katıldığı anlaşılmaktadır. Uhuvvet-î İslâm Komitesi’nin 

kuruluş amacının, siyasî olmaktan çok, “Acemden, Çinden, 

Hindden, Rusyadan ve saireden gelen İslâm talebelerinin arasında 

rabıta-yı uhuvvet ve münasebeti temin ve tahsillerini teshil vesaire 

için” olduğu belirtilmektedir. Bu konuda bkz. Filiz Cengiz, Dr. 

Nazım ve Bahaeddin Şakir’in Kaleminden İttihat ve Terakki 

Cemiyeti (1906-1907), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Atatürk 
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Pirniya, Mirza Muhammed Han Kazvini, Ali Ekber Dihoda 

gibi birçok İran aydını bu örgüt içinde faaliyette bulunmuş; 

bazısı da İran meşrutiyetine katılmışlardı. Dihoda, 

Yverdon/İsviçre’da kurulan Encümen-e Civan-e İraniyan’ın 

nizamnamesinin buradaki Jöntürklerden elde edilen örgüt 

nizamnamesi olduğunu zikreder. 135  Bir başka örgüt ise 

Komite-yi İran adı altında, içlerinde (klasik Osmanlı 

edebiyatı uzmanı) E. J. W. Gibb (ö.1901), (ünlü oryantalist 

ve İran edebiyat tarihi uzmanı) Edvard G. Browne, 

(Browne’ın öğrencisi ve yaklaşık yirmi yıl (1898-1918) 

İngiltere’nin İstanbul elçiliğinde katip ve Lozan Anlaşması 

(1923) sırasında İngiliz heyetinde görev yapan) Andrew 

Ryan gibi İngilizlerin de bulunduğu, Londra’da uzun yıllar 

faaliyet halindeydi.136 Ancak bu örgütlerin İran bağlantıları 

zayıftı. 1908 yılından itibaren Avrupa, Osmanlı ve 

Kafkasya’da başka örgütlerin kurulduğu görülür. Judaki’ye 

göre, İran’dan kaçan meşrutiyetçilerin teşvikiyle kurulan bu 

örgütlerin en önde gelenleri Komite-yi İttihat ve Terakki-yi 

İraniyan (Paris), Komite-yi Azadiha-yı Kafkas (Tiflis); 

Encümen-i Uhuvvet-i İraniyan (Bağdat) ve Encümen-i 

Saadet-i İraniyan’dır (İstanbul).137 Bu örgütlerden Komite-

yi İttihat ve Terakki-yi İraniyan ile Encümen-i Saadet-î 

İraniyan’ın kısmen birlikte hareket ettiği görülür.  

Komite-yi İttihat ve Terakki’nin Paris’te faaliyete 

geçmesine eş zamanlı olarak, mensuplarının daha çok esnaf 

ve tüccarların oluşturduğu ve Tebriz merkezli meşrutiyet 

yanlılarının en önde geleni ve ulema kökenli Şeyh Salim 

Tebrizi ve Yahya Devletabadi’nin girişimleriyle Encümen-i 

Saadet, 1908 Ağustosunun sonunda kurulmuştur. 1908-1912 

arası dönemde faal olan ve Yahya Devletabadi, Muhammed 

Sadık Tabatabai,138 Muhammed Tevfik, Ali Ekber Dihoda 

gibi aydın görüşlü tüccar ve gazetecilerin üyesi olduğu 

Encümen-i Saadet, benzer idealleri paylaştıkları Osmanlı 

                                                                                                       
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, 1997, ss. 240- 241.  
135

 Dihoda’dan aktaran Cemşid  Behnam, Berlinha: Endişmendan-

e İrani der Berlin, 1915-1930, Tahran, 1379, s. 146. 
136

 Melekzâde, age., Cilt: V, ss. 989- 990.  
137

 Hodjatollah Joudaki, “le’Anjoman-e Sa’adat des Iraniens 

d’Istanbul”, Les Iraniens d’Istanbul, s. 85. 
138

 Bamdad, age., Cilt: III, ss. 409- 410; İstanbul’da okuduğu 

üzerine Abrahamian, age., s. 80; Encümen-i Saaadet’in kuruluşuna 

desteği hakkında ise Ariyanpur, Ez Saba Ta Nima, Cilt: II, s. 271. 
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İttihat ve Terakki Cemiyeti ve diğer Jöntürk örgütleri ile 

temasa geçmiş; bu temasta en önemli rolü Ahmet Rıza, Rıza 

Tevfik, Hüseyin Daniş, Ahmet Ağaoğlu, Ömer Naci, Selman 

(Said) Salmasi gibi bazı Jöntürk örgütleri ile bağları olanlar 

üstlenmişlerdir. İstanbul’daki İranlıları örgütleme 

faaliyetlerine hız veren Encümen-i Saadet, Seyyid Hasan 

Şems’in sahipliğinde haftalık Şems gazetesini yayınlamaya 

4 Eylül 1908 tarihinden itibaren başlamıştır. 139  Şems 

gazetesine Muhammed Tevfik, Dihoda, Merağaî, Hüseyin 

Daniş, Ahmed Ağaoğlu yazıları ile destek vermişlerdir. 

Ancak bu gazete, hakkında istenilen gelişmeyi pek 

gösteremediği söylenmesine rağmen Tebriz direnişi ile ilgili 

haberleri ve sürgün İranlıların sesi olması ile önemli bir 

işlevi yerine getirmiştir. Encümen, Seyyid Hasan’la arası 

açılınca, Dihoda’nın sorumlu müdürlüğünde 1909 

Haziranından itibaren Suruş gazetesini yayınlamaya 

başlamış ancak ömrü on dört sayı sürmüştür.140  

Encümen-i Saadet, örgütlenme çabalarının yanında, 

Tebriz direnişine yardım kampanyası başlatmış; İran’daki 

gelişmeleri Avrupa kamuoyuna günü gününe bildirerek 

başta İngiliz ve Fransız olmak üzere Avrupa kamuoyunda 

İran meşrutiyetçilerine karşı bir sempatinin ve Şah’a karşı 

bir tepkinin oluşmasına katkı sağlamış; göçmenlerin 

sorunları ile ilgilenmiş; Tebriz direnişine gönüllü toplamaya 

ve bunları Kafkasya’ya göndermeye başlamış; Irak 

ulemasına Şaha karşı faaliyete geçmesi için mektup ve 

telgraflar çekilmesini örgütlemiş; 141  İngiliz, Fransız ve 

Alman yönetimlerinin İran’daki tutumunu protesto etmek 

                                                        
139

 25 Receb 1327-5 Zilkade 1328 (12 Ağustos 1909-8 Kasım 

1910) arasında yayınlanan “Şems” gazetesinin toplam 48 sayısı 

Millî Kütüphane’de (Ankara) mevcuttur; Katolog No: 1967 SB 15, 

Şems 1325-1326. 
140

 Suruş gazetesin yayınlanmasının ve Dihodanın ateşli 

yazlılarının Meşrutiyet mücahitlerine taze bir ruh verdiği üzerine 

Melekzâde, age., Cilt: V, s. 1141; ayrıca Suruş için Thierry 

Zarone, “Ali Akbar Dihkhudî et le Journal Surush d’Istanbul (Juin- 

Novembre 1909)”, Les Iraniens d’İstanbul, ss. 243- 251. 
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 Mirza Halil, Kazım Horasani ve Abdullah Mazendarani imzalı 

Muhammed Ali Şah’a çekilmiş ve bir sureti İstanbul’daki 

hürriyetçilere gönderilen telgraf aynı zamanda encümenin yayın 

organı olan Şems’te yayınlanmıştır. (Telgraf okunamadığı için 

içeriği bilinemedi) Güzide-yi Esnad-e İran va Osmanî, 1324-1343 

h./ h.ş.1284- 1303 /m.1905-1924 (Devran-e Kaçariyye), Tahran, 

1375 (1996), Cilt: 7, s. 11. 
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için İstanbul’daki elçilikleri önünde gösteriler 

düzenlemiştir.142 Aynı zamanda Encümen İttihatçılar, diğer 

Jöntürkler, Ermeniler, Azerbaycan Türkleri ve İranlılar 

arasında işbirliği oluşturmaya çalışarak bunun için 

toplantılar düzenlemiştir. Ayrıca İran’daki gelişmeleri 

değerlendirmek ve İranlılar arasındaki iş birliğini artırmak, 

bu noktada İttihatçılarla yakınlaşmak üzere İstanbul’da 

Odeon sinemasında bir toplantı dahi düzenlemiştir. Bu 

toplantıya başta Ahmed Rıza olmak üzere bazı İttihatçılar 

katılmıştır. Encümen-i Saadet’in Trabzon, Erzurum ve 

İzmir’de de şubeler oluşturduğu iddiası varsa da bu konuda 

doğrulayıcı kaynaklar yetersizdir. Ancak şubelerin açılmış 

olma ihtimâli de vardır zira bilindiği gibi Tebriz direnişine 

yardımın geçiş yolları Trabzon ve Erzurum’dur. 

Hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte 

İstanbul’daki İranlıların kurdukları başka örgütler de vardır. 

1909 yılı başında Takizâde ve Terbiyet gibi İran 

muhaliflerinin İstanbul’a gelişinin akabinde Encümen-i 

İttihat ve Terakki-yi İraniyan der İstanbul adlı bir örgütün 

varlığından bazı yazışmalardan haberdar olunmaktadır.143 

Örgütün adından da anlaşılacağı gibi İttihat ve Terakki ile 

kurucularının aynı ideolojik çizgide oldukları veya İttihat ve 

Terakki’nin desteğini almayı hedefledikleri düşünülebilir. 

Bu örgütün faal olması mümkündür. Çünkü Takizâde 

grubunun İran’da ve özellikle kuzey İran’da sosyalistlerden 

yerel millî encümenlere kadar çok çeşitli gruplarla sağlam 

                                                        
142

 Hamid Algar, “Anjoman-e Saadat”, Encyclopaedia Iranica, Ed. 

Ehsan Yarshater, London/New York, 1987, Vol.: II,  s. 89. Irak şii 

uleması ile Encümen arasındaki işbirliğini Şeyh Selim Tebrizi ve 

Hacı Şeyh Esadullah Memakani’nin  sağladığı; Ulemanın İttihat ve 

Terakki yanlısı olduğu; insan ve malzeme yardımlarında aracılık 

ettiği ve Necef ulemasının İran’daki gelişmeler hakkında elde 

ettiği bilgileri İstanbul’a ulaştırdığı üzerine Memakani’den 

nakleden Melekzâde, age., Cilt: V, ss. 1015-1018. İranlı, Ermeni 

ve Prens Sabahattin grubunun katıldığı gösteri ve konuşmalar için 

Devletabadi, Hayat-ı Yahya, Cilt: III, ss. 38-40; ayrıca, Melekzade, 

Cilt: V, ss. 1023- 1025. 
143

 Osmanlı basınında Encümen-i İttihat ve Terakki-ye İraniyan’ın 

kuruluşu ile ilgili ilk bilgiye İkdam’ın 12 Şaban 1326 (9 Eylül 

1908) tarihli sayısında rastlanmaktadır. Ayrıca Yahya Devletabadi, 

bütün encümenlerin birleşmesi ile Encümen-i İtthat ve Terakki-yi 

İraniyyan adını alacak ve Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ile 

samimi bir ilişki kurmak için bu tür bir merkezî örgüt kurulmasını 

önerdiği üzerine age, Cilt: III, ss. 34, 65.  



67 
 

bağlantıları olmuş ve zaman zaman bunlarla iş birliği 

yapmışlardır. Zaten Takizâde, Resulzâde, Terbiyet ve Şeyh 

Hıyabani gibi İran Azerbaycan’ı Türkleri, İran ve 

Azerbaycan Sosyal Demokrat Partisi içinde faaliyette 

bulunmuş kimselerdir. Ancak onların her durumda 

ideolojilerini biçimlendiren milliyetçi duruşlarıdır. Hem İran 

hem de Azerbaycan milliyetçilikleri güçlüdür. Encümen-i 

İttihat ve Terakki’nin yanı sıra, II. Meşrutiyet sonrası Halide 

Edip, Şadiye Hanım, Fatma Aliye, Sabiha Hanım ve Nezihe 

Muhiddin gibi Osmanlı kadınları arasında başlayan 

örgütlenme çabalarını örnek alan, İranlı kadınların da 

İstanbul’da Encümen-i Zenan-ı İraniyyan adında bir dernek 

kurdukları görülür. Bu dernek, Muhammed Ali Şah 

istibdadına karşı çeşitli protesto eylemlerinde bulunarak 

Tebriz direnişini destekleyen bildiriler yayınlamıştır.144 

Encümen-i Saadet’in İstanbul’daki İranlıları tek bir 

çatı altında toplama gayreti ve İran’daki gelişmelere 

doğrudan katkı yapma çabası, birçok İran meşrutiyet tarihi 

yazarınca takdirle zikredilmiştir. 145  Encümen-i Saadet’in 

meşrutiyet mücadelesinin sürmesi ve tekrar başarıya 

ulaşması yönünde İran kamuoyunda da kayda değer etkileri 

olduğu yine bu yazarlar tarafından vurgulanmaktadır.  

20. yüzyılın ilk yarısında İran siyasî tarihinde ve 

yenileşme sürecinde önemli roller üstlenen tüm 

şahsiyetlerin, birkaç istisna hariç, tümü İstanbul’dan 

geçmiştir. Modern İran tarihinin en hareketli dönemi olan 

1906-1912 arası dönemde İstanbul’un öne çıkmasının 

nedenleri arasında politik ve ideolojik ayrımlaşma belirleyici 

gözükmektedir. İran coğrafyasına yakın olmasının İstanbul’u 

cazip kıldığı açıktır. Benzer idealleri paylaştıkları 

Jöntürklerin faaliyetlerini yine bu dönemde artırması, diğer 

taraftan ideolojik ayrımlaşmada Tiflis ve Bakü’nün daha çok 

sosyal demokrat, Bağdat’ın İslâmcı eğilimlere cazip gelmesi, 

İstanbul’un ise daha çok laik ve milliyetçi eğilimleri öne 

çıkmıştır. İstanbul’un Avrupa, Kafkasya, Hindistan ve 
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 Parvin Paidar, Women and The Political Process in Twentieth-

Century Iran, Cambridge, 1995, s .57 
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 Örneğin Kesrevi, “Tebriz halkına güven verdiğini” zikreder, 

Tarih-i Meşruta-yı İran, s. 724; Melekzade ise ülke içi ve ülke dışı 

meşrutiyetçi örgütler arasında koordinasyon merkezi ve 

meşrutiyetin tekrar gelmesinde haklı bir payı olduğunu zikreder, 

age., Cilt: V, s. 990. 
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Mısır’a göre Rus ve İngiliz baskısından azade olması,146 

İstanbul dışında yine, İzmir, Trabzon ve Erzurum gibi 

şehirlerde ikamet eden İranlıların maddî ve manevî 

desteğinin olması da İstanbul’da kamuoyu ve basın 

faaliyetleri için uygun ortamı yaratmıştır. İstanbul’un İslâm 

dünyasının siyasî ve kültürel merkezliliği de bir kabulse 

Osmanlı dış siyasetinde İran’ın bütünlüğünün vurgulanması 

da bu cazibenin nedenlerini tamamlayan olgulardır. 

Denilebilir ki İran meşrutiyetçileri için İstanbul, Jöntürkler 

için Paris’in gördüğü işlevi görmüştür.147 

 

Sonuç 

19.yüzyılın ortalarına doğru İranlı aydınların önemli 

etkinlik merkezi olan İstanbul ve Osmanlı toprakları İranlı 

ve yabancı araştırmacılarca göz ardı edilmekte ve önemsiz 

sayılmaktadır. İranlı araştırmacılar genellikle Batı ve özelde 

Hindistan üzerinden gelen Batı etkisini görme 

eğilimindedirler. Yabancı araştırmacılar ise Kafkasya 

üzerinden gelen Rus etkisini ön plana çıkarmaktadırlar. Türk 

araştırmacıların bu konuda dikkate değer bir çalışması 

yoktur. Türk araştırmacılar Osmanlı-İran ilişkilerini siyasal 

ve askeri düzeyde ele almaktadırlar. Şii-Sünni çatışması 

19.yüzyılın başından itibaren düşük yoğunluklu bir sürece 

girmesine rağmen hala Türk İran-ilişkilerinin (İran’ın 

Kafkasya ve Irak bağlamında tarihsel emperyalist hedefleri, 

İran’daki Türk varlığına karşı Türkiye içinde Kürt tehditti 

kartı vb.) ana temalarından birini oluşturmaktadır. 

19.yüzyıln ilk çeyreğinden başlayıp 1912 yılına kadar 

olan dönemi içine alan bu çalışmada ana hatları ile 

19.yüzyılın içindeki İran’daki gelişmeler ve Osmanlı 
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 Devletabadi, muhalif İranlıların faaliyetlerinin durdurulması 

için Rusların Avrupa ülkelerine baskı yaptığını zikreder, Hayat-ı 

Yahya, Cilt: III, s. 74. 
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 Gökhan Çetinsaya da İran muhalifleri için İstanbul’un Paris 

olduğunu zikreder. “Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşına 

Osmanlı–İran İlişkileri”, Kök Araştırmalar (Osmanlı Özel Sayısı), 

Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 2000, s. 13; 

ayrıca Djamchid Benham, Orta Doğu ve Kafkaslar bağlamında, 

İstanbul’un üstünlüğünü, aydınların, İranlı tüccarların maddî ve 

Jöntürklerin politik desteği ile, etkin gazeteler ve edebî, dinî ve 

siyasî eserler yayınlamalarında görür, agy., “Le Rôle de la 

communauté iranienne d’Istanbul dans la processus de la 

modernisation de l’Iran”, Les Iraniens d’Istanbul, s. 9. 
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topraklarında çeşitli amaçla bulunan İranlılar konu edilmiş; 

İran Meşrutiyeti çerçevesinde İstanbul merkezli İran 

muhaliflerinin örgütlenme çabaları ve faaliyetlerinin bir 

çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız içinde Jöntürk 

döneminin sonlarına doğru İttihatçılarla İran Anayasacıları 

arasındaki yakın iş birliğine değinilmemiştir.  

İran hem bir devlet ve hem de dini ve kültürel etkileri 

bağlamında, Türkiye için önemli ve bir o kadar da siyasal ve 

ideolojik olarak dikkat edilmesi gereken bir ülkedir. Yanı 

başımızdaki İran’ı layığı ile değerlendirebilmek için İran’ın 

tarihsel varoluş nedenlerini ve emperyal hedeflerini iyi 

bilmek gerekir. Bunun için de ilk başta İran’ın tarihsel 

geçmişinin iyi okunması gerekir. Bu çalışmanın yazarı, belli 

kaygıları taşıyan ve tarih, siyaset bilimi ve sosyolojinin 

imkanlarından yararlanarak, İran’ı anlamak adına mütevazi 

bir katkı yapma arzusunu taşır. Bu çalışma bu amaçla 

derlenmiştir.     
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Şiiliğin İran’in Diş Politikasina 

Yansimalari Ve Mukteda Es Sadr Örneği 

    

   

       Dr. Yeşim DEMİR 

  

 

 Özet 

 İran, 1979 İslam devriminden sonra dış politikasını 

rejim ihracı üzerine oturtmuştur. Dini söylemler kullanarak 

özellikle bölge ülkelerdeki Şii gruplar üzerinde etkinlik 

kurmaya çalışmıştır. İran Şiiliğin ortaya çıktığı Irak'a ayrıca 

önem vermektedir. Irak'ın etkin isimlerinden biri olan ve 

İran'dan maddi ve manevi destek alan Şii lider Mukteda es 

Sadr, her ne kadar Arap vurgusu yapsa da izlediği politika 

ile İran'ın Irak'taki etkinliğini de kolaylaştırmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: İran, Şiilik, Mukteda es Sadr 

 

 Giriş 

 Doğu ve batı arasında bir geçit olma özelliği taşıyan 

Orta Doğu, sahip olduğu yeraltı zenginlikleri, üç büyük din 
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için kutsal sayılan mekanların bu bölgede yer alması 

yeryüzünün en dikkat çekici bölgesi haline getirmiştir. Tarih 

boyunca büyük güçlerin mücadele alanı olmakla birlikte 

uluslar arası sistemde büyük güç olmak isteyen her devlet bu 

coğrafya üzerinde etkili olmaya çalışmıştır. İran İslam 

Cumhuriyeti de bu bölge içinde yer alan ve bölgede liderlik 

mücadelesi veren devletlerden birisidir. İran’ın Orta 

Doğu’ya yönelik politikalarında kullandığı en önemli araç 

Şiilik unsuru olmuştur. Şii bir devlet olan İran’ın bölgede 

etkisinin artması Şii hilali söylemini güçlendirmiştir. Bu 

söylemlerini eyleme dönüştürürken de Orta Doğu 

Bölgesindeki Şii toplulukları kullanmaktadır. 

 

Şiilik ve Siyasallaşması 

Din, toplumların kimliğinin belirlenmesinde, 

medeniyetlerin oluşmasında rol oynayan önemli bir unsur 

olmakla birlikte, hem ulusal hem de uluslararası toplum 

açısından birleştirici bir özelliğe sahiptir148. Her ne kadar 

aynı dine mensup olsalar bile devletler kendi güvenlikleri ve 

çıkarları için birbiriyle çatışma içine girmekten de 

kaçınmamaktadır149.  

İran, içerisinde farklı etnik kökenlere mensup 

insanların yaşadığı kozmopolit bir ülkedir. Şiilik, İran’da 

yaşayan etnik grupları bir arada tutan ve milli bütünlüğünü 

sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Ulusal kimliği ve 

bağımsızlığı korumak ve popüler desteği harekete geçirmek 

için de Şiilikten yararlanılmıştır 150 . İran, iç ve dış 

politikalarında da Şiiliğe vurgu yaparak etkinlik alanını 

geniş tutmaya çalışmaktadır. 

Şiilik, son peygamber Hz. Muhammed’in vefatından 

sonra Hz. Ali’nin ilk halife olması gerektiğini ileri sürenlerin 

bağlandığı bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Kelime anlamı 

olarak Şii veya Şia taraftar yardımcılar anlamına 

gelmektedir151.   
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 Günümüzde Şiilik denilince akla ilk gelen devlet 

İran İslam Cumhuriyeti’dir. İran, Şiiliğin devlet dini olduğu 

ve gerçek bir İslam Devrimi’nin yaşandığı tek ülkedir152.  

İslamiyet’in ilk dönemlerinde İran’da Sünniler hakim 

iken, Moğol istilasıyla Safevi yönetimi kurulması arasında 

geçen dönemde İran yavaş yavaş Şiileşmiştir. Safevi 

Hanedanı’nın ilk hükümdarı olan Şah İsmail’in, Şiiliği 

devletin resmi mezhebi haline getirmesiyle İran’da bu 

dönemde politik ve dini birlik sağlanmıştır 153 . Bu 

dönemden itibaren İran hükümdarları Şiiliği dış 

politikalarında bir yayılma ve ele geçirdikleri topraklarda 

yaşayan insanları asimile etme aracı olarak kullanmıştır. 

Şöyle ki, Müslüman ülkeleri Şiilik çatısı altında 

birleştirilerek büyük bir İslam devleti kurmak amacıyla 

komşu ülkelerde ve diğer Müslüman ülkelerde çeşitli 

propaganda faaliyetleri yürütmüşlerdir154. 

  

İran’ın Orta Doğu Politikası ve Şiilik 

1979 İslami devrimden sonra İran, Orta Doğu’ya 

yönelik politikasında dini, bir araç olarak kullanmaya 

başlamıştır. İran, devrimden sonra kullandığı söylemlerde 

gerçekleştirilen bu devrimin İran’a ait olmadığı, bütün 

Müslümanların devrimi olduğu imajını vermeye çalışmıştır. 

Şöyle ki, İran Anayasası’nın 11. maddesine göre, tüm 

Müslümanlar tek bir millettir; İran İslam Cumhuriyeti, İslam 

dünyasının siyasal, ekonomik ve kültürel birliğini sağlamaya 

çalışmalıdır ifadesi yer almaktadır. Söz konusu ilkelerle 

adeta İran için değil de tüm Müslüman ülkeler için bir 

anayasa hazırlanmıştır155.   

İran dini söylemler kullanarak Müslümanların 

sempatisini kazanmak suretiyle Orta Doğu’ya yayılmak 

istemiştir. Çünkü İran, Orta Doğu’ya ancak dini söylemlerle 

girebileceğini düşünmektedir. Aksi takdirde İran, bölgede 
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Arap direnciyle karşılaşacağını çok iyi bilmektedir. Şöyle ki 

İran’ın dini söylemleri, Şiilerin yoğun olduğu bölgeler 

dışında fazla etki gösteremediği gibi, başta Suudi Arabistan 

olmak üzere Sünni Arap devletlerinin ciddi direnciyle 

karşılaşmaktadır156.  

 İran’ın Orta Doğu’ya yönelik rejim ihracı girişimi ilk 

önce Irak’ta ve bazı Körfez ülkelerinde etkisini göstermiştir. 

Bunun üzerine, İran’ın dini söylem kullanarak yayılmasını 

engellemek için seküler Arap rejimleri İran’ın karşısına 

çıkmışlardır. 1980-1988 yılları arasında yaşanan İran-Irak 

Savaşı büyük ölçüde İran’daki dini rejimin yayılmasını 

önleme savaşı olmuştur157. Bu savaşta Batı ile ilişkileri olan 

Arap devletleri, ABD ve İsrail, Irak’a destek vermişlerdir. 

Bunun sonucunda, rejim ihracı politikası Irak-İran Savaşı ile 

engellenmiş ancak, devrimciler İran içerisinde güç 

kazanmışladır. 

Rejim ihracı politikasının Orta Doğu’daki diğer 

ayağını Lübnan’da Şiilerin desteklenmesi oluşturmaktadır. 

İran, Lübnan’da Şiilere destek vererek bu ülkede bir rejim 

değişikliği yapamamış olsa da, dini temelli politikası 

sayesinde Lübnan siyasetinde önemli bir yer edinmiştir. 

Günümüzde de İran, Şiilerle kurmuş olduğu iyi ilişkiler 

sayesinde, Lübnan siyasetinde ve Lübnan’ın diğer 

devletlerle olan ilişkilerinde önemli bir aktör konumuna 

gelmiştir158. 

İran, Orta Doğu’ya yönelik dış politikasında 

söylemsel olarak dini referanslara ağırlık verse de, zaman 

zaman söz konusu söylemin dışına çıkan davranışlarda da 

bulunmaktadır. Örneğin, seküler ve Arap Milliyetçiliği 

temelli bir politikaya sahip olan Suriye ile İran’ın ilişkileri, 

dini referanslara göre değil, neredeyse tamamen ulusal ve 

stratejik çıkarlar üzerine yürütülmektedir. Nitekim Suriye 

Baas yönetiminin 1982 yılında Hama’da Sünnilere karşı 

yapmış olduğu katliama, İran’dan herhangi bir olumsuz 

tepki gelmediği gibi İran, Suriye ile sıcak ilişkilerini 

sürdürmeye devam etmiştir. Bunun aksine, Orta Doğu’da 
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diğer bir dini devlet olan Suudi Arabistan’la İran’ın dini 

rejimi olumlu bir ilişki kuramamıştır. 

Günümüzde daha net görüldüğü üzere İran, Orta 

Doğu’da devletten devlete diplomasiden daha fazla devletten 

halka diplomasi yürütmektedir. Çünkü İran, Orta Doğu’da 

devletleri kazanamayacağını gayet iyi bilmektedir159.  

Orta Doğu’nun önemli sorunlarına bakıldığında İran 

dolaylı veya doğrudan bu sorunların içinde görülmektedir. 

Orta Doğu’da özellikle de Lübnan’da, Filistin’de ve en 

önemlisi Irak’ta ihmal edilmeyecek bir aktördür. İran bu 

sorunlardaki yerini dini söylem kullanarak ilişki kurduğu 

gruplar sayesinde kazanmaktadır. İran dini bağlar yoluyla 

ilişki içinde olduğu gruplarla Orta Doğu’nun farklı 

yerlerinde varlık gösterebilmektedir. Örneğin, İsrail’le 

Lübnanlı Şiiler aracılığıyla, ABD ile Irak’ta Iraklı Şiiler 

yoluyla ve özellikle Körfez’de Şii gruplarla dış politikada 

manevra alanını geniş tutabilmektedir160.  

Bahsettiğimiz gibi İran dini söylemle Orta Doğu’ya 

nüfuz edebilmektedir. Aksi takdirde Farsi bir devlet kimliği 

ile Arap dünyasında etkinlik kurması çok zordur. Bunun 

bilincinde olan İran, Orta Doğu’ya yönelik politikasında 

sadece dini söylemi değil ABD ve İsrail karşıtlığını da 

sonuna kadar kullanmaktadır. İran, bölgedeki yaşam alanını 

dini söylemlerle belirlemektedir.  

İran'ın etkin olmak istediği ülkelerin Şii yoğunluğuna 

bakıldığında Irak, nüfusunun yaklaşık yüzde 50’si Şii olması 

nedeniyle Bahreyn’den sonra İran dışında Şiilerin en yoğun 

oldukları ülke durumundaydı. Irak’ı bu noktada 

diğerlerinden ayıran önemli bir özelliği, Kerbela ve Necef 

gibi bütün Şiiler tarafından kutsal sayılan şehirlerin burada 

bulunmasıdır161. Necef ve Kerbela'da, Şiilerin liderleri de 

Ayetullah Muhammed el-Sadr idi. Şiiler daha Humeyni 

iktidarının ilk günlerinden beri İran yanlısı olduklarını ve her 

fırsatta İran’ı destekleyeceklerini korkusuzca ilan etmişlerdi. 

Hatta 1979 yılı Haziran ayı başlarında BAAS rejimi aleyhine 

gösterilere başlamışlar ve bu süreçte El Sadr öldürülmüş, 

ayrıca önde gelen 31 Şii lider sınır dışı edilmişti. Bu durum 
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160
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olayları hızlandırmış ve Irak Şiileri 1979 yılı ortalarında 

Necef’te İslam Kurtuluş Hareketi adlı bir teşkilat kurup 

Humeyni ile daha yakın ilişki kurmuşlardı162.  

Siyasette etkin olan Şiiler Irak’ta 25 kişilik geçici Irak 

Yönetim Konseyi’nde 13 üyeyle temsil edilmiş, geçici 

yönetimin bakanlarından da 13’ünü elde etmişlerdi. Saddam 

Hüseyin sonrası Irak’taki iktidar mücadelesinde iki Şii 

grubun öne çıktığı görülmüştür. Bunlardan biri Sadr grubu 

olarak bilinen ve Mukteda el- Sadr’ın liderlik ettiği grup, 

diğeri ise el-Hakim grubu olarak bilinen ve Muhammed 

Bekir el-Hakim önderliğindeki gruptur. Şiilerin Irak’taki dini 

lideri olan Ayetullah Ali Sistani’nin önderliğindeki Sistani 

grubunun da bu ikinci gruba daha yakın olduğu görülmüştür. 

Irak’taki Şiiler arasında en popüler gruplardan biri 

Sadr Grubudur. Bu grubun lideri Mukteda el-Sadr’dır. Sadr 

grubu, ABD işgaline karşı en sert tepkiyi gösteren Şii grubu 

olarak bilinmektedir. Sadr grubu Amerika’nın oluşturduğu 

Irak’ı yeniden yapılandırma sürecine katılmayı reddetmiş ve 

bu direnişi sürdürme kararı almıştır. Bu nedenle Sadr grubu 

geçici Irak yönetiminde de yer almamıştır163.  

Şii gruplar, zaman zaman kendi aralarında da bir 

mücadele içine girmişlerdi. Özellikle Sadr grubu ile rekabet 

halinde idiler. Kısaca bakacak olursak, Irak’ta Sadr grubuyla 

rekabet halinde olan Şii gruptan biri merkezi Tahran’da 

bulunan Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi idi. 10–15 bin 

kişilik Bedir Tugayı adlı silahlı bir gücü bulunan ve Irak’taki 

en organize Şii grup olarak bilinen El-Hakim grubu ABD’ye 

karşı ılımlı mesajlar verdiği için diğer Şii gruplar tarafından 

eleştirilmiştir. Irak’taki bir diğer Şii grup da Ayetullah Ali 

el-Sistani grubudur. Sistani’nin sözleri Şiiler arasında 

önemsenmektedir. Çünkü Sistani Necef’teki hem Şii din 

okulu hem de Şiiler nezdinde, ülkedeki en yüksek dinsel 

otorite ve kutsal mekânların koruyucusu konumunda olan 

Havza’nın, 10 kişilik yönetim kurulunun başkanı 

konumundadır. Mukteda el-Sadr, Havza’nın Başkanı Ali el- 

Sistani’nin önderliğini kabul etmemiştir. Sadr grubu dinsel 
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otorite olarak Sistani’yi değil uzun yıllardan beri İran’da 

yaşayan Şii din alimi Katim el-Haeri’yi tanımaktadır164.   

Irak’ta faaliyet gösteren Şii gruplardan birisi de Dava 

Grubudur. Grubun dileri Muhammed Nasıri işgalden sonra 

Irak’a dönerek grubuna destek arayışına çıkmıştır. Dava 

Grubu geçici Irak Yönetim Konseyi’nde İbrahim el-Caferi 

ile temsil edilmiştir. İbrahim Caferi 2005 Aralığında yapılan 

seçimlere kadar süren geçiş döneminde Irak Başbakanı 

olarak da görev yapmıştır. 

İran’ın Irak politikasının merkezini Iraklı Şiiler 

oluştursa da, taraflar arasında çok boyutlu ve karmaşık bir 

ilişki söz konusudur. Şiiliğin doğuş merkezi olması 

nedeniyle Irak, tüm dünya Şiileri için önemli bir ülkedir. 

İran’daki büyük din adamlarının çoğu Necef’te yetişmiş 

olduğundan İran, Iraklı Şiileri her zaman himayesi altına 

almıştır. Baas Partisi özellikle Saddam Hüseyin döneminde 

Irak bütün Şiilere kapılarını kapatmış, bu dönemde sadece 

İran ve belirli düzeyde de Suriye Şiilere destek vermiştir165.  

 

Mukteda es-Sadr 

1973’te Irak’ta doğan Mukteda es Sadr, Şii dini lider 

Ayetullah Muhammed Sadık es Sadr’ın oğludur. 

Mukteda’nın banası, seküler felsefe ve ideolojilerle de 

aşinalığı ile bilinen, hatta din adamı olmasının yanı sıra bir 

düşünce adamı olarak kabul edilen meşhur dini lider 

Ayetullah Muhammed Bakır es Sadr’ın yeğenidir. Bakır es 

Sadr, Irak Şiileri arasında 20. yüzyılın etkin isimlerinden 

birisi olup 1958’de Şii Dava Partisi’nin kurucuları arasında 

yer almıştır 166 . Bakır es Sadr, İran İslam Devrimi 

sonrasında Irak, Suudi Arabistan ve Bahreyn’de başlayan 

gösterilerin ardından devletler tarafından alınan sert tedbirler 

çerçevesinde, 1980’de ailesi ve önemli üyeleri ile birlikte 

asılması sonucu faaliyetleri sonlandırılmıştı 167 . Sadr’ın 

Saddam Hüseyin tarafından 1980’de idam edilmesinden on 
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iki yıl sonra yani 1992'de diğer bir önemli Şii lider olan 

Ayetullah Abdul Kasım el-Khoei'nin doğal nedenlerden 

dolayı ölmesi, Irak'taki Şii blokta bir boşluk oluşmasına 

neden olmuştu. Irak hükümeti Khoei'nin ölümünün ardından 

doğan bu boşluğu kendine yakın durabilecek ve Şiileri bu 

sayede kontrol altında tutabileceği bir Şii lider ile doldurma 

arayışına girmişti. Diğer adaylar arasında Necef Havza'sı 

dışında çok fazla tanınmayan bir kişi olmasına rağmen 

güneydeki gelir seviyesi düşük aşiretler arasında popülerliğe 

sahip olan Ayetullah Muhammed Sadık es Sadr’ın ruhani 

liderliği üstlenmesinde ve yükselişe geçmesinde Irak İslam 

Konseyi liderini ve üyelerini bünyesinde barındıra el Hakim 

ailesi, Dava Partisi lider ve üyelerinin Irak dışında Tahran, 

Şam ve Londra'da sürgünde bulunmaları en önemli etken 

olmuştu. 

Necef'in etkili din adamlarından Ayetullah Ali 

Sistani'nin sükutçuluk anlayışına karşı çıkmakla birlikte, 

kendisini bir tehdit olarak görmeyen Iraklı Şii din alimlerine, 

Baasçılara ve İran'ın küçümsemelerine rağmen dini temeller 

üzerine yükselen bir Irak devleti kurma amacını güdüyordu. 

Milliyetçi ve İran karşıtı bir duruşa sahipti. Sadık es Sadr, 

Irak rejimi tarafından öne çıkarıldığı dönemlerde tedbiren 

çok fazla rejim aleyhtarı duruş sergilemezken 1998'de Necef 

ve Kufa'daki vaazlarında rejim karşıtlığını dile getirmeye 

başlamıştı168 . Bu durum 19 Şubat 1999'da  Muhammed 

Sadık’ın iki oğluyla birlikte Saddam’ın Baas rejimi 

tarafından öldürülmesi ile sonuçlanmış yerine en küçük oğlu 

Mukteda es Sadr geçmiştir169. 

Sadık es Sadr'ın oğulları arasında tek varis olarak 

kalan Mukteda es Sadr, İçine kapanıktı ve etrafındakilere 

göre liderlik özelliklerine sahip değildi. Babasının ölüm 

şekli ve Irak'ın o dönemde içinde bulunduğu çalkantılı siyasi 

durum Sadr hareketinin 1999 yılından 2003 yılına kadar 

faaliyetleri yeraltından yürütmesinin etkenlerinden biri 

olarak gösterilebilir170. 
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Sadr, henüz 30 yaşında olmasına ve Ayetullah 

unvanına sahip olmamasına karşın geniş kitlelere ulaşmada 

başarılı olmuştur. Sadr, özellikle Irak’ın işgali sonrasında 

ABD karşıtlığı ile daha geniş kitleler tarafından tanınmaya 

başlanmış, ülkenin en etkin figürlerinden biri haline 

gelmiştir171. İşgal sonrası oluşturulan Sadr Hareketi, dini ve 

sosyal bir halk hareketi olmuş, dini öğretiler ve 

gelenekselliği birleştiren bir sosyal düzen kurmayı 

hedeflemiştir172. ABD işgalinin ilk dönemlerinde Sadr’ın 

takipçileri, yoksul Şii halkın yaşadığı banliyölerde halkın 

yiyecek ihtiyacını ve sağlık hizmetini karşılamıştır. 

Bağdat’ın banliyölerinde yaşayan iki milyondan fazla yoksul 

Şii, Sadr öncülüğünde kendi belediyelerini, sağlık ve sosyal 

hizmetlerini kurmuş, Saddam Şehri adındaki bu bölgeye 

Sadr Şehri adını vermiştir 173 . Sadr, Amerikan karşıtı 

söylemini Cuma namazlarında verdiği vaazlarda da 

sürdürmüş ve halkı ABD işgaline karşı direnişe çağırmıştır. 

Bu doğrultuda Sadr, 2003 yılında 500-1000 kadar eğitimli 

asker ve 5000-6000 civarında gönüllünün katılımıyla Mehdi 

Ordusu adı altında askeri bir birim kurmuş ve kendisine 

bağlı bu güçlerle ABD askerlerine karşı savaşmıştır 174 . 

Şunu da belirtmekte fayda vardır, ABD'nin 2003 yılındaki 

işgalinin ardından Irak'taki Şii politikasına üç grup hakimdi: 

Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi, Dava Partisi ve Mehdi 

Ordusu175.  

 Bu üç grup arasında İran'a en yakın ve yakınlığı en 

belirgin olanı Yüksek Konsey, İran'a çok yakın durmakla 

birlikte ABD ile de iyi ilişkiler kurmuş olması, yine Konsey 

ve Dava Partisi ileri gelenlerinin ülkede kalıp Saddam 

rejimine karşı direnmemeleri Irak halkı üzerindeki olumsuz 

etki yaratmıştı.  Sadr’a bağlı Mehdi ordusunun Amerikan 
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askerleriyle çatışması, Sadr'ın Irak'ta kalması, milliyetçi bir 

dava gütmesi ve İran'dan bağımsız olduğu algısını 

oluşturması Sadr’ın prestijini artırmış ve Sadr Hareketi’ni 

yabancı işgaline karşı direnişin sembollerinden biri haline 

getirmiştir.   

Sadr’ın prestiji İran’ın da gözünden kaçmamıştı. Halk 

desteğine rağmen Sadr'ın en büyük açığı dini açıdan 

yetkinliğe sahip olmamasıydı, fetva verme yetkisi yoktu. İşte 

bu durum İran'a Sadr'a yaklaşmak için çok büyük bir fırsat 

vermişti. 

 Mukteda Sadr'ın amcası Ayetullah Bekir Sadr’ın da 

öğrencisi ve babası Muhammed Sadr’ın dini halefi ilan ettiği 

Devrim Muhafızları ile sıkı bağları olan Ayetullah Kazım 

Hüseyni el-Haeri, 7 Nisan 2003'te Mukteda es Sadr'ı 

Irak'taki vekili ilan etti. Haeri ile Sadr arasındaki bu ilişki 

İran'a, Irak'ın en popülist, en milliyetçi ve en savaşçı Şii 

liderini etki altına almak için önemli bir yol açmıştı. Haeri, 

Mukteda Sadr'ın vekili ilan ettikten sonra Iraklı Şiilere “Irak 

şehirlerinde yönetim kademelerinde meydana gelen iktidar 

boşluklarını doldurmaları yönünde baskı yapmaya başladı. 

Bu açıklamanın ardından Mukteda Sadr, Irak'taki yönetim 

kademelerini yavaş yavaş ele geçirdi, özellikle de Bağdad'ın 

sonra Sadr şehri ismini alacak olan, gecekondu kesimlerinde 

tam kontrolü ele geçirdiler. 

 Bu gelişmeler sonrasında Sadr, ilk kez Tahran'a 

davet edildi. İran, Irak'ta Lübnan Hizbullah'ına benzer siyasi, 

dini ve askeri bir üçlü saç ayağına dayanan bir yapı 

oluşturmaya yönelik planının ilk tohumlarını da atmış oldu. 

 Sadr'ın ABD karşıtı tavırlarının giderek 

keskinleşmesi, ABD'yi bölgede kendi kontrolünde 

olabilecek bir Şii lider aramaya itti. Bu noktada Ayetullah 

Sistani sükutçu tavrı ile ilgileri üzerinde toplamıştı. ABD ile 

Sistani arasındaki ilişkileri geliştiren Ayetullah el-Khoei’nin 

suikaste uğraması ile Sadr'a karşı yöneltilen iddialar ağır 

basmaktaydı. Khoei'nin öldürülmesinden birkaç ay sonra da 

Konsey'in dini ve siyasi lideri Ayetullah Muhammed Bakir 

el-Hakim’in öldürülmesi üzerine Hamaney, suikasttan 

ABD'yi sorumlu tutmuştu ancak, ABD ve Irak güçlerinin 

yaptığı soruşturmalar sonucunda suikastın sorumlusu olarak 

Zarkavi'nin grubu Tevhid ve'l Cihad ilan edildi. 
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 ABD'nin, Sadr'a karşı oluşturmak istediği planları 

boşa çıkmış buna karşın Sadr da ABD'ye yönelik 

söylemlerini giderek sertleştirmişti176.  

 Ayetullah Ali Sistani’nin arabuluculuğu ile 2004’te 

sağlanan ateşkesin bozulmasının ardından 2006 ve 2007’de 

tekrar şiddetlenen mezhep savaşı yaşanmıştı177.  2004 yılı 

baharında Bağdat'ta Sadr hareketine bağlı bir gazetenin 

kapatılmasının ardından Mehdi ordusu Necef ve Kerbela'da 

yoğunlaşan ayaklanma çıkardı. Hatta Eş-Şarkü'l Evsat 

gazetesinin haberine göre bu ayaklanmalar sırasında İran'ın, 

Sadr'a 80 milyon dolarlık maddi yardımda bulunduğu 

iddialarına yer verilmişti. Mehdi ordusu ve ABD güçleri 

arasında haftalarca süren çatışmalarda İran bir yandan 

rakiplerini zayıflatmak için bir müttefik elde etmiş olurken 

diğer taraftan da ABD işgalinin ilerleyişine bir darbe vurmuş 

oluyordu. 

 Bu kez de tam çatışmaların sona erdiği 

düşünülürken Ağustos ayında Sadr ve Mehdi ordusu İmam 

Ali Türbesi'nin işgal etti. Bu yüzden İran Ağustos 2004'te 

araya girererek Sadr'dan saldırılara son verip anlaşmaya 

varmasını istedi. Arabulucuk için Tahran'dan Bağdad'a gelen 

arabulucular görüşmeleri yürütürken Muhammed Hatemi, 

Sadr'ın saldırılarını eleştirerek faaliyetlerinin Şiiliğe ve 

kutsal yerlere zarar verdiğini açıkladı. 

 İki yönlü bir politika izleyen İran, bir yandan Sadr'ın 

çatışmacı faaliyetlerini destekleyerek Irak'ta istikrarı 

bozarken, diğer taraftan da İran'ın görüşmelerde arabulucuk 

yapması ABD'yi harekete geçirmişti. O sırada tedavi için 

Londra'dan bulunan Sistani Irak'a getirilmiş178, Ali Sistani 

ve Sadr arasında Necef'te çatışmaların durması, Necef ile 

Kufe'nin silahtan arındırılmış kent olması konusunda 

anlaşma yapılmıştı 179 . Bu anlaşma ile Sistani Necef'te 

kontrolü eline geçirmeyi başarmış, Sadr da kuşatmayı 
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kaldırıp saldırıları sonlandırmıştı. Ayrıca bu gelişmeler 

Sistani'nin Irak'ın siyasi sürecine dahil olmasını sağlamıştır.  

 Bu süreç 2005 Ocak ayında yapılması planan Irak 

seçimlerinin ertelenmesi konusunu gündeme getirdi. İran, 

seçimlerin iptal edilmesi durumunda ABD'nin Irak'taki 

etkisini pekiştirmesinden çekinmekteydi180. Sadr, şiddet ile 

hedeflerine ulaşamayacağını anlayınca, dini ve sosyal bir 

oluşum olarak sokak siyasetine yönelmiş, örnek aldığı 

Hizbullah benzeri model imaj artırıcı etki yapmıştır. 30 Ocak 

2005'te gerçekleşen genel seçimlerde Şii rakipleri olan Irak 

İslam Yüksek Konseyi ve Dava Partisi toplamda 275 

sandalye kazanırken, Sadr'ın partisi sadece 32 sandalye 

kazanmıştı181. 

 Sadr, seçimlerden ilk parti olarak çıkan Birleşik Irak 

Koalisyonunda hükümet için müzakereler devam ederken, 

Dava Partisi’nden Nuri Maliki’nin başbakan olarak 

atanmasında etkili olmuştur. Başlangıçta Maliki’nin 

koalisyon hükümetinde yer alan Sadr Partisi, Temmuz 

2007’de koalisyondan çekilmiş ve muhalefet safına 

geçmişti182. 2009 yerel seçimlerinde Maliki’nin ardından 

ikinci parti olarak çıkan Sadr, bu başarının ardından 2010 

genel seçimlerinde dahil olduğu Irak Ulusal Birliği’ne 40 

sandalye kazandırmıştı183.  

 2007 yılına gelindiğinde ABD Başkanı George 

Bush'un Bağdat'ta Şii aşırılıklarının tehdit olduğunu ifade 

ederek Irak’taki askeri birliklerin sayısını artırması ile Sadr, 

Bush'un açıklamalarını kişisel olarak algılayarak Irak’tan 

ayrılmak suretiyle İran’a yerleşmiş, Ayetullah olabilmek için 

Kum şehrinde dini eğitim almaya devam etmişti184. Sadr, 

İran’da olduğu dönemde dahi Irak’taki yoksul Şii kitleler 

                                                        
180

 Sadr Ailesi: İran ile ilişkileri ve Irak siyasetindeki yeri", 

http://www.timeturk.com/sadr-ailesi-iran-ile-iliskileri-ve-irak-

siyasetindeki-yeri/haber-142509 
181

 Greg Bruno, a.g.m., 16 Mayıs 2008. 
182

“Moktada al-Sadr Returns to Iraq”, The New York Times, 5 

Ocak 2011, 

http://www.nytimes.com/2011/01/06/world/middleeast/06iraq.html 
183

Kholoud Ramzi, “Final election results,” Niqash, 25 Şubat 2009, 

http://www.niqash.org/en/articles/politics/2395/ 
184

“Moktada al-Sadr Returns to Iraq”, The New York Times, 5 

Ocak 2011, 

http://www.nytimes.com/2011/01/06/world/middleeast/06iraq.html

; Greg Bruno, a.g.m., 16 Mayıs 2008. 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG6__byL_SAhXG1SwKHaCzA3YQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2011%2F01%2F06%2Fworld%2Fmiddleeast%2F06iraq.html&usg=AFQjCNFANyXLHTN2HyL-v5xzfJbNq9SHiw
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG6__byL_SAhXG1SwKHaCzA3YQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2011%2F01%2F06%2Fworld%2Fmiddleeast%2F06iraq.html&usg=AFQjCNFANyXLHTN2HyL-v5xzfJbNq9SHiw


89 
 

üzerindeki etkisini kaybetmemiş 185   Mehdi Ordusunu 

uzaktan yönlendirmeye devam etmişti. Sadr'ın emirlerine 

göre  2008’de tırmanan şiddet ortamında silah bırakmayan 

Mehdi Ordusu’na 186   yönelik Başbakan Maliki’nin sert 

tutumu ve İran’ın ateşkes için devreye girmesiyle birlikte 

Sadr, Mehdi Ordusu’nun operasyonlarını sonlandırması 

kararı almıştır. Sadr ayrıca, Mehdi Ordusu’nun özel savaşçı 

bir birliği barındırmaya devam etmekle birlikte sosyal ve 

kültürel bir organizasyona dönüştüğünü açıklamıştır 187 .  

ABD'nin Irak'taki işgaline tepki olarak Haziran 2003'te 

kurulan Mehdi Ordusu, ABD tarafından Irak'ta El-Kaide'den 

daha tehlikeli olarak görülmüştür188.  

 Sadr, 2007’de ayrıldığı Irak’a Ocak 2011’de, ABD 

askerlerinin Irak’tan çekilmesine birkaç hafta kala 

dönmüştü 189 .616 Dönüşü, birçok Iraklı için özellikle 

kendisine bağlı  Mehdi Ordusu tarafından gerçekleştirilen 

mezhep cinayetlerini hatırlayan ve İran'ın bir aracı olduğuna 

inanan Sünniler arasında korku yaratırken destekçileri 

tarafından sevinçle karşılanmıştı190. 

  Bağdat ve Washington arasında Irak’taki ABD 

misyonunun uzatılmasına ilişkin müzakerelerin devam ettiği 

bu dönemde Sadr, çekilme olmadığı takdirde Mehdi 

Ordusunun tekrar faaliyete başlayacağı tehdidinde 

bulunmuştur. ABD merkezli istilalardan sonraki ilk 

haftalarda Sadr'ın takipçileri Bağdat'ın Şii banliyö 

sokaklarını devriye gezerek gıda dağıtıp, sağlık hizmeti 

vererek yerel yönetim işlevlerinin birçoğunu üstlenmişti191. 

Mukteda es Sadr, İran’la olan bağlantısına her zaman 

dikkat çekmiş ve konuşmalarında sık sık İslam devleti 
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kurma hedefine vurgu yapmıştır. Sadr, ayrıca geleneksel 

olarak siyasetten uzak kalma eğiliminde olan Şii ruhani 

liderlerini Irak’ın yeniden yapılanmasında görev almaya 

çağırmıştır 192 . Iraklı Şiiler üzerinde daha etkin hale 

gelebilmek ve Şii din adamları karşısında liderlik meşruiyeti 

sağlayabilmek için Ayetullah unvanını almak için çalışan 

Mukteda es Sadr, 193 . Irak’ın birlik ve beraberliği için 

ABD'nin çekilmesinin ardından Irak'ta ortaya çıkan siyasi 

kriz ve  Başbakan Maliki'nin otoriter yönetimi karşısında 

ters düştüğü Irak Kürt yönetimi ve merkezi yönetimi 

arasında arabuluculuk girişiminde bulunmuştur194.  

 2011 yılında Irak'a dönen Sadr, Maliki Hükümetine 

açıkça karşı çıkarak yeni seçimlerin yapılması çağrısında 

bulunmuştu. Ancak, 2014 yılında Sadr'ın siyasetten 

çekileceğini ve yalnızca dini alanda faaliyette bulunacağını 

ilan etmesi şok etkisi yaratmıştı195. Bu gelişmeler olurken 

seçim sürecinde Maliki, iç siyasette kendi konumunu 

güçlendirme politikası izlemiştir. Sadr'ın kararının ardından 

Sadr Hareketi’nin siyasi partisi olan Ahrar Bloku’ndan 

milletvekili istifaları yaşansa da sonrasında bu istifalar geri 

çekilmiş ve Ahrar Bloku 2014 seçimlerine katılacağını 

açıklamıştır196.  

Musul'un 2014 yılında IŞİD'in eline geçmesinden 

sonra Sadr, destekçilerine bir kez daha seslenerek Mehdi 

Ordusu isminin mezhepçi vurgu yaptığını, Şii-Sünni 

çatışmasını körüklemenin kısmen de olsa önüne 

geçilebilmesi ve örgütün sadece teröre karşı olduğu imajının 

verilmesi amacıyla Barış Tugayları olarak değiştirilmesini 

istemiştir. Aynı zamanda Barış Tugayları örgütü kutsal 

bölgeleri koruma amacıyla silahlanmıştır.  

Barış Tugaylarının aynı zamanda iki görevi daha 

vardı. Birincisi, Başbakan Nuri El-Maliki'nin düşürülmesi, 
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ikincisi de destek sözü verdiği Haydar el-Abadi’nin 

başbakan olmasıydı197. Diğer bir ifadeyle yeni başbakanın 

da İran’la yakın bağlara sahip bir Şii lider olması Tahran’ın 

Abadi karşıtı bir tavır almamasını açıklamaktadır. Şöyle ki, 

İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi (UASB) Sekreteri 

Ali Şamhani'nin Bağdat'ta yeni başbakan seçmek için 

harekete geçilmesi yönündeki desteği dile getirmesi Maliki 

için zamanın dolduğunun bir işareti olmuştu198.  

Ocak 2016'da Mukteda es Sadr, siyasete yeniden 

dönme kararı aldı. Ardından Başbakan Abadi'den Barış 

Tugayları başta olmak üzere Şii milislerin Irak Ordusuna 

dahil edilmesini, Irak Hükümeti tarafından toplanan petrol 

gelirlerinden her Irak vatandaşı için pay tahsis edilmesini 

istemişti. Reform istekleri  gerçekleşmeyen Sadr, durumu 

protesto ederek taraftarlarını sokağa döktü. Bağdat’taki 

Tahrir Meydanı’nda on binlerce kişiyle gösteri yapan Sadr, 

protestolarını korunaklı Yeşil Bölge’ye de yaydı. Ayrıca 

idarecilere de gözdağı vermek amacıyla Irak 

Parlamentosu’nu işgal etmiştir199.  

 Başbakan el-Abadi, gerçekleştirmek istediği 

reformların gecikmesinin nedenini, reformları ve kabine 

değişikliğini engellemek için parlamentoyu kullanan siyasi 

partileri göstermiştir. Sadr bu eylemini, Başbakan el-

Abadi’nin kabine için aday gösterdiği teknokrat kişilerin 

isimlerini 31 Mart tarihinde parlamentoya sunması üzerine 

sona erdirmiştir. Ancak, başbakanın listesi, isimleri sunulan 

adayların gerçekten teknokrat olmadıkları ve belirli partilere 

bağlı oldukları gerekçesiyle, parti ve siyasi oluşumların karşı 

çıkmaları yüzünden parlamentodan geçememiş, siyasi 

ortamda yeniden gerginlik başlamış ve Sadr akımı, iktidarın 

nimetlerinden vazgeçmek istemeyen parti ve oluşumlarla 

karşı karşıya gelmiştir. Irak parlamentosunun Sadr grubu 

tarafından basılmasının en önemli siyasi sonuçlarından biri 

de, Şii siyasi partilerin aralarındaki siyasi ittifakın (Ulusal 

İttifak) varlığının gerekçelerinin ortadan kalkmış olmasıdır. 
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Bu durum da yeni siyasi gruplaşmaların ve ittifakların ortaya 

çıkacağı ihtimalini göstermektedir200.   

 

 Sonuç 

 Orta Doğu bölgesi dünya tarihinde önemli olaylara 

sahne olmuştur. Uluslar arası sistemde büyük güç olmak 

isteyen her devlet bu coğrafya üzerinde etkili olmaya 

çalışmıştır. İran da bu devletlerden birisidir. 

İran İslam Cumhuriyeti Orta Doğu’daki önemli 

konumu, demografik yapısı ve askeri gücüyle bölgedeki 

önemli güç merkezlerinden birisidir. İran bölgede etkin 

olabilmek için hem Şii örgütleri kullanarak bölge ülkelerinde 

istikrarsızlıklar çıkarmakta hem de Şii olmayan yönetime 

muhalif olan örgütleri de zaman zaman desteklemektedir. 

İran izlediği bu politika ile diğer devletlerin kendisiyle 

uğraşmasını da engellemiş olmaktadır. Başka bir deyişle, 

İran dış politikasında çıkarlarına öncelik vermektedir.  

 2003 yılında Irak'ın işgali ile siyasi hayata atılan 

Mukteda es Sadr, işgale karşı çıkmasıyla Irak'ın önemli 

figürlerinden birisi olmuştu.Tabii bu durum İran'ın gözünden 

kaçmamış Sadr, İran'dan maddi ve manevi yardımlar 

görmüştür.  

Sadr'ın İran ile ilişkilerine baktığımızda bir belirsizlik 

olduğu görülmektedir. Sadr, her ne kadar İran ile iyi ilişkiler 

kurmuş olsa da, milliyetçi tutumu ve Arap kimliğine ısrarla 

vurgu yapması dikkat çekicidir.  

Irak siyasetinde Şii gruplar arasında var olan 

anlaşmazlığın aslında güç mücadelesinden kaynaklandığını, 

buna ilaveten Sadr grubunun protesto hareketlerinin arka 

planında da hükümete karşı halkın desteğini almak suretiyle 

siyasi güç kazanma çabası olduğu söylenebilir. 
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Özet 

 Sosyalist rejimi kendi kültürel değerleri 

doğrultusunda sosyo-kültürel yapısına nispeten uyarlamayı 

başarabilen Çin, küresel kapitalist sistem içinde de kendine 

yer edinmeyi başarmıştır. Çin tarzı sosyalist piyasa 

ekonomisinin benimsenmesi (1992) ve Dünya Ticaret 

Örgütüne üyeliği sonrasında Çin’in dış yatırımları ve açılımı 

hızlanmıştır. Özellikle Afrika ve Türkler dünyasının 

bulunduğu Avrasya bölgesi yatırım ve açılımın önemli hedef 

bölgeleridir. Çin’in ekonomik büyümesine paralel olarak 
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askeri gücünü arttırması ABD müttefiği komşuları 

tarafından tehdit olarak algılanmış ve ABD öncülüğünde 

Doğu ve Güney Asya ülkeleri gayri resmi ‘Pasifik Bloğu’nu 

oluşturmuştur. Çin denizde ve okyanusta oluşan işbu 

kuşatmaya karşı karadan çıkış yolu arayışına girmiştir. Bu 

bağlamda Çin’in yeni devlet başkanı Xi Jinping adına “Yeni 

İpek Yolu” veya  “Bir Kuşak Bir Yol” adını verdiği projeyi 

büyük yatırımlarla hayata geçirmeye karar vermiştir. İşbu 

projenin uygulanma sahası ve güzergâhlarının büyük 

çoğunun Türkler dünyası olması Türk aydınları ve 

bürokratları açısından önemlidir. 

Anahtar sözcükler: Yeni İpek yolu, Bir Kuşak Bir 

Yol, Çin, Türkler Dünyası,  

 

Giriş 

Çin, 3000 yıllık yazılı tarihi ve sürdürülebilir 

medeniyet geleneği olan bir uzak doğu ülkesidir. Çin Halk 

Cumhuriyeti (ÇHC, 1949-- ) Çin tarzı sosyalist piyasa 

ekonomisi ile yönetilen çok milliyetli, aynı zamanda 

dünyanın en fazla nüfusunu (yaklaşık 1.4 milyar) barındıran, 

9,600,000 km²  yüzölçümü ile Asya kıtasında en büyük 

toprağa sahip ülkedir. Aynı zaman Çin batıdan ithal ettiği 

fakat kendi devlet geleneğinden gelen yönetim ve 

organizasyon geleneği ile barıştırdığı Çin tarzı sosyalist 

sistem ile yönetilen, Çin’e özgü “çok partili” sistemi olan, 

ideolojik çatışmanın minimum olduğu, sürekli 

“modern”leşen, aynı zaman birçok sosyal, kültürel ve etnik 

sorunları olan bir ülkedir.    

Bugünlerde adı gitgide tedavülden kalkan Çin 

komünist partisinin (ÇKP) efsanevi lideri Mao Zedong’un 

ölümünden (1976) sonra çeşitli mücadeleler sonucu ÇKP 

lideri (1978) olarak sahneye çıkan ve geçmişinde Fransa 

deneyimi (1920-1924) olan Deng Xiaoping (1904-1997) 

Çin’in dış dünyaya açılması ve sistemde reform yapılması 

sürecini başlatmıştır. 1979 yılında başlatılan “Reform ve 

Açılma/改革开放 ” süreci Çin’de yeni sanayileşme ve 

ekonomik kalkınma sürecini başlatmış idi (Karluk, 2001: 

267). Bu süreçte Çin’in uyguladığı kalkınma modeli 

genellikle bölgesel kalkınma modeli olup önceleri Çin’in 

doğusundaki kıyı kentlerin kalkındırılması, işbu bölge 

insanının refah seviyesinin yükseltirmesi hedeflenmiş idi. Bu 

doğrultuda bahsi geçen bölgelerin sanayi üretimi, dolayısıyla 
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ekonomisi hızla gelişmistir. Bu bölgeler Çin’de erken veya 

önceden kalkınmış bölgeler olarak tarihe geçmiştir (Jin, 

2011; Sun 2009; Hu, 2005). Fakat Çin’in daha geniş 

coğrafyasını oluşturan orta ve batı kesimleri kıyı bölgelerde 

uygulanan ekonomik kalkınma modellerinden farklı 

stratejilerin uygulanmasıyla sürekli olarak geride kalmıştır 

veya bilinçli olarak ihmal edilmiştir (Lai, 2002: 436-438). 

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus ise Çin nüfusunun 

resmi rakamlarla %10’unu teşkil eden azınlıkların bahsi 

geçen geri kalmış bölgelerde yaşıyor olmasıdır. Azınlıkların 

yaşadığı bölgeler, ülke toplam yüzölçümünün %65’ini teşkil 

eder ve Çin literatüründe “Azınlık Milliyetler Bölgeleri/少数

民族地区” olarak adlandırılır (Karluk, 2009: 66). Adı geçen 

bölgeler, Çin’in kıyı ve doğu bölgelerine kıyasla her alanda 

en geri kalmış bölgeler olmuştur. 

21.yüz yıla girerken, Çin merkezi hükumeti gitgide 

belirginleşen bölgesel farkları ve gelir eşitsizliğine çözüm 

bulmak, çeşitli küresel krizlerin etkisini minimize etmek, iç 

piyasayı daha da canlandırmak; Doğu ve Güneydoğusundaki 

komşu ülkelerle artan anlaşmazlıklardan dolayı 

şekillenmekte olan ABD öncülüğündeki pasifik bloğunun 

kuşatmasına karşı farklı çıkış yolları aramak, yeni enerji 

yolları ve kaynakları elde etmek dolayısıyla ekonomik 

büyümeyi ve sürekli sanayileşmeyi garantiye almak 

maksadıyla yeni strateji ve politika üretmek zorunda 

kalmıştır. Bu bağlamda Çin Politbürosu ülke içinde “Batıyı 

Kalkındırma” projesini, yurtdışında ise “Yeni İpekyolu” 

projesini uygulama kararını almıştır.   

Mart 2000 tarihinden itibaren bir devlet poltikası olan 

“Batıyı Kalkındırma/西部大开发” projesi harekete geçirildi 

(Lai, 2002: 450)
202

. Adı geçen devlet politikasının esas 

amacı Çin Batıyı Kalkındırma resmi ağ sayfasında şu şekilde 

açıklamıştır
203

: Ülkenin doğudasundaki gelişmiş kıyı 

                                                        
202Bu konuyla ilgili detaylı ansiklopedik için bakınız: 

http://en.wikipedia.org/wiki/China_Western_Development; 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%A8%E5%A

4%A7%E5%BC%80%E5%8F%91 

 http://baike.baidu.com/view/13834.htm, erişim: 10.02.2017. 

203 Batıyı Kalkındırma stratejisinin uygulandığı on yıl, 

gelecekteki gelişme yönü “Açılım”, 西部大开发战略实施十年 未

来发展转向“开放

http://en.wikipedia.org/wiki/China_Western_Development
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%A8%E5%A4%A7%E5%BC%80%E5%8F%91
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%A8%E5%A4%A7%E5%BC%80%E5%8F%91
http://baike.baidu.com/view/13834.htm
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bölgelerin ekstra kalkınma enerjisini, Batı bölgelerinin 

ekonomik ve toplumsal kalkınma seviyesini yükseltmek ve 

ulusal güvenlik ile milli savunmayı pekiştirmek için 

kullanmaktı. Yaklaşık 30 yıldır ülkenin yükselen ekonomisi 

genellikle ihracata dayalı olmakla birlikte enerji ihtiyacının 

çoğunu yurtdışından karşılamak durumunda kalan Çin 

sanayisi, Batı merkezli küresel krizlerden anında 

etkilenebiliyordu. Dolayısıyla, Çin devleti son yıllardaki 

küresel kriz ve değişimlerden ötürü daha çok iç tüketime 

dayalı bir büyüme modeli ile yurtdışındaki yatırımı 

hızlandırma ve satın alma stratejisini  izlemeye mecbur 

kalmıştır. 

Çeşitli iç ve dış sorunlarla mücadeleyi nispeten başarı 

ile yürüten Çin komünist partisi küresel gelişmeleri de 

yakından takıp etmiştir. Dünya Ticaret Örgütüne üyeliğinin 

tescillenmesi sonrasında küresel iktisatta ve kaynakların elde 

edilmesinde Batılı güçler ile gitgide açıktan rekabet eder 

hale gelmiştir. Batı’da Çin’in Afrika’da sömürgecilik yaptığı 

iddiaları dillendirilirken(Kasongo, 2011) Çin komşuları ile 

ciddi sınır anlaşmazlıkları yaşamaya başlamıştır (Elleman ve 

Schofield, 2015: XİV). Başta Japonya, Vietnam ve Filipinler 

olmak üzere ABD’nin müttefikleri ile yaşanan ciddi 

çıkmazlar, Çin’i Doğu ve Güney Asya’da yalnız kalmasına 

bahsi geçen güçler tarafından kuşatılmasına neden olmuştur. 

15 Kasım 2012’de ÇKP’nin patronluğuna ve Mart 2013’te 

Çin Halk Cumhuriyetinin devlet başkanlığına geçen Xi 

Jinping, Mao sonrası işbaşına gelen en güçlü ve milliyetçi 

bir lider olarak seleflerinden tamamen farklı yeni stratejileri 

uygulamaya koymuştur.  Bu dönemde uygulamaya konulan 

“Komşuluk Diplomasisi/周边外交” Çin’in komşu ülkelerle 

ve gruplarla nispeten ahenkli bir ilişkiyi geliştirmek için 

oluşan yenidünya düzeninde, daha aktif bloklar oluşturmak 

veya Çin’in bölgesinde belirleyici aktör olmasını sağlamayı 

amaçlıyordu (Chang, 2016: 83). İşbu diplomasinin kalıcı ve 

en önemli taşıyıcılardan birisi ise Xi Jinping tarafından 

yüksek sesle dillendirilerek uygulamaya konan “Yeni İpek 

Yolu Projesi/Xin silu新丝路 ’dir. Aynı zamanda Xi birleşik, 

bütünleşmiş, güçlü Çin idealini “Çin rüyası/Zhongguo 

meng-中国梦” adıyla ortaya koymuş bunu bütün Çinlilere 

                                                                                                       
”http://www.chinawest.gov.cn/web/NewsInfo.asp?NewsId=55943 

, erişim 20.02.2017.  

http://www.chinawest.gov.cn/web/NewsInfo.asp?NewsId=55943
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benimsetmek için eğitim ve kültür kurumlarını hareket 

geçirmiş durumdadır. 

 

 

Çin’in İpek Yolu  

Günümüzde Çinli bilim insanlarının çoğu ve bazı 

Batılılar tarihi İpek Yolunun Milattan önce 138 yılında Çinli 

general Zhangqian’in(张骞) Han İmparatoru Wudi’nin（汉

武帝） elçisi sıfatıyla günümüzdeki Uygur Türk bölgesinin 

içinde bulunduğu eski Türkistan’da bulunan çeşitli 

beyliklerle Hunlara karşı ittifak yapmak amacıyla işbu 

bölgelere gönderilmesi sonucunda başlandığında 

hemfikirdirler (Karluk, 2014: 57). Fakat İpek Yolu tabirinin 

ilk kullanılışı da bu yolun 2000 yıllık geçmişine rağmen 

oldukça yenidir. İlk defa XIX. yy.’nin ikinci yarısında 1877 

tarihinde Alman bilgini Ferdinand von Richthofen (1833-

1905) tarafından kullanılmış (Seidenstraße), bu tarihten 

sonra gerek Batı’da, gerekse Doğu’da yaygınlaşmıştır 

(Tezcan, 2014: 97). 

Tarihi veriler daha sonra İpek yolu diye anılacak işbu 

“yol”un Çinlilerin güvenlik kaygısıyla kendilerine büyük 

tehdit olarak gördükleri Hunları zayıflatmak ve yok etmek 

amacıyla sınırlarının ötesindeki Batılı ülke ve toplumlarla 

çok yönlü ilişki kurduğu ortaya çıkacaktır. Elbette işbu 

amacın kalıcı olması, ürettikleri ürün fazlasının da 

pazarlanması için Batısı ile olan ilgisini ticaret kervanları ile 

“zengin”leştirmiştir. Bundan dolayı İpek Yolu bilinen yönü 

itibari ile bir nevi ticaret yolu olarak da bilinmiştir. Diğer 

taraftan Zhangqian’dan daha erken tarihlerde Avro-Asya’nın 

önemli kısmını istila ederek Türkistan’ın güneydoğu 

sınırlarına kadar gelen Avrupalı fatih büyük İskender (M.Ö. 

356-323) tarafından kurulan ağlar ve ilişkiler işbu yolun 

uzayıp gitmesine muhakkak ki katkı sağlamıştır. 

Milattan önce II. Yüzyıldan 1800'lü yıllara kadar 

varlığını koruyan tarihi İpek Yolu, doğu-batı, kuzey-güney 

etkileşiminin sağlanmasında, özellikle farklı dil, din, 

kültürlere sahip milletlerin yaşadığı coğrafyaların birbirine 

bağlanması ve çeşitli içerikli etkileşimlerin 

gerçekleşmesinde önemli işlevlere sahip olmuştur. İşbu 

etkileşim süreçlerinde yaşam gücü ve eritme kabiliyeti 

kuvvetli olan Çin benzeri kültürler İpek Yolu 
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güzergâhındaki toplum ve kültürleri güçlü şekilde 

etkileyebilmiş hatta kendi bünyesinde eriterek sürekli 

gelişme kaydetmişken, aksi durumda olan toplum ve 

kültürler de tarih sahnesinden bir-bir silinmiştir (Karluk, 

2014: 56).  

İpek yolu realitesine umumi Türk toplumları açısından 

baktığımızda, Türklerin yaşadığı geniş coğrafyayı birbirine 

bağlayan tek ulaşım ve etkileşim yolu olmasından dolayı 

Türklerin kendi aralarında olduğu kadar diğer komşu 

toplumlar arasında ticari ve kültürel ilişkilerini 

yoğunlaştırmasına belirli seviyelerde vesile olduğu, birlik ve 

beraberliklerinin sağlanmasında da bazı önemli işlevleri 

gördüğü söylenebilir. Fakat şurası da açık bir gerçektir ki, 

bilinen işbu İpek Yolu ticareti ve gizlenen stratejik emeller 

kenar Türk toplumları ve kültürlerinin de hızla etkin ve 

baskın kültürler içinde erimesine, umumi Türk gövdesinden 

kopmasına, nihayetinde tarih sahnesinden sessizce 

silinmesine neden olmuştur (Karluk, 2014: 56). 

Özetlemek gerekirse, adına İpek Yolu denilen işbu yol 

tamamen Çin menşeili olup, zamanla güzergâhındaki veya 

uzaklardaki toplum ve milletlerce kabullenilmiş bir tarihi 

hadisedir.  Tarihi İpek Yolu Çin için sadece kendi üretim 

fazlasının satıldığı, kazanç ve zenginlik getiren ticaret veya 

kültürel alış veriş anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda 

kendi topraklarını güvene alabilmek ve sürekli tampon 

bölgeler oluşturarak olası tehditleri mümkün olan en düşük 

seviyeye indirmek, etkisi altına aldığı toprakların Çin 

vatanına dönüşmesi için nüfus iskânı ve kültürünün 

yayılması anlamını da taşıyordu. Yani Çin’de üretilen ipekli 

malların, değerli taşların Batı’ya ihraç edilmesi sürecinde 

gelişen ilişkilerde işbu ipekli mallar sadece ekonominin ve 

lükse düşkünlüğün bir göstergesi olarak görülmemiş, aksine 

çeşitli siyasi amaçların gerçekleşmesinde önemli araç haline 

gelmiştir. Başta Çin olmak üzere çoğu yerleşik kültürler 

çevresindeki veya uzaklarda bulunan kendilerine hedef 

olarak belirledikleri ülkeleri itaat altına almak ya da ücretli 

asker toplamak istedikleri göçebe, “barbar” kavimlere 

bunları hediye etmek maksadıyla işbu lüks tüketim mallarını 

tamamen siyasi gayelerle de ellerinde tutmuşlardır. Bir Hun 

ya da Türk soylusu Çin sarayına geldiği zaman onu kendi 

tarafına çekmek maksadıyla aynı şeyleri Çin imparatorları ya 

da yöneticileri yaparlardı (Tezcan, 2014: 99). Bu yüzden 
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Bilge Kağan Mengütaşlara kazıdığı öğüt ve buyruklarında 

Çin’in yumuşak ipeğine “kanmama” konusunu özellikle 

vurgulamıştır. 

 

Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi 

Çin son on yıldır, Rusların Orta Asya dedikleri 

Türklerin Türkistan dediği coğrafya ve İran üzerinden 

Avrupa’ya ulaşacak, insanlık tarihinin en iddialı ekonomik 

kalkınma projesi olan Yeni İpek Yolu’nu inşa etmek için 

gerekli diplomatik girişimlerde bulunurken aynı zamanda 

ciddi somut adımları da atmaktadır. İran ve Arabistan 

yarımadası ise hem bu proje hem de genel olarak Çin 

ekonomisi için, enerji kaynakları ve ulaşım yolları açısından 

hayati önem taşımaktadır. Kısacası Çin Türk-İslam 

coğrafyası üzerinde ciddi ve somut planlar yaparken iddialı 

bir şekilde hareket etmektedir.  

2013 yılında Xi jinping’in Çin’deki üç önemli yetkiyi 

(ÇKP genel sekreterliği, devlet başkanlığı ve ordu 

başkomutanlığı) tek elde toplamasından sonra dış politikanın 

mevcut akımlarını bir araya getiren ve genişleten kapsamlı 

bir jeo-politik strateji geliştirdi (Zhao 2014: 27). Bu 

stratejinin amacı, Çin’in kızıl kapitalizmi için daha fazla 

ticaret ve yatırım fırsatı açarken, Çin’i, ABD ile 

müttefiklerinin stratejik kuşatmasından kurtarmaktır. İpek 

Yolu Ekonomik Kuşağı/Sichouzhilu jingjidai-丝绸之路经济

带   ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu/Ershiyi Shiji Sichou 

zhilu-二十一世纪海上丝绸之路 ya da Bir Kuşak Bir Yol 

(OBOR 一带一路 -Yi dai Yilu) olarak bilinen proje, 

Afrika’nın yanı sıra Avrasya kara parçasını hem karadan 

hem de denizden birbirine bağlamak üzere büyük çaplı 

altyapı geliştirilmesini öngörüyor. 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Ekim 2013’teki 

Kazakistan ziyareti sırasında, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 

21’inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu projesi planını ilk defa 

yurtdışında deklare etmiş bulunuyordu. Xi adı geçen projeler 

ile Türkler dünyası, Avrupa, Araplar Dünyası ve Afrika’yı 

Doğu ve Güneydoğu Asya'yı birbirine bağlayan ticaret 

koridorları yaratacağını açıklamıştır. Çin'in vizyonu 

demiryolu, karayolu, hava, deniz ve boru hattı geçişlerini 

içermektedir. Bu projenin finansmanı için Asya Altyapı 

Yatırım Bankası (AIIB) ve Şanghay merkezli BRICS Yeni 
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Kalkınma Bankası (NDB)’nı kurmuş ve Yeni İpek Yolu 

Fonu oluşturarak projeye 40 milyar dolar kaynak ayırmıştır( 

Zhao, 2015: 6). 

Daha sonraları Bir Kuşak Bir Yol olarak adlandırılan 

bu proje, Çin ile Güney Asya’yı, Kuzey Afrika’yı, İslam 

Dünyasını ve Avrupa’yı bir birine bağlayacak, karşılıklı 

çıkar sağlama ve işbirliği düşünülen dev proje olarak Çin 

tarafından yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştır. Buna 

göre; 

Bir Kuşak: İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nı, Çin’den 

başlayıp Türkler dünyasından geçerek Avrupa'ya ulaşacak 

eski «İpek Yolu» unda düşünülen Çin öncülüğündeki 

ekonomik işbirliğini; 

Bir yol ise 21. yy Denizde İpek Yolu’nu kasteder. Çin 

ile Güneydoğu Asya, Hint okyanusu ve Akdeniz 

havzalarındaki işbirliğinin adıdır. 

 «Bir Yol Bir Kuşak»’ın radyasyonu ASEAN, Güney 

Asya, Türkler Dünyası, Kuzey Afrika ve Avrupa'yı 

kapsayacak, toplam nüfus 4.4 milyar, toplam ekonomi 24 

trilyon USD, ayrı ayrı olarak dünya toplamının %63 ve 

%29’unu teşkil edecektir. Kara merkezli Kuşak, İpek 

Yolu’nun tarihi başlangıç noktası olan Çin kenti Xian 

şehrinden başlayarak, Çin’in batısındaki Uygur Türk özerk 

bölgesindeki Ürümçi’ye ve Batı Türkistan’dan Moskova ve 

Avrupa’ya giden bir ana rota ile 80.000 kilometrelik yüksek 

hızlı tren hatları inşa edilmesini kapsıyor. Diğer demiryolu 

hatlarından biri, Çin’in güneyinden Güney Doğu Asya 

yoluyla Singapur’u ve yine Doğu Türkistan’dan Pakistan 

üzerinden Umman Denizi’ndeki Çin’in inşa ettiği Gwadar 

limanını içine alıyor. 

Xi Jinping, Yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ile ilgili 

olarak, bu projenin “kazan-kazan önerisi” olduğunu 

belirterek işbu projeyi “3 milyar insanı kapsayacak, 

muazzam maden ve enerji kaynaklarına sahip, Avrupa ve 

Araplar Dünyası’na ulaşımı sağlayacak bir serbest ticaret 

bölgesi” olarak görmektedir (Kadılar, Koparan, 2016: 47). 

Küresel ulaşım ve ticaret yollarında hala deniz ulaşımı 

en önemli iken, Çin tekrar eski ve tarihe karışmış bir kara 

yolu olan İpek Yolunu canlandırmak için neden azami bütçe 

ayırmaktadır? Üstelik güçlü devlet geleneği ve yönetiminden 

yoksun, istikrarsızlığın egemen olduğu, küresel güçlerin 

imtiyaz sahibi olmak için yarıştığı Türkler ve Araplar 
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dünyasını içine alan bölgede büyük bütçeli ve riskli projenin 

gerçekleştirilmesindeki asıl kaygı ne olabilir? Soruları 

insanların kafasını karıştırabilmektedir.  

Çin’in Yeni İpek Yolu Girişimi’nin çıkış noktası 

aslında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vizyonu yine 

aynı adla adlandırılan ancak bugün Çin’in üstlenmiş olduğu 

Yeni İpek Yolu Girişimi (New Silk Road Initiative) 

projesine dayanıyordu (Mankoff’tan aktaran Kodaman, 

Gonca, 2016: 1255).  ABD’nin Batı Türkistan’daki askeri 

üslerini kaybetmesi projenin rafa kaldırılmasının en büyük 

nedenlerinden biridir. İlk olarak, Temmuz 2011’de ABD Dış 

İşleri Bakanı Hillary Clinton tarafından açıklanan, “Yeni 

İpek Yolu Girişimi” Orta ve Güney Asya arasında bir ticaret 

merkezi oluşturarak savaş sonrası Afganistan’ı refaha 

kavuşturmak için tasarlanmış bir proje idi. Fakat ABD’nin 

tutarsız ve çelişen Avrasya politikası sonucunda artık işbu 

proje Çin tarafından kapılmıştır (McBride’ten aktaran 

Kodaman, Gonca, 2016: 1255). 

Günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 

neredeyse en önemli devlet politikası haline gelmiş olan 

Yeni İpek Yolu Projesi veya girişimi Biz Türklerin açısından 

çok farklı anlamlar ifade etmektedir. Bundan dolayı bize 

göre, Çin’in işbu projeyi gerçekleştirmek için bu kadar 

iddialı ve istekli olmasında en azından aşağıdaki gerekçeler 

önemli olmuştur.  

 

1) Çevrelenme ve Kuşatılmışlık Hissi 

Çin Halk Cumhuriyeti 1960’li yıllardan itibaren 

Afrika’da yatırımlara başlamıştı. WTO üyeliği sonrası ve 

büyüyen ekonomisi ile birlikte ihtiyaç duyduğu hammadde 

ve enerji güvenliği için zorunlu olarak küresel aktör olma 

yoluna gitmiştir. Ayrıca, küresel kapitalist sistem ile 

etkileşim sonucunda oluşturulan “Çin tarzı sosyalist piyasa 

ekonomisi” ülkenin egemen sosyalist ideolojisini belirli 

ölçülerde sarsmış, ÇKP liderliğinin kitleleri harekete 

geçirmek için milliyetçi söylemleri sıklıkla dillendirme 

durumunu ortaya çıkartmıştır. Yeni Çin milliyetçiliği 

komşularından toprak talep etme ve içerideki farklılıklardan 

bazılarını potansiyel işbirlikçi, ayrılıkçı düşman olarak 

görmüştür. Özellikle dış düşman ve kötü komşu Japonlar 

Çin milliyetçiliği için önemli aktör olarak seçilmiş ve tekrar 

Senkaku adası sorunu gündeme gelmiştir. Diğer taraftan 



104 
 

güney Çin denizinde Vietnam, Filipinler ile ciddi sınır ve 

toprak sorunları yaşamaya başlamıştır. 

Asya’da, Afrika’da ve Müslüman coğrafyasında Çin 

ile çıkar çatışması yaşamaya başlayan ABD ve müttefikleri 

Çin’i artık ciddiye almaya başlamıştır. ABD’nin küresel 

süper güç konumunu güçlendirme girişimi ve Asya’ya dönüş 

stratejisi Obama yönetimi döneminde karara bağlanmıştır. 

ABD gücünü, derinleşen küresel ekonomik çöküşe karşılık 

olarak, odak noktasını büyüyen bir Çin’in Amerikan 

hegemonyasına tehdit oluşturduğu algısına karşı koyma 

girişimi içinde, Hint-Pasifik bölgesine kaydırmaya 

başlamıştı. Obama’nın “Asya’ya dönüş”ü, Pasifik Ötesi 

Ortaklığı (TPP) üzerinden bir ekonomik blokla, tamamı 

Çin’e karşı yöneltilen bölge genelindeki askeri bağlar ile 

ittifakları birleştirmeye başlamıştır. 

Kendisini dışlayan TPP’yle ve bölge genelinde geniş 

çaplı bir ABD askeri yığınağıyla karşılaşan Çin rejimi, tepki 

vermeye zorlanmıştır. Çin yönetimi, en sonunda, 

Washington’ı yatıştırmaya çabalamakla birlikte, yalnızca tek 

bir şekilde sonuçlanabilecek bir silahlanma yarışına da 

girmiştir. 

Çin’in ekonomik ve askeri olarak sürekli 

güçlenmesini kendileri için tehdit olarak algılayan 

ülkelerden Japonya, Güney Kore, Vietnam ve Filipinler 

ABD öncülüğünde “Pasifik Bloğu” ile Doğu ve Güney Çin 

denizi ile Pasifiklerde Çin’i durdurmaya, çevrelemeye 

çalışması Çin’in yeni arayışlara girmesini hızlandırmıştır. 

Çin yönetimi, denizlerdeki kuşatılmışlık, kıstırılmışlıktan 

çıkmanın yolu olarak ülkenin Batısındaki zayıf Türk-İslam 

coğrafyasını hedef olarak seçmiştir. 

 

2) Batı’ya Kapı Açma: İpek Yolu 

Yukarıda üzerinde kısaca durulduğu üzere Han 

Sülalesi (M.Ö. 202-M.S. 220) döneminde kuzeyden gelen 

Hun baskısı ve tehdidini bertaraf etmek üzere giriştiği askeri 

ve diplomatik girişimlerin kalıcı olması için tarihi İpek 

Yolu’nu icat etmiştir. Çin düşüncesine göre, ‘Batı Diyar’ 

ülkesinin güvenliği ve refahı için çok önemlidir. Bundan 

dolayı ülke sınırsız olarak Batı’ya genişleyebilirdi, Çünkü 
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Batı’daki çoğu bölgeler ezelden beri Çin toprağı idi
204

. 

Ayrıca, bu güzergâhta bulunan ülke ve toplumlar Çin ile 

karşılaştırıldığında güçlü merkezi hükumetleri bulunmayan, 

dağınık ve gevşek sosyo-kültürel yapıya sahiptirler. Bu 

güzergâhta yaşayan baskın çoğunluk ise Türkler veya Altay 

dilli halklardır ki, Çin açısından tarihte kendi lehine başarılı 

diplomasi ve askeri operasyonlar gerçekleştirebildiği, 

(bölerek, bir-birine düşürerek, satın alınarak) yönetilebildiği 

millet veya toplumlardır. Bu durum aradan binlerce yıllar 

geçmiş olmasına rağmen nitelik olarak pek fazla değişiklik 

göstermemiştir. 

SSCB’nin dağılmasıyla birlikte işbu bölgede en aktif 

ticaret ve siyaset güden ülkelerin başında Çin gelmektedir. 

Çin Rusların boşalttığı otorite boşluğunu Şanghay İşbirliği 

Örgütü (ŞİÖ) ile doldurmaya başlamıştır. ŞİÖ deneyimi Çin 

için daha büyük projeleri bölgede uygulama cesareti ve 

zemini hazırlamıştır. 

 

3) Pazar ve Hammadde Kaynağı 

Çin’deki ucuz işgücü ve çeşitli teşvik politikaları 

yabancı yatırımcılar ile üreticileri çekmeyi başarmış 1990’lı 

yıllarda dünyanın fabrikasına dönüşmüştür. Dünya 

fabrikasının ihtiyaç duyduğu hammadde ve enerji ihtiyacını 

karşılamak için Çin, başta Basra, Umman körfezleri olmak 

üzere Araplar Dünyası, Türkler dünyası ve Afrika’da enerji 

kaynaklarını elde etme yarışına girmiştir.  

Çin sanayisinin ihtiyaç duyduğu enerji kaynakları ve 

hammadde İslam coğrafyasında bolca mevcuttur. Bu 

bölgeler ile kurdukları çeşitli iyi ilişkiler sayesinde doğrudan 

Çin’e bağlanan boru ve doğalgaz hatları bulunmaktadır. 

Pakistan’dan satın alınan Gwadar limanı ve bu limandan 

Kaşgar’a bağlanacak boru hatları aracılığı ile Basra ve 

Umman körfezinden elde ettiği enerjilerin ABD ve güney 

Asyalı hasımlarının kontrolündeki Malakka ve güney Çin 

denizini dolaşmadan Çin’e ulaştırılması hedeflenmektedir. 

                                                        
204 Çin tarihçiliğinde Xi yu/西域 olarak adlandırılan ‘Batı Diyar’ 

Sarı Irmağın Batısından başlar nerede sonlandığı bilinmez. 1884 

yılında Xinjiang-新疆-Şinciang adıyla Çin topraklarının bir 

parçasına dönüştürülmeye çalışılan Türklerce Şark-i Türkistan 

olarak adlandırılan bölge için ise mevcut siyasal söylem “ezelden 

beri Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır自古以来中国不可分割

的一部分” şeklindedir.   
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Aynı zamanda, işbu İslam coğrafyası Çin sanayisinin 

ürettiği çeşitli ürünlerin, ürün fazlasının en fazla satıldığı, 

pazarlandığı karlı bölgelerdir. 

 

4) Güçlü Devlet Geleneği Olmayan Ülkeler ve 

Kolay Satın Alınabilen Aydın Bürokratlık Toplumlar. 

Yeni İpek Yolunun geçmesi planlanan bölgelerdeki 

çoğu ülkelerin ortak özellikleri ise güçlü devlet geleneğinden 

yoksun olmaları veya parçalanmış sömürgeciler tarafından 

‘tayin edilmiş’ kimliklere sahip olmalarıdır. Çoğu ülkeler 

sömürgeciler tarafından oluşturulan suni haritalarla ortaya 

çıkmış yeni “kavmi” veya aşiret devletler olup küresel 

rekabette kendi ayakları üzerine durabilecek ülkeler değildir. 

Bundan dolayı işbu ülkelerde eski sömürgeci güçlerin başta 

eğitim olmak üzere kültürel sömürüsü hala devam 

etmektedir. Köklü medeniyet sahibi olan Türk boyları da 

yaşadıkları sömürge sürecinde kendi kültürlerinden kopmuş 

olmaları, kimlik ve medeniyet algılarındaki sorunlardan 

dolayı aydınları ve ilgili bürokratları dış güçler tarafından 

nispeten kolay yönlendirilebilmekte, hatta bazılarında ise 

satın alınabilme özellikleri bulunmaktadır.  

Çin’in ŞİÖ çerçevesinde geliştirdiği stratejik işbirliği 

sayesinde Çin’in yumuşak gücünün en önemli araçları olan 

Çin dili ve kültürü ilgili ülkelerde hızla yaygınlık 

kazanırken, Çinli ekinciler, çiftçiler artık Tacikistan ve 

Kazakistan başta olmak üzere bir çok ülkelerde “iskân” 

derecesinde yerleşmeye başlamışlardır. Ayrıca, Tacikistan 

benzeri ülkelerde Konfüçyüs enstitüsü çok etkin ve verimli 

çalışmakta, ilgili ülkelerden çok sayıda öğrencileri burslu 

olarak Çin’in çeşitli üniversitelerine göndermektedir. Çin’de 

toplam sayıları 460 bine ulaşan yabancı uyruklu öğrenciler 

arasında ilk 10. Sırada Kazakistan bulunmaktadır. Yani 

Çin’e en fazla yabancı uyruklu öğrenci gönderen ilk on ülke 

içinde Kazakistan bulunmaktadır (Karluk 2016: 167). Türk 

cumhuriyetlerinde Çincenin popülaritesi sürekli artmakta 

hatta bazı ülkelerde artık Rusçayı geçmek üzeredir. Bu 

cumhuriyetlerde çok sayıda önemli bürokratların eğitim 

öğrenimlerini Çin’de tamamladıkları bilinmektedir. Bu tarz 

bürokratların Çin ile çok yakın ilişkileri geliştirdikleri 

bilinmektedir. Örneğin Kazakistan’da 2007-2012 ve 2014-

2016 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenen Kerim 

Mesimov Çin’de yükseköğrenim görmüş ve uzun süre 
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Çin’de bulunmuş önemli üst düzey bürokrattır (Karluk, 

2016: 168).  

Çin’in Mançurya ve Uygur Türk bölgesinin 

Çinlileştirilmesinde en etkili olan yarı askeri kurumu 

“Xinjiang Production and Construction Corp 

(XPCC/Bingtuan
205

)” Ukrayna’da 3 milyon hektar araziyi 

satın almıştır. Birkaç yıllık bir zaman dilimi içinde Çin 

şirketinin mülkiyetine geçecek olan toprak miktarı, 

Ukrayna’nın tarıma elverişli topraklarının % 7'sini 

oluşturuyor (Timofeev, 2015: 102). 

                                                        
205 Çin Kurtuluş Ordusu (ÇKO) tarafından 1954 yılında Doğu 

Türkistan’da kurulan yarı askeri yarı sivil görünümlü bir yapıdır. 

Şinciang Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti’nden tamamen bağımsız 

olarak doğrudan merkezî hükûmete karşı sorumlu olan Bingtuan, 

bu niteliği ile Çin Halk Cumhuriyeti’nde benzeri olmayan bir 

teşekküldür. 1954’ten bu yana kontrolünde bulundurduğu 

toprakları genişleterek büyüten Bingtuan’ın yüz ölçümü 2013 yılı 

itibari ile 70.600 kilometrekaredir. Bünyesinde 14 tümen, 176 alay 

vardır. Bürokratik yetkilerinin de artmasıyla günümüzde “devlet 

içinde devlet” olarak nitelendirilebilecek bir yapıya evrilmiştir. 

Resmi makamların verdiği istatistik verilere göre, 1954’teki 

nüfusu 175.000 olan Bingtuan’ın nüfusu, günümüzde yaklaşık 3 

milyon kişiye ulaşmış ve onlara istihdam olanağı sağlamaktadır. 

Bu iş gücünün mutlak çoğunluğunu Han Çinlileri oluşturmaktadır. 

Bkz.: www.china.org.cn/e-white/20030526/9.htm , erişim: 

25.12.2016. 

Mao döneminden 20. yüzyılın sonlarına kadar Sovyet işgali ve 

etnik ayaklanmalara karşı emniyet supabı işlevi gören Bingtuan, 

Çin’in ekonomik atılım yaptığı 1990’lı yıllardan itibaren bölgedeki 

Han Çinli nüfusun sosyo-ekonomik üstünlüğünün muhafaza 

edilmesine, yerli halkın kuşatılması ve isyanların hızlı bir şekilde 

acımasızca bastırılmasına hizmet eden bir teşekkül olmuştur. 

Detaylı bilgi için bakınız: Donald Mcmillen, “Xinjiang And the 

Produnction and Construction Corps: A Han Organızation in a 

Non Han Region” The Australian Journal of Chinese affairs, 

1981/6 P. 65-96; James D Seymour, “Xinjiang’s Produnction and 

Construction Corps, and the Snification of Eastern Turkestan”, 

İnner Aisa, 2000/2, P. 171-193. 

http://www.china.org.cn/e-white/20030526/9.htm
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       Yukarıda belirtilen gerekçeler aslında Çin’in Yeni 

İpek Yolu projesinin uygulamasındaki önemli nedelerdir. 

Bunun dışında elbette Çin’in toprak yüz ölçümünün %65’ini 

teşkil eden azınlıklar bölgesinin etnik Han Çinli bölgesi ile 

sosyal ve kültürel olarak bütünleştirilmesi, Uygur ve Tibet 

bölgelerindeki direnişin kırılması ve sonunda 

Çinlileştirilmesi açısından da son derece önemlidir 

(Kodaman, Gonca, 2016: 1257).  

Pekin, gelişecek olan ticari ve ekonomik faydaların 

yanı sıra altyapıda azımsanmayacak yatırım teklifiyle, 

Türkler Dünyasını içine alan Avrasya, Araplar Dünyası ve 

Afrika’daki çoğu ülkeleri planlarına çekmeyi ve böylece 

ABD’nin “Asya’ya dönüş”ünü köreltmeyi umuyordu (). Çin, 
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Araplar Dünyası’ndan ve Afrika’dan enerji ve hammadde 

ithalatı için Güney Doğu Asya’dan geçen nakliye rotalarına 

bağımlılığını azaltmak için stratejik hedefler belirlemiştir. 

Bu stratejilerin başında ise Pakistan’dan satın alınan Gwadar 

limanı ve bu liman ile Kaşgar arasında oluşturulacak 

ekonomi koridoru vardır (Sial, 2014). Çin yönetimi işbu 

Çin-Pakistan ekonomik koridorunu finanse etmek için 46 

milyar dolar ayırmış bulunmaktadır (Zhang 2015: 62). 

Çin Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamına yurtdışı 

harcamalarını ve projenin hayata geçirilmesi için 3 trilyon 

dolarlık bir bütçe ayırdığı belirtilmektedir
206

. En az 100 

milyar dolarlık kaynağa sahip olması öngörülen, yakın 

dönemde kurulmuş olan Asya Altyapı Yatırım Bankası’na 

(AIIB) başlangıç için 50 milyar dolar sağlanmış durumda. 

Bir başka 40 milyar dolarlık kaynak Türk 

Cumhuriyetlerindeki projeler için İpek Yolu Fonu’na 

ayrılmıştır (Ouyang, 2016: 73).  

 

Genel Değerlendirme 

En az iki bin yıllık yazılı kültüre dayanan Çin 

medeniyeti, dünyada yaşayan tek kadim medeniyet olmakla 

birlikte küresel kapitalist düzen içinde sürekli evirilen ve 

evirildikçe daha hırslı ama yavaş uygulanabilir stratejilerle 

sürekli gelişen ve genişleyen ülke görünümüne 

bürünmektedir. Kadim tarihinden aldığı enerji ve özgüvenle 

bölgesel olmaktan ziyade küresel güç olmanın yollarını 

aralamaktadır. Bu arayış içinde kendi medeniyet birikimini 

çok iyi değerlendirirken diğer taraftan küresel gidişatı 

özellikle Batı’yı çok iyi okuyabilmektedir. Bölgesel ve 

mahalli kültürleri çok iyi inceleyerek ilişki kurmakta ve 

yumuşak gücünü kullanarak işbu mahalli ve bölgesel toplum 

ve ülkeler üzerinde gücünü hissettirerek Batı’ya alternatif 

olduğunun sinyallerini de vermektedir. Bu süreçte çoğu 

mahalli veya bölgesel ülke ve toplumlar yaşadıkları 

trajediler karşısında kısa vadede olsa Çin’i Batı’ya veya eski 

sömürgecilere alternatif olarak görme eğilimini 

sergilemektedir. Küresel kapitalist sistem içinde kendi 

varlığını hissettiren Çin, bahsi geçen ülkelerdeki yatırım ve 

                                                        
206 Çin serveti dünyaya yayıyor, 

http://www.fortuneturkey.com/cin-serveti-dunyaya-yayiyor-42227, 

erişim 20.01.2017 

http://www.fortuneturkey.com/cin-serveti-dunyaya-yayiyor-42227
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ticaretinde zaman zaman Batılı sömürgecileri aratmayacak 

yeni sömürge modellerini de sergilediği artık mahalli veya 

Batılı aydınlarca yavaş yavaş dillendirilmektedir. 

Deng Xiaoping önderliğinde başlatılan “Reform ve 

Dışa Açılım” süreci 40. yılına yaklaşırken Çin devasa üretim 

üssüne dönüşmüş, Çin toplumu hem üreten hem tüketen 

topluma dönüşmüştür. Çin’in tüketmesi için üretmesi, 

üretmesi için tüketmesi kaçınılmaz olmuştur. Diğer taraftan 

Çinliler için asgari geçim şartı olan “karın doyurma” sosyal 

ve politik istikrar için olmazsa olmazların başında gelir. 

Bunun için Çin’de istihdam ve istihdam için üretim şarttır. 

İstihdamın sağlandığı bütün sektörlerin özellikle sanayinin 

ihtiyaç duyduğu hammadde ve enerji kaynaklarının 

garantiye alınması önem kazanmıştır. Çin’in çoğu 

yurtdışındaki yatırımlarının başında işte bu hammadde ve 

enerji kaynakları gelmektedir. Bir diğer çok önemli husus ise 

ülke ekonomisi açısından ihracattır. Çin mallarının sürekli 

Pazar bulması ve ülke içindeki üretim fazlasının dövize 

çevrilmesi durumudur.  Bundan dolayı Çin için bir diğer 

önemli husus küresel piyasada rekabette avantaj elde etmek 

ve piyasaların kontrolüdür. 

İşte böyle bir arka plan ve zorunluluktan dolayı Xi 

Jinping önderliğindeki ÇKP yönetimi seleflerinden farklı 

strateji geliştirmek ve uygulamak zorunda kalmıştır. Çin 

artık küresel oyuncu olmaya çalışırken risk alabilen ülke 

konumuna yükselmiştir. 2013 yılından itibaren Xi Jinping’in 

inisiyatifinde başlatılan büyük atılımlar ve küresel ölçekli 

projelerinin başından kısa adıyla Bir Kuşak Bir Yol projesi 

gelir.  Bu proje ABD’nin küresel hegemonyası için merkez 

olarak kabul ettiği Avrasya’da ABD’nin Çin tarafından 

kademeli olarak saf dışı edilmesi ŞİÖ’nün verimli çalışması 

ve bahsi geçen projenin bölge ülkeleri liderliğinin kulağına 

hoş gelmesi gerçekleşmiştir. Çünkü Çin, adı bugünlerde 

Avrasya diye anılan aslında Türk Dünyası olan bu 

coğrafyanın önemini çok erken dönemlerde keşfetmişti, 

sadece fırsat kolluyordu. Çin somut projeleri ve vaat ettiği 

büyük altyapı projeleri ile bölge ülkelerince tercih edilmiş 

gözükmektedir. 

Çin’in Bir Kuşak ve Bir Yol projesinin uygulanma 

sahasının Türkler Dünyası olması, neredeyse bütün İslam 

coğrafyasını kapsayacak hedefi ortaya koymuş olması 

gerçeğinden hareketle tarihten dersler çıkartarak başta Türk 
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kökenli aydınlar, stratejistlerin daha temkinli ve soğukkanlı 

bir şekilde düşünmesi, tezler üretmesi gerekmektedir. 

Özellikle işbu projenin Türkler dünyasında yaratacağı 

muhtemel etkiler Türk toplumlarının çıkarları, mevcudiyeti 

açısından objektif şekilde değerlendirilmelidir. Hadiseye 

sadece tüccar zihniyeti ile yaklaşmak telafisi imkânsız 

sorunlara gebe olacağı kesindir.   
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Avrupa Ajandasındaki Ermeni 

Meselesi 

 

 

 
     *Yonca Anzerlioğlu 

 

 

 

1461 yılı Osmanlı Ermenileri için dönüm noktasıdır. 

Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 

İstanbul’da bir Ermeni Patrikhanesi kurulması kararı ile 

Anadolu’da yaşayan Ermeniler tıpkı Ortodoks Rumlar gibi 

millet statüsü kazanmışlardır. Osmanlı idari sisteminde din 

temeline bağlı oluşturulan millet sistemi bağlamında Rumlar 

ve Ermeniler kadar Osmanlı idaresinde yaşayan Yahudiler 

de ayrı bir millet olarak görülmüşlerdir.  Dolayısıyla, Rum 

Ortodoks, Ermeni Gregoryen ve Yahudi Milleti olarak 

anılan her üç grup da kendi kimliklerini ve sosyo-kültürel 

yaşantılarını serbestçe sürdürebilmişlerdir
207

. 

                                                        
*Hacettepe Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Öğretim Üyesi, Prof.Dr. 
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Devlete bağlılık ve hizmetlerinden dolayı millet-i 

sadıka sıfatını taşımış olan Ermeniler için Osmanlı devlet 

mekanizmasında tercümanlık, vergi tahsildarlığı, mimar, 

hazinedar, meclis üyesi ve hatta Dış İşleri Bakanlığı, devlet 

bakanlığı yapanlar ve Osmanlı sultanlarının hekimliğini 

yapmış olanlar olduğu gibi ünlü tarihçi, şair ve 

edebiyatçıların olduğu da bilinmektedir. Osmanlı idaresi 

altında yaşayan Müslümanlar henüz daha matbaa ile 

tanışmadan çok önce Rumlar ve Yahudiler gibi Ermenilerin 

ilk matbaası İstanbul’da 1587’de açılmıştır
208

. Devlet idari 

sistemi içinde görev yapma durumu yanında tüm gayri 

Müslümlerin askerlikten muaf olmaları durumu ile ülkedeki 

ticari faaliyetlerin yürütücüsü konumunda olan gayri 

Müslümler arasında Ermenilerin ayrı bir yeri olmuştur.  

Ancak, yüzyıllarca huzur ve barışın hakim olduğu 

Osmanlı coğrafyasında ne yaşanmıştır ki genelde Osmanlı 

Devleti hakimiyetinde yaşayan Ermeniler için bir daha geri 

dönülemez bir sürecin başlamasına sebep olmuştur? Bu 

çalışmada Osmanlı Ermenilerinin millet-i sadıka statüsünden 

Osmanlı dış politikasında ve  uluslararası arenada bir mesele 

olarak nasıl ortaya çıktığı ele alınmaya çalışılacaktır. 

 

Misyonerlik ve Osmanlı Ermenileri 

18.yy.’da Amerika ve İngiltere’de yaşanan dini uyanış 

19 yy. gelindiğinde Hıristiyanlık dünyasında büyük bir 

misyonerlik hareketinin doğmasına sebep olmuştur. 1799 

yılında Londra’da THe Church Missionary Society of 

London, 1804’de Foreign Bible Society kurulmuştur. 

İngiltere dışında Amerika’da da 1810 yılında American 

Board of Commissioners for Forein Missions ismiyle bir 

misyonerlik kuruluşu ortaya çıkmıştır. Protestanlık açısından 

misyonerlik faaliyetinin başlamasından çok önce Katolik 

                                                                                                       
Ottoman Era”, Christians and Jews in The Ottoman Empire , ed. 

By Benjamin Braude and Bernard Lewis, v.1, New York, t.y., 

ss.141-169; Salahi Sonyel, Minorities and The Desctuction of the 

Ottoman Empire, TTK, Ankara, 1993; Ali Güler, Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e Azınlıklar, Ankara, 2000; Gülnihal Bozkurt, Alman-

İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığında Gayri Müslim 

Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu, 1839-1914, Ankara, 

1989. 
208

  Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 2003. 
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dünyasının bu yönde etkin bir siyasete sahip olduğu da 

bilinen bir gerçektir.  

19 yy. ile birlikte hızla artan kolonileşme ve sömürge 

yarışı ile Amerikan ve Avrupalı Protestan misyonerler yoğun 

bir faaliyete girişmiş, yeni ele geçirilen yerlerde yaşayan 

insanların doğru inancı kabul etmeleri temel hedefleri 

olmuştur. Bu şekilde, dini bir hedef var olsa da misyonerlik 

faaliyetleri uzun vadede emperyalizme katkıda bulunmuştur. 

Dolayısıyla denilebilir ki coğrafi keşifler, ticaret ve yeni 

yatırım yapılabilecek yerlere ulaşma ve doğru inancı 

insanlara ulaştırma  hedefi içiçe geçerek ilerleyen süreçler 

olmuştur
209

. 

Emperyalizmin hedefleri arasında Orta Doğu ve 

dolayısıyla Osmanlı Devleti toprakları anılan yüzyıldan 

başlayarak Avrupalı devletlerin ajandalarında hedef olarak 

yer alacaktır. Bu bağlamda, Amerikan misyonerlerinin ilk 

adımları 19 yy ilk çeyreğinde İzmir, Beyrut ve İstanbul 

kadar Bitlis, Diyarbakır, Harput, Mardin, Urfa, Tarsus, 

Adana, Maraş, Merzifon, Sivas, Trabzon ve Erzurum gibi 

Anadolu’nun farklı noktalarında ve yine Urmiye merkez 

olmak üzere İran’da görülmeye başlanacaktır.  

İngiliz misyonerliği, 1823-1825 yılları arasında 

Mezopotamya ve İran coğrafyalarında dolaşarak bölgedeki 

Hıristiyanların durumuna yönelik incelemeler yapmaya 

başladıktan sonra 1838 yılında  başta Musul Konsolos 

yardımcısı C.A. Rassam ve Mr.Ainsworth olmak üzere bir 

çok  kişi farklı misyoner kuruluşları tarafından bölgede 

görevlendirilmiştir
210

. 

Genel anlamda Osmanlı ve İran topraklarında yaşayan 

gayri müslimler hakkında yapılan saha çalışmalarının 

sonucunda Ermenilerin yaşadığı coğrafya, toplumun sahip 

olduğu sosyal ve kültürel yapı ekonomik durum 

bağlamındaki tespitler raporlar halinde kendi ülkelere 

gönderilmiştir.  

Başta din adamları olmak üzere zaman içinde 

Protestanlığı benimseyen Ermenilerin varlığı Ermeni 

                                                        
209

 James Joll, Europe Since 1870, An International History, 

Middlesex, 1973, s.80; Yonca Anzerlioğlu, Nasturiler, Ankara, 

2000, s. 49. 
210

 Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika-Kendi Belgeleriyle 
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Kilisesini rahatsız etse de, Osmanlı devletinin başkenti 

İstanbul’dan Anadolu’ya uzanan coğrafyada ard arda açılan 

okul, kilise, matbaa ve hastanelerle birlikte artık resmi bir 

Ermeni misyonu adı da kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul 

merkez olmak üzere 1835 yılında Trabzon, 1839’da 

Erzurum ve yine 1835 ‘de İran topraklarında Urmiye’de 

misyoner istasyonları açılmıştır. Bu istasyonları  1851’de 

Sivas, 1852’de Merzifon ve Adana, 1853’de Diyarbakır, 

1854’de Talas, Urfa ve Maraş, 1855’de Harput, ve 1859’da 

Tarsus’da misyoner istasyonlarının kurulması takip etmiştir. 

Osmanlı Devleti’ndeki misyoner yapılanmaları genel bir 

planla Batı Türkiye Misyonu, Merkezi Türkiye Misyonu ve 

Doğu Türkiye Misyonu adını vererek yoğun bir biçimde 

gayri müslim nüfusa odaklanmışlardır
211

. 

 

İngiliz ve Rus Ajandasında Ermeniler 

XVIII. yüzyılda Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirerek  

büyük bir ilerleme kaydeden İngiltere, sahip olduğu sömürge 

imparatorluğu’nun en önemli odak noktasına Hindistan’ı 

oturtmuştur. Bu bağlamda, Londra’dan Hindistan’a uzanan 

Akdeniz merkezli sömürge yolunun güvenliği İngiliz dış 

politikasının can damarı olmuştur. Sömürge yolunun 

güvenliği karşısında  ise en büyük tehlike Rusya olarak 

karşısına çıkmıştır. Nitekim, Rus yayılmacılığının ana 

rotasının bir kolunu Asya ve Uzak doğu oluştururken  diğer 

kolunu da sıcak denizlere ulaşmak olarak ifade edilen siyaset 

oluşturmuştur. Bu hedef için Balkanlar ve Kafkaslar başta 

olmak üzere Osmanlı ve İran idaresi altındaki topraklar 

hedef coğrafyalar olarak Rus dış politikası ajandasında yer 

almıştır.  İngiliz çıkarları açısından Rus tehdidinin bertaraf 

edilmesi ise geçmişin muhteşem imparatorluğu ancak o 

zamanın artık hasta adamı olarak kabul edilmeye başlanan 

Osmanlı Devleti ile işbirliğinden geçmektedir. Dolayısıyla, 

kendi adına Rus yayılmacılığına karşı koyma gücünden 

yoksun Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü korumak da 1877-

78 Osmanlı Rus savaşına kadar İngiliz dış politikasının vaz 

geçilmezi olmuştur.  

İngiliz devlet adamı Lord J. Russel’in şu cümleleri 

aslında var olan durumu özetler niteliktedir: “Eğer Rusya’yı 
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Tuna üzerinde durdurmazsak, günün birinde İndus 

kıyılarında durdurmak zorunda kalacağız” .
212

  

Bu şekilde, Rus yayılmacılığının Tuna üzerinde 

durdurulması tüm İngiliz sömürge coğrafyası için önem arz 

ederken Rusya’nın hasta adam olarak nitelendirdiği Osmanlı 

topraklarını İngiltere ile paylaşma teklifine Londra sıcak 

bakmayacak ve Rus yayılmacılığı karşısında güçlü Osmanlı 

devletinin hayatta kalması yolunda bir siyaset takip 

edecektir.  

 185O’li yılların ortalarına gelindiğinde ise Rus 

yayılmacılığının devamı bağlamında bu defa Osmanlı 

topraklarının paylaşımı değil fakat kutsal yerler meselesi ve 

Ortodoks nüfusun Rus korumacılığına devredilmesi 

gerekçesi ile yeni bir krizin yaratıldığı söylenebilir
213

. Tarihe 

Kırım savaşı olarak geçen 1856 Osmanlı Rus Savaşının 

sonunu belirlemek üzere Paris’te toplanan Avrupa kongresi 

Viyana kongresinden sonra Avrupa’da varolan dengeyi 

etkileyen önemli bir gelişme olacaktır
214

. Osmanlı Devleti, 

imzalanan  bu antlaşma ile Avrupa devletler topluluğunun 

bir üyesi olarak kabul görürken toprak bütünlüğü ortak 

güvence altına alınacaktır. Aynı zamanda boğazların 

kapalılığı, bir zamanlar Türk gölü olarak anılan Karadeniz’in 

tarafsızlığı ilkeleri de uluslararası bir akit haline gelecektir. 

 Bu savaşla da istediğini elde edemeyen Rusya için 

bundan sonra takip edilecek siyaset Osmanlı Devletini 

zayıflatmak, bunun için de Osmanlı idaresi altında yaşayan 

gayri Müslim nüfus üzerinde odaklanmak olacaktır. Bu 

bağlamda, Balkanlarda Panslavizm ideolojisi devreye 

sokularak yeni bir strateji takip etmeye başlayan Rusya 

ilerleyişine devam etmeye çalışacaktır. Tüm bu 

olumsuzluklar karşısında ise Osmanlı Devleti’nin hayatta 

kalma mücadelesi içinde gerçekleştirdiği reformlar ayrı bir 

yere sahip olsa da devletin çöküşüne dur demek için yetersiz 

kalacaktır. 
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Exposed, İstanbul, 2007, s.67 
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 Paris’te barış antlaşması imzalanırken Osmanlı 

Sultanının ülke içinde yaşayan gayri müslim nüfusun 

durumunu düzeltmeye yönelik olarak reform yapacağı sözü 

de antlaşmanın maddeleri arasında yer alacaktır. Tarihe 

Islahat Fermanı olarak geçen yeni reform paketinin ilk adımı 

aslında Osmanlı devlet adamları tarafından 1839 yılında 

Tanzimat Fermanı adı ile atılmış ve Osmanlı tebasının eşit 

haklara sahip olacağı, can, mal, ırz ve namusunun yasalarla 

güvence altına alınacağı dile getirilmiştir. Bu tarihten sonra 

Müslüman ve gayri müslim eşitliği anlayışı hüküm sürmeye 

başlasa da Avrupalı devletler için atılan bu adımlar hiçbir 

zaman yeterli olmayacaktır. Nitekim, Tanzimat fermanından 

yedi yıl sonra uluslararası bir antlaşmanın maddesinde 

Osmanlı Sultanın gayri Müslimlerin durumunu ıslaha 

yönelik yeni bir reform paketi hazırlayacağı ve bu programın 

takibinin Avrupalı devletlerce yapılacağı garanti altına 

alınmıştır.
215

 

 Tanzimat ve Islahat Fermanının ilanı sonrası ilk 

zamanlarda gerek Müslüman gerekse gayri müslimler 

arasında bir hoşnutsuzluk havası varolmuşsa da, ilerleyen 

zamanda gayri Müslimler açısından yeni bir kapı aralanacak 

ve Müslümanlara nazaran geçmişle kıyaslandığında çok 

daha iyi bir duruma geleceklerdir.  

 Yukarıda bahsedilen gelişmeler Ermeni milleti 

açısından değerlendirildiğinde dikkate alınması gereken 

noktanın 1856 Fermanı’ndan sonra  genel anlamda gayri 

Müslimleri ilgilendiren bir uygulamanın yürürlüğe 

konulması olduğu söylenebilir. Her milletin sahip olduğu 

kilise meclisleri artık önemini yitirmeye başlayacak ve artık  

halktan üyelerin de sözünün geçtiği yeni bir yapılanma söz 

konusu olacaktır. Böylece bugüne kadar din adamlarının 

etkin bir güce sahip olduğu ortamda artık halktan temsilciler 

de yer alacak bu da var olan sistem içinde milletleşme ve 

laikliğe giden önemli bir gelişme olacaktır
216

. Kilise 

meclislerindeki durum dışında özellikle Ermenileri 

ilgilendiren önemli bir detay daha vardır. O da Ermeni 

Millet Nizamnamesi’dir. 
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 Ermeni Millet Nizamnamesi  

 Misyonerlik faaliyetleri sonucu Gregoryen Ermeni 

Milleti, özellikle Katoliklik ve Protestanlığa geçenlerin 

varlığı ile üçe bölünmüştür. Ermeni Patrikhanesinin bu 

bölünmenin önüne geçmek adına milliyetçilik söylemini 

etkin bir biçimde gündemde tutmaya çalışması ve Avrupalı 

devletlerin baskıları ile 29 Mart 1863 tarihinde hazırlanıp 

“Nizamname-i Millet-i Ermeniyan”
 

adıyla bir nizamname 

yürürlüğe girecektir. 99 maddelik bu nizamname aslında bir 

çeşit anayasadır ve  bu nizamnameye göre 140 üyeli bir 

meclisin oluşumu gündemdedir. Oluşturulan bu yeni meclis 

bundan sonra Ermeni patriğinin seçiminde de söz sahibi  

olacaktır
217

.  

 Bu şekilde bir nevi kendilerine ait bir anayasaya ve 

meclise sahip olma ayrıcalığı ile neredeyse devlet içinde ayrı 

bir yapılanmanın oluşması sonrası Ermeni bağımsızlık 

düşüncesine doğru vazgeçilmesi zor bir adım atılmıştır.  

 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Ayastefanos 

Antlaşması 

Rusya, 1856 Paris Antlaşması'ndan sonra Osmanlı 

Devleti'ne karşı takip ettiği Panslavizm siyaseti çerçevesinde 

Balkanlar'daki Slavları isyana teşvik etmeye başladıktan 

sonra Hersek ve Bulgar isyanları ortaya çıkacak ve özellikle 

1876 Mayıs ayında meydana gelen Bulgar isyanında binlerce 

Bulgar’ın Türkler tarafından katledildiği ileri sürülerek 

Osmanlı Devleti Avrupa ajandasında bir kez daha yeni bir 

ithamla yüzyüze bırakılacaktır.  

Bir süre sonra yine Rusya’nın desteği ile Sırbistan ve 

Karadağ  Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açacak ancak bu 

savaşın Osmanlı ordularının başarısı ile sonuçlanması 

karşısında diplomatik kanalla var olan duruma  çözüm 

bulmak adına olaya Avrupalı devletler müdahil olacaktır.  

Başta Rusya olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, 

Avusturya, İtalya Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da k 

23 Aralık 1876’da tarihinde Tersane konferansı’nda biraya 

geleceklerdir. 

Tersane Konferansının toplanması Ermeniler 

açısından da kaçırılmayacak bir fırsat olarak 

                                                        
217

 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul, 

1976,s. 175; Gürün, op.cit., s. 78. 



122 
 

değerlendirilecek ve her ne kadar konferansta doğrudan 

gündeme gelmese de Ermeni Patriği,  İngiliz Elçisi Sir 

Elliot’a Osmanlı Ermenilerinin sözde nasıl bir baskıya 

maruz kaldıklarını dile getiren bir rapor sunmayı başardığı 

gibi Avrupalı devletlerin ilgisini çekmek için gerekirse 

Ermeni milletinin ayaklanabileceğini de beyan etmekten geri 

kalmamıştır
218

. Rusya ve diğer Avrupalı katılımcıların 

Osmanlı Devleti’nden istediklerine bakıldığında; Sırbistan 

ve Karadağ ile antlaşma yapılarak toprak verilmesi, 

Bulgaristan’ın muhtariyet idaresine sahip olması, Türk 

askerinin yalnız büyük merkezlerde bulundurulması, 

Bulgarlar için genel af ilanı, Müslümanların sahip olduğu 

silahların toplatılması ve bu tüm bu sayılan taleplerin 

uygulanması için uluslararası bir komisyonun 

görevlendirilmesi olduğu görülecektir.
219

 Osmanlı 

Devleti'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu teklifler kesin 

bir dille reddedilirken devletin kurtuluş formülü olarak 

devam eden reform hareketlerinin en önemlisi denilebilecek 

olan Meşrutiyet, tüm Avrupalı temsilcilerin hazır bulunduğu  

bir ortamda ilan edilecektir.  

Osmanlı reformasyon hareketleri içinde önemli bir 

yeri olan Meşrutiyetin ilanı ile daha önce tüm Osmanlı tebası 

için eşitlik kavramının gündeme gelmesi sonrası artık 

Osmanlı vatandaşlık anlayışı çerçevesinde bu görüş bir 

anayasa ile güvence altına alınacaktır. Artık Osmanlı Devleti 

de bir Anayasalı Meşruti Monarşidir. Kısacası, Osmanlı 

Devleti kendi tebasının geleceği ve refahı için gereken her 

reformu kendi kendine yapmaktadır ve Avrupalı devletlerin 

müdahalesine gerek yoktur.  

Her ne kadar Devlet olarak ciddi bir reforma imza 

atılmış ve anayasal ve Parlamenter bir yapının oluşumu 

gündeme geldiyse de tarihi emellerini gerçekleştirmekten bir 

an bile geri kalmayacak olan Rusya için yeni bir savaşın 
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hazırlığından başka bir çıkar yol kalmamıştır. Bundan 

sonraki savaş tarihe  Rumi takvime göre 1293 yılına denk 

geldiğinden 93 Harbi olarak geçen 1877-78 Osmanlı Rus 

Savaşı  olacaktır. 

Osmanlı Rus harbi 24 Nisan 1877 tarihinde Rusya’nın 

Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilanı ile başlayacaktır. 

Rusya’ya karşı Balkan Cephesi'nde ve Kafkas Cephesi'nde 

olmak üzere iki cephede savaşan Osmanlı ordusu Rus 

ilerleyişi karşısında etkin bir mücadele gösterememiştir. 

Sonuçta,  31 Ocak 1878 Edirne Mütarekesinin imzalanması 

ile Rus ilerleyişi durmuştur.  

Savaş süresince Rus ordularının ilerleyişinde 

Balkanlarda bir Türk kıyımı başlamış kaçabilenler için son 

adres Anadolu olmuştur. Rus Ordusunun Osmanlı ordusu 

karşısındaki ilerleyişi ile savaşın seyrinin Osmanlı aleyhine 

olduğu fark edilir edilmez Ermeni Patriği Nerses liderliğinde 

toplanan Ermeni Milli Meclisi Eçmiyazin Katogigosluğu 

aracılığıyla Rus Çarına bir muhtıra sunarak Fırat nehrine 

kadar olan bölgenin Rus idaresine alınmasını beyan 

etmişlerdir. Daha sonra Rus ordusu İstanbul’a doğru 

ilerlediğinde Ermeni Patriği Nerses Varjabedyan, Rus heyeti 

başkanı Grandük Nikola ile görüşmüş ve Ermenilere 

muhtariyet verilmesi konusunda  isteklerini bir kez daha dile 

getirmişlerdir. Sonuçta,  3 Mart 1878 tarihinde imzalanan 

Yeşilköy (Ayastefanos) Antlaşması’nın 16. maddesi 

Ermenilerin bu  isteklerini dile getiren bir madde olarak 

tarihe geçecektir. Antlaşmaya göre Anadolu’nun doğusunda 

Ermenilerle meskûn yerlerde Osmanlı Devleti ıslahat 

yapacak ve Ermenilerin Kürtler ve Çerkezlere karşı himaye 

edilmesi sağlanacaktı
220

.  

Bu şekilde, Ermeni meselesi artık uluslararası arenada 

başta Rusya olmak üzere Avrupalı devletlerinin Osmanlı 

Devletine karşı yürüttükleri siyasetin önemli bir  parçası 

haline gelecektir. Osmanlı Devleti’nin kendi tebası 

konumundaki bir gayri Müslüm topluluk için ıslahat yapmak 

gibi ciddi bir yükümlülük altına girmesi ile bu ıslahat 

sürecinde Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma hakkını 

kendinde gören Rusya ve yine diğer Avrupalı devletler, her 

fırsatta Osmanlı Devletinin iç işlerine müdahaleden geri 

durmayacaktır.  

                                                        
220

 Köksal, op.cit., s.7. 



124 
 

Avrupa Ajandasında Berlin Antlaşması ve 

Ermeniler  

Rusya, Osmanlı Devleti ile her ne kadar bir barış 

antlaşması imzalamış ise de bölgede tek başına güçlü bir 

Rusya’nın Avrupalı devletler tarafından, özellikle de 

İngiltere tarafından, kabullenilmesi mümkün değildir. 

Dolayısıyla; “ Ayastefanos Antlaşmasının imzalanmasıyla 

sona eren Osmanlı- Rus Savaşı neticelerini Avrupa 

düzeninin devamını sağlamak amacıyla yeniden 

değerlendirmek için Almanya Prensi Bismark’ın 

hakemliğinde”
221

 mevcut durum Avrupa ajandasına alınarak 

tekrar değerlendirilecektir.  

Yeni bir savaşı göze alamayan Rusya açısından da bu 

durumu kabullenmekten başka çare kalmamıştır. 13 Haziran 

1878 tarihinde Berlin’deki Radziwil Sarayı’nda Bismarck’ın 

başkanlığında açılan ve 20 oturum şeklinde gerçekleşen 

kongre 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin 

Antlaşması ile son bulmuştur.  

Antlaşmada Balkan yarımadası ile ilgili olarak 

Ayastefanos Antlaşmasının ilgili maddelerinin gözden 

geçirilerek tadil edilmesinin dışında kongreye katılan tüm 

Avrupalı devletlerin genel olarak Osmanlı idaresi altında 

yaşayan gayri Müslimlerin durumu ile ilgili olarak ıslahat 

yapılması konusunda aynı fikirde oldukları  bir kez daha 

ortaya çıkacak ve hatta Rus delegasyonu savaşın sebebini 

dahi gayri Müslümlerin kötü durumunu iyileştirmek olarak 

izah etme noktasına gelecektir
222

.  

Ermeni cemaati açısından durum değerlendirilecek 

olursa Ayastefanos Antlaşması öncesi olduğu gibi  Ermeni 

cemaatinin ileri gelenleri özellikle de Patrik Nerses, 

Avrupalı ilgili devletlere heyetler göndererek Osmanlı 

Ermenilerinin durumunun izah edilmesini sağlayacak ve  bu 

heyet Berlin’de Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve 

Avusturya heyetleriyle ayrı ayrı görüşerek bağımsız bir 

Ermenistan kurulması yönündeki isteklerini açık bir biçimde 
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dile getirecek ve bu yönde hazırladıkları muhtıralarını 

kongreye sunacaklardır.
 223

 

  Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki savaş sonunda 

imzalanan bir antlaşmanın ardından bir Avrupa kongresine 

giden süreci iyi değerlendiren Ermeniler için kongre 

sonunda imzalanan yeni bir antlaşma mevcut ise de sonuç 

onlar adına aslında yine bir başarıdır.  Daha önce Rusya 

Osmanlı Devletleri arasındaki bir antlaşmada özel bir madde 

olarak nasıl yer aldılarsa bu defa daha geniş bir boyutta tam 

anlamıyla   uluslararası bir antlaşmada yer almayı 

başarmışlardır. Anılan her iki antlaşmanın Ermenileri 

ilgilendiren tek farkı Ayastefanos Antlaşmasında 16. Madde 

yer alırken Berlin Antlaşmasında 61. Maddede yer almaları 

ve Avrupalı devletlerin bundan sonra yapılması 

kararlaştırılan  ıslahatlara nezaret etmesidir
224

.  

  Berlin Antlaşmasının 61. Maddesinde Ermenilerin 

durumunun nasıl ele alındığına da değinmek yerinde 

olacaktır: “Babıâli Ermenilerin oturdukları vilayetlerin 

mahalli şartları dolayısıyla muhtaç oldukları ıslahat ve 

düzenlemeleri gecikmeden yapmayı, Kürtler ve Çerkezlere 

karşı emniyet ve huzurlarını korumayı taahhüt eder ve bu 

konuda alacağı tedbirleri sırası geldikçe bu devletlere tebliğ 

edeceğinden, adı geçen devletler de bu tedbirlerin 

uygulanmasına nezaret edeceklerdir”.
225

 

  Bu şekilde Osmanlı Devleti’nin millet-i sadıka 

olarak adlandırdığı bir milleti uluslararası ortamda iki 

önemli basamaktan  geçerek, her ne kadar muhtariyet 

sağlayamasalar da, bağımsızlığa doğru ilerlerken Avrupa’nın 

siyasi ajandasının, Avrupa çıkarlarına uygun olacak şekilde, 

en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. O an 

için bağımsızlığa ulaşılamasa da bu Osmanlı Ermenileri için 

artık vazgeçilecek bir durum değildir. Bundan sonra 

yapılacak tek şey kendileri adına Avrupa’nın müdahalesini 

beklemek ve bu yolla  bağımsız bir Ermenistan devletinin 

kurulması adına silahlı eylem hareketlerine başlamak 
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olacaktır. Bu açıdan önlerinde örnek olarak olarak Balkanlar 

vardır.  

1860 yılında İstanbul’da Ermeni Hayırseverler 

Cemiyeti adıyla bir cemiyet kurulmuştur. Cemiyetin kuruluş 

amacı iktisadi, sosyal ve eğitim alanında hizmet vermek 

olarak belirtilse de gerçek amacı Kilikya olarak anılan 

Adana ve çevresindeki Ermeniler arasında milli şuuru 

uyandırmaktır. Ayrıca, 1870-1890 yılları arasında Van’da 

Araratlı, Muş’ta okulseverler ve Erzurum’da Milliyetçi 

Kadınlar derneklerinin kurulmasını, Karahaç, Anavatan 

müdafileri, İhtilalci Armenekan Partisi izlemiştir. Bu 

örgütlenmelerin içinde isimleri en çok duyulanlar ise 1877 

yılında İsviçre’de kurulan Hınçak komitesi ve 1890’da 

Tiflis’te kurulan Taşnaksutyun Partisi olacaktır
226

.  

 Bundan sonra ise Osmanlı Devlet adamlarının 

Ermeni Patırtısı olarak adlandıracağı ve I.Dünya Savaşı’na 

kadar arka arkaya meydana gelecek olan Ermeni 

ayaklanmaları  devletin önemli bir gündem maddesi 

olacaktır. 

 Taşnaksütyun ve Hınçak komiteleri öncülüğünde 

Ermenilerin maneviyatını yükseltmek, silahlanmasını 

sağlamak, ihtilal komiteleri kurmak, devlet yetkilileri ve 

halkı yıldırmaya yönelik başta ayaklanmalar olmak üzere her 

türlü faaliyeti yürütmek bundan sonra Ermenilerin  

bağımsızlığa ulaşmada vaz geçmeyecekleri hedefleri 

olacaktır. 

1894 yılında Sasun’da meydana gelen olayları 

Van’daki isyan, bu isyanı da 26 Ağustos 1896 günü başkent 

İstanbul’da Osmanlı Bankasının baskını takip edecektir. 

Daha sonra Sasun’da ikinci kez isyanın çıkması sonrası 

Zeytun’da ve Adana’daki ve diğer yerlerdeki isyanlar 

Osmanlı devleti’ni ciddi biçimde meşgul ederken batılı 

devletlerin baskılarını artırmasını sağlayacaktır. 21 Temmuz 

1905 yılına gelindiğinde ise Sultan II Abdulhamit’e 

düzenlenen suikast girişimini yine 1909’da Adana’daki 

büyük isyan takip etmiştir.  

1908 II.Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamında 

daha da güçlenen Ermeniler için Trablusgarp ve Balkan  
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Savaşlarının çıkması çok daha uygun bir ortam sağlamıştır. 

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Kıbrıs adasının 

kontrolünü de eline geçiren İngiltere için Akdeniz güvenliği 

daha rahat sağlanmışken Avrupa’nın ortasında yükselen ve 

dengeleri değiştirecek olan Almanya’nın Osmanlı Devleti ile 

yakın ilişkiler kurması İngiltere’yi oldukça rahatsız 

edecektir. Bu rahatsızlık bundan sonra I.Dünya Savaşı’nın 

bloklarının oluşumuna da etki edecek ve İngiliz ve Rus 

yakınlaşmasına katkıda bulunacaktır.  

Rus-İngiliz yakınlaşmasının Ermeniler açısından ise 

hiç de küçümsenemeyecek bir etkisi olacak ve Rusya 

yeniden doğu Anadolu’daki Ermenilerle daha yakından 

ilgilenmeye başlayacak ve Ermenilere yönelik reform 

projesini bir kez daha gündeme taşıyacaktır. 

II. Meşrutiyet döneminde  İttihat ve Terakki Partisinin 

doğrudan yönetimde etkin olmaya başladığı dönemde ise 

anılan bu reform paketi ile ilgili olarak dış müdahalelerin ve 

Ermeni faaliyetlerinin önüne geçmek için harekete geçilecek 

ve 26 Mart 1913’de ve 24 Nisan 1913’de iki kez olmak 

üzere çıkarılan kanunlarla doğu Anadolu’da Ermenilerin 

yoğun olarak yaşadıkları yerlerde yerel yönetimin 

güçlendirilmesine ve bunun uygulanması için de 

İngiltere’den uzman getirilmesine karar verilecektir.  Ancak 

İngiltere’nin adının bu tür bir reform sürecinde tek başına 

anılıyor olması başta Rusya olmak üzere Avusturya ve 

Fransa’nın da tepkisini çekmiş ve sonuçta sağlanan uzlaşma 

ile Osmanlı devletinin belirlenen reform programı kabul 

edilmiştir. 8 Şubat 1914 tarihinde Rus ve Osmanlı 

temsilcileri arasında Yeni köy itilafnamesi 
227

adıyla 

imzalanan antlaşma diğer devletlere nota olarak 

gönderilmiştir. Yürütülecek Reform paketinin içeriğine 

bakıldığında ise  şöyle bir tabloyla karşılaşılacaktır: Altı 

vilayette her birinin başında beşer yıl görev yapacak ve adli, 

idari işler ve polis ve jandarmanın denetiminden sorumlu 

olacak olan iki yabancı müfettişin bulunduğu iki bölge 

oluşturulmuştur. Bu bölgelerdeki idari meclislerde ve memur 

kadrolarında Ermeniler yarı yarıya temsil hakkı elde ederken 
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çıkarılacak kanun ve kararların tamamı yerel dilde de 

neşrolunacaktır. Bu da Ermenicenin bölgede resmiyet 

kazanması adına önemli bir adım olacaktır. Ancak Rusya ile 

Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşma gereği 

yapılması planlanan Ermeni reformu I.Dünya Savaşının 

çıkması sonucu  yürürlüğe giremeyecektir.  

Bundan sonraki süreç, Osmanlı Devleti’nin Ermenileri 

tarafsız kalmaları yönünde uyarılarına Ermeniler, Ruslarla 

birlikte hareket ederek ve Zeytun, Maraş, Kayseri, Van, 

Bitlis, Muş ve Erzurum’da isyan çıkararak cevap verecektir. 

Çanakkale’de İtilaf donanması boğazı geçmeye çalışırken 

Doğu Anadolu’da Nisan 1915 Van’ın Ermeniler tarafından 

ele geçirilişine ve 20 Mayıs 1915 tarihinde ise şehri Ruslara 

teslim etmelerine şahit olunacaktır. 

Sonuçta, Millet-i Sadıka sıfatı ile anılan Ermeniler 

bağımsızlık uğruna Ruslarla işbirliği yaparken Osmanlı 

Devleti bu durum karşısında gereken tedbirleri almak için 

harekete geçmiştir. İlk olarak 24 Nisan 1915 günü İstanbul 

ve Anadolu’da Ermeni Komitelerinin merkezleri kapatılmış, 

komite ele başları tutuklanmıştır. Daha sonra ise çıkarılan 

“Vakt-ıSeferde İcraat-ı Hükumete karşı Gelenler için Cihet-i 

Askeriyece İttihaz olunacak Tedabir Hakkında Kanun-ı 

Muvakkat” ile güvenlik açısından özellikle Osmanlı 3. 

Ordusunun lojistik ve hareket noktaları başta olmak üzere 

ordunun geri hatları için tehlike oluşturacak yerlerden 

Ermenilerin çıkarılmasına karar verilmiştir
228

. Tarihin 

bundan sonraki seyri anılan bölgelerde yaşayan Ermenilerin 

Musul ve Zor Mutasarrıflıklarının Van vilayetiyle bitişik 

kuzey bölgelerine, Halep vilayetinin doğu ve 

güneydoğusuna ve Suriye vilayetinin doğusuna nakledilmesi 

olacaktır. Gittikleri yerlerde yerleşim birimlerine iskan 

edilirken nüfusun %10’unu geçmemesine dikkat edilirken 

her türlü ihtiyaçları Osmanlı hükümeti tarafından 

karşılanacaktır. Yaşanan göç hiç de kolay bir göç değildir ve 

göç sırasında hastalık , yol ve hava şartlarına bağlı olarak 

hayatını kaybedenler olmuştur. Bu süreçte ihmali bulunan 

Osmanlı askeri ve sivil yetkilileri Örfi İdare Mahkemeleri 

tarafından çeşitli cezalara da çarptırılmıştır. Tehcir sürecinde 

hayatını kaybedenlerin sayısı zaman içinde artarak 
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300.000’den 2 000 000 ‘a ulaşmıştır. Yaşayan insanların 

sayısının artışı doğal kabul edilecek bir durum iken hayatını 

kaybeden insanların sayısının artışı hiçbir bilimsel yöntemle 

izah edilebilecek bir durum değildir. Savaş ortamında 

insanların hayatlarını kaybetmesi kaçınılmaz bir durumdur. 

Bu bağlamda, I.Dünya Savaşında cephelerde hayatını 

kaybeden Müslüman Türk nüfusu 1 000 000 ‘u bulmuşken, 

cephe gerisinde Ermeni ve Rum çetelerinin saldırıları sonucu 

yada hastalık, açlık sonucu hayatlarını kaybeden Müslüman 

Türklerin sayısı 2 000 000’a ulaşmışken kimsenin bu detayla 

ilgilenmiyor olması ve Osmanlı Devleti’nin Ermenilere 

soykırım uyguladığı gibi asılsız bir suçlamanın geçmişten 

bugüne sürekli gündemde tutulmasının sebeplerini çok da 

fazla düşünmeye gerek olmadığı açıkça ortadır. Geçmişte 

yaşananları detaylı bir biçimde bilmek, Emperyal güçlerin 

Osmanlı gayri Müslümlerini tarihi emellerine ulaşmak için 

birer piyon olarak kullandıklarını hatırlamak yeterli 

olacaktır.  

Son olarak şu tarihi detayı hatırlamakta da fayda 

vardır: I.Dünya Savaşı sonunda 145 İttihatçı ile ilgili Malta 

adasında Ermenileri topluca katliama tabi tutmaktan adli 

soruşturma açılmış, soruşturma İngiltere Kraliyet 

Başsavcılığınca yürütülmüştür. Ayrıca, Milletler 

Cemiyeti’nde konu ele alınarak yargılamayı yapacak 

mahkemenin nasıl oluşturulacağına karar verilmesi için bir 

komisyon kurulmuşsa da, 29 Temmuz 1921’de İngiliz 

Kraliyet Başsavcılığı yapılan araştırmalar sonucunda hiçbir 

kanıt bulunamadığı için dava açılamayacağına, tutuklu 

bulunan İttihatçıların Ermeni katliamı ile suçlanamayacağına 

karar vermiştir
229

. Kısacası, konu aslında uluslararası hukuk 

çerçevesinde ele alınmış ve kapanmıştır. Bugün konu ile 

ilgili yapılan tartışmalar ise gerçeklerden uzak, asılsız ve 

hukuki mesnetlerden yoksun bir biçimde Avrupa’nın 

emperyal ajandasında geçmişten bugüne silinmeden yer 

almaya devam ettiğinin göstergesinden başka bir şey 

değildir. 
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Özet 

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), üye ülkelerin işbirliği 

ve dayanışmasını güçlendiren uluslararası bir örgüttür. ŞİÖ; 
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her ne kadar teröre, aşırılıkçı akımlara ve ayrılıkçılığa karşı 

işbirliği temelinde, savunma ve güvenlik odaklı olarak 

kurulmuş ise de, zamanla iktisadi, siyasi, kültürel, toplumsal 

alanlara da odaklanmaya başlamıştır. Bölgede ağırlığını 

artırmış, üyeleri arasındaki pek çok sorunu çözmüştür. 

Avrasya coğrafyasının önemli ülkeleri olan Hindistan ve 

Pakistan da 2017’de ŞİÖ’ye tam üye olacaktır.   

Bir Avrasya ülkesi olan Türkiye de hem bölgesel 

aktör, hem de enerji üssü olmak için özellikle son yıllarda 

ŞİÖ ile yakından ilgilenmektedir. Batı ile güçlü ekonomik, 

politik, diplomatik, askeri, kültürel bağları bulunan, NATO 

ve Avrupa Konseyi üyesi olan, Avrupa Birliği (AB) aday 

üyesi Türkiye, doğu ile de güçlü ekonomik bağlara sahiptir. 

Çin ve Rusya, Almanya’nın ardından Türkiye’nin en büyük 

dış ticaret ortaklarıdır. Türkiye, Rusya’nın doğalgazına 

bağımlıdır. İran, Irak ve Azerbaycan diğer büyük enerji 

tedarikçileridir. Türkiye, politika ile ekonomi, güvenlik ile 

enerji, batı ile doğu, Atlantik ile Avrasya arasındaki dengeyi 

kuramaz, ikilemi aşamaz ise bölgesel güç de olamaz. Bu 

bağlamda, bölge merkezli dış politika izlemesi, Avrasya 

ülkeleriyle bağlarını güçlendirmesi, ŞİÖ ülkeleriyle 

ilişkilerini geliştirmesi gerekir.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Şanghay İşbirliği 

Örgütü, Avrasya, Enerji, Rekabet.  

  

 

 

Giriş    

ŞİÖ, son yıllarda Türkiye’de güncel politik ve 

diplomatik tartışmalarda çok sık öne çıkmaktadır. Dönemsel 

olarak, iç ve dış siyasetteki gelişmelerin etkisiyle, özellikle 

de Türkiye’nin ABD ve AB ile gerilim yaşadığı süreçlerde 

ŞİÖ, bir seçenek olarak dillendirilmektedir. Ancak 

Türkiye’nin bu yönde somut, bütüncül, kapsamlı bir hazırlığı 

yoktur. ŞİÖ üyeliğinin nesnel koşulları da bulunmamaktadır. 

Öncelikle Türkiye’nin NATO üyeliği ve tam üyelik hayal 

olduğu halde sürmekte olan AB adaylığı buna engeldir. 

Ayrıca siyasi, iktisadi, diplomatik, askeri, toplumsal, 

kültürel, bilimsel, teknolojik düzlemde Türkiye üzerinde 

ciddi bir batı nüfuzu söz konusudur. Türkiye’nin Avrasya’ya 
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yönelik stratejik bir düşüncesi yoktur. Onu batıya karşı 

taktik ve geçici bir koz olarak görmektedir.   

ŞİÖ, 1996 yılında Çin ve Rusya öncülüğünde, 

Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından Şanghay 

Beşlisi adıyla kurulmuştur. 2001 yılında Özbekistan’ın 

katılımıyla ŞİÖ adını almıştır. Başlangıçta sınır 

anlaşmazlıklarına çözüm; ayrılıkçı, aşırılıkçı akımlara, 

terörizme karşı işbirliği temelinde kurulan örgüt, geçen 21 

yılda işbirliği alanlarını çoğaltmış, çeşitlendirmiş, 

derinleştirmiştir. 230  Kurumsallaşma açısından ise süreç 

devam etmektedir. AB tarzı, bağlayıcılığı olan, uluslar üstü 

bir yapı olma konusunda ŞİÖ isteksizdir.231 

ŞİÖ, etkinliğini artırmak için, özellikle Rusya ve 

Çin’in coğrafi konumu nedeniyle aynı zamanda bir deniz 

gücü olmak zorundadır. ŞİÖ; ABD’nin küresel ölçekte 

liderliğini sürdürebilmek için dünyanın her yerinde; özellikle 

de stratejik bölgelerde; enerji zengini bölgelerde; 

müttefiklerinin olduğu bölgelerde; rakiplerinin önemsediği, 

enerji tedarik ettiği bölgelerde etkili olmaya çalıştığını 

bilerek adım atmaktadır. Buna göre konum almaktadır. ŞİÖ, 

ABD’nin bu çabasının onu yorduğunu, yıprattığını, devlet 

kapasitesini aşındırdığını gördüğünden, kendi gelişiminin ve 

artan özgüveninin de etkisiyle, daha rahat hareket 

etmektedir.    

Avrasya’nın artan ağırlığına ve ŞİÖ’nün gelişmesine 

koşut olarak, bölgeye stratejik önem veren, Avrasya’da 

hakim olmanın dünya hakimiyetinin anahtarı olduğunu bilen 

ABD’nin de bölgeye yönelik ilgisi artmıştır. Bu ilgi 

ABD’nin Rusya, Çin ve Orta Asya siyasetinde belirleyicidir. 

ABD, Rusya ile ne kadar gerilim yaşarsa yaşasın, Çin’i 

kuşatmak, çevrelemek, yalnızlaştırmak için, Rusya’ya 

ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle Rusya’yı kendi yanına 

çekemese bile, en azından Çin’le arasındaki stratejik ittifak 

ilişkisini biraz olsun gevşetmeye çalışmaktadır. 

Almanya’nın, Avrasya güçleriyle yakınlaşmasını 

engellemeye çabalamaktadır. Uzak Doğu’da Japonya’yı 

köprübaşı gibi kullanmakta, Çin’e karşı desteklemektedir. 

                                                        
230

 Bu konuda bkz: Barış Doster, Azizim Türkiye Kime Kalacak 

Dersin, Asi Kitap, İstanbul, 2017, s: 23 ve dvm. 
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 Bkz: Efe Can Gürcan, “ABD müdahaleciliği altında Avrasya 

güvenlik sorunu ve Şanghay İşbirliği Örgütü”, Teori, Aralık 2016, 

Sayı: 323, s: 4 – 25.   
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Diplomaside kuraldır; ihtiyaçlar değişince, ittifaklar 

da değişir. Ve her ittifak karşısında yeni bir ittifak doğurur. 

Yaşadığımız bölgede denklemdir; Avrasya’da güçlü olmak 

için Ortadoğu’da güçlü olmak, Ortadoğu’da etkili olmak için 

Avrasya’da etkili olmak zorunludur. Ne var ki tipik bir 

Avrasya ülkesi olan; Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar 

üçgeninin merkezinde yer alan; hem Karadeniz, hem Ege, 

hem Akdeniz’e sahildar olan Türkiye’nin, jeopolitik 

konumuna uygun bir dış politikası yoktur. Ne Osmanlı 

İmparatorluğu’nun tarihsel deneyiminden yararlanmakta, ne 

Cumhuriyet’in yarattığı birikime yaslanmaktadır. Jeopolitik 

öneminin farkında değildir. Ekonomik potansiyelini 

değerlendirememektedir. Yetişmiş insan gücünden 

faydalanamamaktadır. Üç yanı denizlerle çevrili olan; Asya, 

Avrupa ve Afrika’nın kesiştiği yerde bulunan; 4.5 saat 

uçuşla 58 ülkeye, 1.5 milyar insana ulaşabilen bir ülke 

olarak, coğrafyanın yarattığı avantajı siyasette, diplomaside 

kullanamamaktadır.  

 

1) ŞİÖ ve Bölgesel Dinamikler  

ŞİÖ denilince akla doğal ve kaçınılmaz olarak 

Avrasya gelmektedir. Avrasya, dünya karalar toplamının 

üçte birini oluşturmaktadır. Avrupa ve Asya kıtalarının 

birlikteliğinden oluşan Avrasya, batıda Atlas Okyanusu, 

doğuda Pasifik Okyanusu, güneyde Hint Okyanusu, kuzeyde 

Arktik Okyanusu (Kuzey Buz Denizi) ile çevrilidir. Nüfusu 

7.5 milyara yaklaşan dünyanın kabaca dörtte üçü Avrasya’da 

yaşamaktadır. Enerji kaynaklarının yüzde 75’i, ekonomik 

hasılanın yüzde 60’ı Avrasya’dadır. ŞİÖ, Avrasya’nın en 

büyük örgütü olduğu gibi, üyeleri ve coğrafyası itibariyle de 

pek çok tartışmada, doğru veya yanlış, “Avrasya’nın 

NATO’su” olarak anılmaktadır. Bu jeopolitik konum, üye 

ülkelerin toplam nüfusu, Rusya ve Çin’in bölgesel ve küresel 

nüfuzu, bölgenin enerji kaynakları açısından zenginliği, 

dünyanın ekonomik ve politik ağırlığının batıdan doğuya, 

Atlantik’ten Pasifik’e kayması, Çin ve Hindistan başta 

olmak üzere üyelerin yüksek gelişme hızı, ŞİÖ’nün önemini 

artırmaktadır.  

ŞİÖ 1996’da kurulduktan kısa süre sonra, 1999’a 

gelindiğinde, özellikle sınır anlaşmazlıklarının çözümü ve 

sınır güvenliği konularında pek çok sorunun çözüldüğü 

görülmüştür.  O yıl yapılan zirvede bölgesel güvenlik ve 
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ekonomik işbirliği konularına da odaklanılması 

kararlaştırılmıştır. ŞİÖ’nün 2002’de Rusya’daki zirvesinde 

örgütün amacı, ilkeleri, işleyişi güncellenmiş, geliştirilmiş, 

ana belgeye geçirilmiştir. Teröre, ayrımcılığa, aşırıcılığa 

karşı ortak mücadele anlayışı pekiştirilmiş, bölgesel 

güvenlikle birlikte, ekonomik ve kültürel işbirliğine de 

dikkat çekilmiştir. ŞİÖ’nün üçüncü ülkelere, diğer 

kuruluşlara karşı olmadığı vurgulanmıştır. Bu vurgulara 

karşın, pratikte ŞİÖ’nün NATO karşıtı bir kuruluş olduğu, 

ana hedefinin ABD’nin Asya’daki varlığını engellemek, 

bölge dışı güçleri uzaklaştırmak olduğu yönünde yaygın bir 

kanaat vardır. Örgütün iki büyük ve kurucu ortağından 

Rusya’nın ŞİÖ’den beklentisi öncelikle güvenlik 

boyutluyken, Çin ise öncelikle ekonomiye odaklanmıştır. 

Diğer 4 ülkenin örgüt içindeki rolleri ise ikinci derecede 

kalmaktadır.  

ŞİÖ, geçmiş yıllarda Afganistan, Pakistan, Hindistan, 

İran gibi bir kısmı aralarında ciddi sorunlar yaşayan ülkeleri 

farklı statülerle de olsa örgüte dahil etmiştir. Bu adımıyla 

hem özgüvenini, hem de çözüm üretme konusundaki 

kararlılığını göstermiştir. Genişledikçe; Asya’nın doğusunu, 

batısını, kuzeyini, güneyini içerdikçe, temsil kabiliyeti 

artmıştır. Bu durum etkinliğine, dünyadaki itibarına da 

yansımıştır. BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinden 

ikisi, Rusya ve Çin, ŞİÖ üyesidir. Dünyanın en kalabalık 

ülkesi ve en zengin ekonomisi Çin’dir. Rusya ve Çin aynı 

zamanda nükleer güç sahibi ülkelerdir. 2015’te üyelik süreci 

başlatılan Hindistan ve Pakistan, 2017deki ŞİÖ zirvesinde 

tam üye olarak masaya oturacaktır. İkisi de nükleer güç 

sahibidir. ŞİÖ üyesi ülkeler, dünyanın en kalabalık 

ordularına, en büyük pazarlarına, en zengin enerji 

kaynaklarına sahiptir.  

Bölgesel güvenlik konularında mesafe alan ŞİÖ; 

üyelerinin güvenliğini öncelerken, bölgesel ve küresel 

sorunlara da daha hızlı, etkili biçimde müdahale etmeyi 

amaçlamaktadır. Acil durumlara tepki vermek, acil 

tahliyelerde mali ve insani yardım yapmak, ŞİÖ Görev Gücü 

yollamak konularına odaklanmıştır. Bünyesinde 3 grup üye 

bulunduran (asil üye, gözlemci üye, diyalog ortağı) ŞİÖ, 

2005’te ABD’ye Orta Asya’daki askeri varlığına son 

vermesi yönünde çağrı yapmıştır. Bu çağrıdan sonra 

Özbekistan’daki ABD üsleri boşaltılmıştır. Tüm üyelerin 
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katıldığı ilk ortak askeri tatbikat 2007’de yapılmıştır. Aynı 

yıl ŞİÖ, tek odaklı dünyanın kabul edilemez olduğunu 

açıklamıştır.  

ŞİÖ, Orta Asya’dan başlayan bir istikrar kuşağı 

yaratmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, ABD’nin 

Afganistan’dan çekildiği dönemde, Afganistan’ın ŞİÖ’ye 

hızla gözlemci üye yapılması, zamanlama açısından dikkat 

çekmiştir. ŞİÖ için bu, oldukça önemli ve iddialı bir 

adımdır. Çünkü Afganistan’da bariz şekilde ABD ağırlığı 

vardır. Ayrıca Afganistan, stratejik konumuyla, terör 

örgütlerine zemin yaratmaya uygun yapısıyla, dünya 

uyuşturucu trafiğindeki payıyla da bilinmektedir. Bu 

bağlamda Orta Asya’da istikrarsızlık kaynağı olarak 

görülmektedir. Onun bu durumu, ABD’nin müdahalelerine 

de zemin hazırlamaktadır.  

ŞİÖ ülkeleri de elbette kendi özgün ajandalarına 

sahiptir. Misal; karşılıklı ticaret hacmini 2020 yılında 200 

milyar dolara çıkarmayı hedefleyen Rusya ve Çin arasında, 

Orta Asya’da rekabet söz konusudur. Gelecekte bu rekabetin 

keskinleşmesi muhtemeldir. İki ülke, Orta Asya’daki ŞİÖ 

ülkelerinin önde gelen dış ticaret ortaklarıdır. İkisi de 

bölgede yatırımcı konumdadır. Rusya’nın bölgede siyasal, 

tarihsel, kültürel, askeri ağırlığı; Çin’in ise ekonomik ağırlığı 

öne çıkmaktadır. Rusya, ŞİÖ’nün genişlemesi konusunda 

daha istekli, Çin daha temkinli davranmaktadır. Çin, üyelikte 

önceliğin Orta Asya ülkelerine ve onların yakın komşularına 

verilmesini savunmuştur. Çok fazla üye yapılmasının, 

örgütün etkinliğini azaltacağını belirtmiştir. AB’nin 

genişlemesinin yarattığı sorunlardan ders çıkarılmasını 

önermiştir. Yeni üye almadan önce, mevcut üyeler 

arasındaki sorunların çözülmesini, ilişkilerin en uyumlu hale 

getirilmesini vurgulamıştır. Aksi halde uyum sorunları 

yaşanacağına işaret etmiştir. Ancak tüm bu uyarılarına 

karşın, Pakistan ve Hindistan’ın tam üyeliğini kabul etmiştir.        

Gerek Rusya ve gerekse Çin, ŞİÖ’ye hem ulusal 

çıkarlarını geliştirmek, hem bölgesel konumlarını 

pekiştirmek, hem de Avrasya’daki dengeleri gözetmek 

açısından büyük önem vermektedir. Çin, ŞİÖ’nün ekonomik 

olarak gelişmesi için zengin kaynak ayırmıştır. ŞİÖ 

Kalkınma Bankası ve Fonu’na en büyük katkıyı sunmuştur. 

ŞİÖ’nün Orta Asya’daki üyelerinde de yatırım ve yardım 

kapasitesini devreye sokmuştur. Yumuşak gücünü öne 
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çıkarmakta, kamu diplomasisi faaliyetlerini 

yoğunlaştırmaktadır. Bu kapsamda Konfüçyüs 

Enstitüleri’nin sayısını hızla artırmaktadır. 232  ŞİÖ’nün 

kurumsallaşması için en fazla kaynak ayıran ve uzman 

yetiştiren ülkedir.  

Bunların yanında Çin, ŞİÖ üyesi ülkelerden 30 bin 

öğrenciye Çin’de eğitim görmeleri için burs vermiştir. 

Ayrıca Konfüçyüs Enstitüleri’nden 10 bin öğretmen ve 

öğrenciyi, öğrenimlerini sürdürmeleri için Çin’e davet 

etmiştir. ŞİÖ’nün Çin açısından iktisadi boyutunun, yakın 

çevresinde güvenlik ihtiyacını karşılamasının yanında bir 

önemli özelliği daha vardır: İlk kez uluslararası bir örgüt, bir 

Çin kentinin adıyla anılmaktadır. Çin ayrıca, önemli bir 

pazar olarak gördüğü Orta Asya’nın Çin açısından çok 

yaşamsal olan zengin enerji kaynaklarına ulaşmada da 

ŞİÖ’yü önemli bir zemin olarak görmektedir. Çin, ABD’nin 

ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve GSYİH 

üzerinden yapılan hesaplarda dünyanın en zengin ülkesidir.    

Rusya da dış politikasında ŞİÖ’nün artan 

etkinliğinden yararlanmaktadır. Rusya’nın Kırım / Ukrayna 

ve Suriye sorunları nedeniyle ABD ve AB ile gerginlik 

yaşadığı, bazı Avrupa ülkelerinin Rusya’dan yaptıkları 

doğalgaz ithalatını azalttıkları, Rusya’ya konan batı 

ambargosunun ve düşen petrol fiyatlarının Rus ekonomisini 

sarstığı bir süreçte, Rusya ve Çin ekonomik işbirliğini 

artırmıştır. Avrupa Komisyonu, Rus enerji şirketi Gazprom 

hakkında, “rekabet kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle 

soruşturma başlatırken, Gazprom Orta Asya ülkelerine 

ilgisini artırmıştır. Rusya’nın toplam ihracatı içinde, petrol 

ve doğalgaz ihracatının payının yüzde 60’a yaklaştığı 

düşünüldüğünde, enerjinin, özelde de Gazprom’un Rusya 

açısından sadece ekonomik değil, aynı zamanda politik ve 

diplomatik bir silah olduğu da görülür.    

 

2) ŞİÖ’nün Genişlemesinin Muhtemel Sonuçları   

Hindistan ve Pakistan’ın 2017’de ŞİÖ üyesi olmasıyla 

birlikte örgütün büyümesi, genişlemesi, hem bölgesel, hem 

                                                        
232
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de küresel ölçekte dikkatleri daha fazla çekecektir. Bu yeni 

katılımlar, Türkiye’nin ŞİÖ ile ilişkilerine de yansıyacaktır. 

Zira hem Pakistan – Türkiye ilişkileri çok güçlüdür, hem de 

Hindistan dünyanın yükselen güçleri arasındadır. Nükleer 

kapasitesiyle, yüksek büyüme hızıyla, gelişen ekonomisiyle, 

1.3 milyarı aşan nüfusuyla (Hindistan nüfusu 2025’te Çin’i 

yakalayacak), 3.287 milyon kilometrekare yüzölçümüyle 

(dünyanın 7. büyük ülkesi), yüksek enerji tüketimiyle dikkat 

çekmektedir.  

Gününüzde bir miktar düzelmekle birlikte 

Hindistan’ın geçmişte hem Çin, hem de Pakistan’la büyük 

gerilim yaşadığı anımsandığında, ŞİÖ’nün Hindistan ve 

Pakistan’ı aynı anda üye kabul etmesinin ne denli iddialı bir 

karar olduğu görülür. Pek çok uzmana göre ise tarihsel 

olarak rakip konumda olan, geçmişte sınır sorunları yaşayan 

Çin ve Hindistan’ın ŞİÖ çatısı altında işbirliğini 

güçlendirmesi, sadece bölgesel değil, küresel dengeleri de 

etkileyecek boyuttadır. Çünkü Dünya Bankası verilerine 

göre; 2015’te dünyanın 7. büyük ekonomisi olan Hindistan, 

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2016’da gayrisafi yurtiçi 

hasıla (GSYİH) üzerinden yaptığı hesaba göre, dünyanın en 

zengin 3. ülkesi olmuştur. Gerekli yapısal düzenlemeleri 

yapması halinde, Hindistan’ın 2040 yılından önce dünyanın 

üçüncü büyük ekonomisi olması beklenmektedir.  

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney 

Afrika) ülkelerinden olan Hindistan; ABD, İngiltere ve 

Avustralya’yla yakın ilişkilere sahiptir. Bu ülkelerde 

kalabalık bir Hint diasporası mevcuttur. Tarihsel ve siyasal 

olarak Rusya’yla da güçlü bağları vardır. 1980’lerin 

ortalarından itibaren ekonomisini liberalleştirmeye, dünyayla 

uyumlu hale getirmeye yönelmiştir. Bu yönde 1990’lardan 

itibaren hızlı adımlar atmıştır. O döneme kadar karma 

ekonomiyi benimseyen Hindistan, ekonomideki kamu 

ağırlığını azaltmaya, yerli – yabancı özel sermayenin önünü 

daha çok açmaya karar vermiştir. 2000’li yıllardan 

başlayarak yüksek büyüme oranları yakalamıştır. 2009 – 

2014 yılları arasında ortalama yüzde 7.5 büyümüştür. Üretim 

hacmi, iktisadi verimliliği, rekabet gücü artmaktadır. İyi 

eğitimli, İngilizce bilen, dünyaya açık, genç bir nüfusa 

sahiptir. Ancak nüfusunun büyük bölümü yoksuldur. 

Elektriğe, suya, temel gıda maddelerine erişimde büyük 

sıkıntı yaşamaktadır. Nüfusun dörtte birinin günlük 1 
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doların, dörtte birinin günlük 2 doların altında kazanca sahip 

olduğu ülkede, nüfusun dörtte biri ise orta ve orta üst gelir 

dilimindedir. Yüksek büyüme hızına rağmen Hindistan; 

refahı adil dağıtmakta, gelişmeyi kırsal alanlara taşımakta 

zorlanmaktadır. Ülkede ayrıca kimi etnik, dinsel, mezhepsel 

sorunlar da vardır.  

Soğuk Savaş döneminde ABD Hindistan’ın nükleer 

programına karşı çıkmıştır. 2000’li yıllarla birlikte ise tavrını 

değiştirmiş, Hindistan’a nükleer yakıt ve teknoloji satmaya 

başlamıştır. Batı ile doğu, Atlantik ile Avrasya, ABD/ 

İngiltere ile Rusya arasında dengeli bir siyaset izleyen 

Hindistan,  Çin ve Pakistan’la yaşadığı sorunları barışçı 

yollardan çözmekten yanadır. Sınır anlaşmazlıklarını 

buzdolabına kaldırmıştır. Uluslararası Enerji Ajansı da, son 

yıllarda Hindistan üzerinde önemle durmaktadır. Hindistan, 

küresel enerji talep artışında büyük paya sahiptir, özellikle 

de kömür tüketiminde.  

Hindistan’ın petrol talebi de hızla artmaktadır. 

Şehirlerde yaşayan nüfusun çoğalmasıyla, enerji talebindeki 

artış hızının Çin’i geçmesi beklenmektedir. Kömür 

talebindeki artış, Hindistan’ı dünyanın en büyük 2. kömür 

üreticisi yapacaktır. 2020’de Japonya, AB ve Çin’in önünde 

dünyanın en büyük kömür ithalatçısı olacaktır. 2040’ta 

petrolde ithalata bağımlılık oranı yüzde 90’ı geçecektir.233 

Hindistan BRICS ve G 20 içinde Rusya ve Çin’le birliktedir. 

ŞİÖ üyeliğiyle de, Orta Asya enerji kaynaklarına, oradaki 

büyük pazarlara ulaşmanın hesabını yapmaktadır. Ayrıca 

Rusya’yla serbest ticaret bölgesi ve gümrük birliği 

kapsamında müzakereler yürütmektedir.  

Hindistan ve Pakistan’ın 2017 yılında aynı anda 

üyeliği, ŞİÖ açısından da bir ilk olmasının yanında, 

uluslararası ilişkiler ve diplomasi açısından ilginç bir 

deneyim olacaktır. Çünkü aralarında ciddi sorunlar yaşayan 

iki devlet, ŞİÖ tarihinde ilk kez, aynı anda, birlikte örgüte 

katılmaktadır. ŞİÖ böylece hem sorun çözme konusundaki 

iddiasını ortaya koymuş, hem de uluslararası bir örgüt olarak 

çıtayı yükseltmiştir. Bu yapıcı ve önemli bir hamledir. Hele 

de İngiltere’nin 2016’da halkoylaması ile AB’den ayrılmaya 

karar verdiği, NATO’nun bizzat ABD Başkanı Trump 
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tarafından “köhne bir örgüt” olarak nitelendiği bir dönemde, 

ŞİÖ’nün bu ölçekte büyümesi dikkat çekicidir. Hindistan 

gibi, İngiltere ve ABD ile ilişkileri güçlü bir ülkeyi ŞİÖ 

üyesi yapmak, ŞİÖ’nün özgüvenini gösterdiği gibi, gücünü 

artırmış, batıya karşı elini güçlendirmiştir. ŞİÖ’yü, bölgesel 

örgüt boyutundan küresel örgüt boyutuna bir adım daha 

taşımıştır. Üye yelpazesini geliştirip, çeşitlendirmiştir.  

Hindistan ve Pakistan’ın ŞİÖ üyeliğini, bir yönüyle 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Almanya ve Fransa’nın, 

aralarındaki sorunları çözmeyi de hedefleyerek, Avrupa 

Topluluklarını birlikte, kurucu üye olarak kurmasına 

benzetenler vardır. Şu farkla, Avrupa’da Almanya ve Fransa 

AB’nin kurucuları olmuştur. ŞİÖ örneğinde ise Hindistan ve 

Pakistan, kurulu bir örgüte katılmaktadır. İki ülke, ŞİÖ üyesi 

olmakla, hem aralarındaki sorunları çözme yönünde bir adım 

daha atmış, hem de ŞİÖ’ye katkı sunma iradesini ortaya 

koymuştur. Üyelik sürecinde Çin Pakistan’ın, Rusya ise 

Hindistan’ın üyeliğini desteklemiştir. Çin; Hindistan’la 

sorun yaşadığı, pek çok alanda rekabet ettiği halde, 

Hindistan’ın üyeliğine olumlu bakmıştır. ŞİÖ üyesi bir 

Hindistan’la hem aralarındaki sorunları daha kolay 

çözeceğini, hem de onun örgüte olan katkısından 

yararlanacağını düşünmüştür. Pakistan’ın da ABD’yle 

yaşadığı sorunlar artarken, Avrasya güçleriyle ilişkileri 

gelişmektedir. 2015’te Çin ile Pakistan arasında 46 milyar 

dolarlık anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma; karayolu, 

demiryolu ve boru hattı bağlantılarını içermektedir. Çin’in 

İpek Yolu Projesi kapsamında da önemlidir. Pakistan’ın 

Rusya’yla ilişkileri de olumlu bir seyir izlemektedir.   

Kimi uzmanlar, Hindistan’ın ŞİÖ üyeliğinin, 

İngiltere’nin AB üyeliğine benzeyebileceğini öngörmektedir. 

Yani, ABD ve İngiltere’yle yakın ilişkisi olan Hindistan’ın 

bir ayağı Atlantik’te bir ayağı ŞİÖ’de olacaktır. Ancak, 

Hindistan’ın Bağlantısızlar Hareketi’nin kurucularından 

olduğu unutulmamalıdır. Onun bu yönü, ŞİÖ açısından 

önemlidir. Dahası, AB ile ŞİÖ birbirinden çok farklı iki 

örgüttür. AB, Soğuk Savaş’ın başlangıç yıllarının örgütüdür. 

ŞİÖ ise Soğuk Savaş bittikten sonra kurulmuştur. AB, 

Atlantik güçlerinin yükseliş döneminin, ŞİÖ ise Avrasya 

güçlerinin yükseliş döneminin örgütleridir. AB, ABD 

desteğiyle kurulmuş ve gelişmiştir. ŞİÖ ise ABD’ye rağmen 

kurulmuş ve gelişmiştir. AB, batı emperyalizminin 



140 
 

örgütüdür. ŞİÖ, Avrasya’nın büyük güçlerinin ve gelişmekte 

olan ülkelerinin örgütüdür. AB, Almanya ve Fransa gibi 

tarihleri boyunca rekabet etmiş iki ülkenin birlikte olmasını 

amaçlamış, ABD’nin Avrupa’da etkili olmasını daha da 

kolaylaştırmıştır. ŞİÖ, Rusya ve Çin öncülüğünde, bölgesel 

işbirliğini hedeflemiş, ABD’nin Avrasya’daki ağırlığına 

karşı çıkarak kurulmuştur. AB, ulus üstü örgüttür, yani 

üyelik için egemenlik devri gerekir. ŞİÖ ise uluslararası bir 

örgüttür. Ulus üstü olmayı düşünmemiştir. Bunu da sadece 

üye ülkelerin rejimlerinden dolayı değil, gerçekçi ve sağlıklı 

bulmadığı için de düşünmemiştir.   

 

3) Türkiye’de Avrasyacılık Akımı Ne Kadar 

Etkili? 

 Türkiye’de Avrasyacılık fikri, entelektüel düzlemde 

büyük olmamakla birlikte belli bir tabana sahip olsa da, 

güçlü siyasi partilerde, TBMM içinde, kamuoyunda, ana 

akım medyada etkili değildir. Avrasyacılık; daha çok bölge 

merkezli dış politikayı savunan, ABD ve AB’ye mesafeli 

duran çevrelerde öne çıkmaktadır. Avrasyacılığı ve ŞİÖ 

üyeliğini açıkça savunan ve programına alan tek parti, Vatan 

Partisi’dir. Avrasyacılık akımının ayrıca milliyetçi, Türkçü, 

sosyalist, sol Kemalist çevrelerde de savunucuları vardır. 

Avrasyacılığı batı ile ilişkilere karşı ciddi bir seçenek olarak 

gören bu çevreler, ona stratejik düzlemde önem verirler. 

Bütüncül bir Avrasya programını savunurlar.234 

Buna karşın Avrasyacı düşünceyi savunmasa bile 

Avrasya coğrafyasını önemseyen, söz konusu bölgeyle yakın 

ilişkileri kurulmasını savunan çevreler, Avrasya’yı batının, 

ŞİÖ’yü NATO ve AB’nin seçeneği olarak görmezler. Batı 

ile ilişkiler gerildiğinde, Avrasyacılığı bir taktik hamle ve 

geçici bir koz olarak görürler. Stratejik düzlemde bakmazlar. 

Bu çevreler ana akım partilerde, merkez sağda, merkez 

solda, MHP ve AKP içinde mevcuttur. Konuyu Türkistan 

coğrafyasına, Orta Asya’ya, Kafkasya’ya, eski Sovyet 
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coğrafyasına yönelik dış politika yaklaşımıyla ele alırlar. 

Bütüncül bir Avrasya siyasetini savunmazlar. 

Türkiye’nin Avrasya’ya, Avrasya özelinde ŞİÖ’ye 

yönelik bir politikasının olması için, öncelikle Türkiye’nin 

tutarlı, kapsamlı, bütüncül bir bölge merkezli dış 

politikasının olması gerekir. Ne yazık ki yoktur. Sadece 

Avrasya’ya yönelik değil, Balkanlara, Ortadoğu’ya, Türk 

dünyasına, Kafkasya’ya ilişkin de bütüncül ve kapsamlı bir 

dış politikası yoktur. Bu ilgisizlik, Türkiye’nin dış ticaretine 

de yansımıştır. Örneğin; Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 

göre; 6 ŞİÖ üyesinin, 2015 yılında Türkiye’nin toplam 

ihracatındaki payı yüzde 6, toplam ithalatındaki payı yüzde 

25.7’dir. Türkiye’nin toplam dış ticaret açığının yüzde 70.5’i 

ŞİÖ üyeleriyle, yüzde 23.2’si AB üyeleriyle ticaretinden 

kaynaklanmaktadır.235 

Türkiye 2015’te AB ülkelerine 61.6 milyar dolar 

ihracat yaparken, AB ülkelerinden 79 milyar dolar ithalat 

yapmıştır. Aynı yıl ŞİÖ ülkelerine 7.5 milyar dolar ihracat, 

ŞİÖ ülkelerinden 47.5 milyar dolar ithalat yapmıştır. 

Türkiye, iki ve üç numaralı dış ticaret ortakları olan Çin ve 

Rusya’yla olan ticaretinde yüksek miktarda açık 

vermektedir. Oysa Türkiye’nin Rusya ile ticari ilişkilerinin 

tarihi eskilere dayanır. Kurtuluş Savaşı dönemi ve 

sonrasında da, planlı kalkınma yıllarında da Ankara – 

Moskova ilişkileri dikkat çekmiştir. Geçmişte Ruslardan 

silah alan ilk NATO ülkesi olarak Batı içinde yoğun 

eleştirilere maruz kalan Türkiye; Çayırova, Aliağa, 

Seydişehir, İskenderun gibi büyük kamu iktisadi 

teşebbüslerini de Soğuk Savaş döneminde SSCB’den aldığı 

kredi ve teknolojiyle yapmıştır.  

Türkiye, ŞİÖ üyesi olmak istediğini son yıllarda 

birkaç kez dillendirmiştir. 2011’de örgüte diyalog ortağı 

olmak için başvurmuştur. ŞİÖ’nün 2012’deki zirvesinde bu 

başvuru oybirliğiyle kabul edilmiştir. Aynı zirvede 

Afganistan’a ise “gözlemci üye” statüsü verilmiştir. 2015’te 

Türkiye’nin Rus savaş uçağını düşürmesiyle ilişkileri 

sarsılan Türkiye ve Rusya, ilişkilerde yumuşama yaşayınca, 

Rusya’nın önerisiyle Türkiye, 2017 yılı için ŞİÖ Enerji 

Kulübü Başkanlığına getirilmiştir. Rusya bu adımı, 
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Türkiye’de Avrasya tartışmalarının öne çıktığı, ŞİÖ 

üyeliğinin bir kez daha en yetkili ağızlardan dillendirildiği 

bir süreçte atmıştır. Simgesel değeri vardır. Çünkü Rusya da 

Çin de, NATO üyesi olan Türkiye’nin ŞİÖ üyesi 

olamayacağını vurgulamakla birlikte, Türkiye’nin batıdan 

göreli olarak daha bağımsız hareket etmesini teşvik 

etmektedir.   

AB’nin en güçlü ülkesi olan Almanya’nın Rusya ve 

Çin başta olmak üzere Avrasya güçleriyle yakınlaştığı, 

İran’ın BM Güvenlik Konseyi’nin 5 üyesi ve Almanya ile 

(P5+1) imzaladığı nükleer anlaşma sonrasında küresel 

sisteme döndüğü, Suriye sorununda Rusya ve İran’ın 

inisiyatif aldığı bir süreçte, Türkiye’nin tercihleri daha da 

önemli hale gelmiştir. ABD, Türkiye’nin Avrasya güçleriyle 

yakınlaşmasına karşıdır. Karadeniz’e sahildar olan 3 NATO 

üyesi (Türkiye, Bulgaristan ve Romanya) vasıtasıyla da, 

ABD’ye yakın politikalar izleyen Ukrayna ve Gürcistan 

üzerinden de, Karadeniz’de bayrak göstermeye 

çalışmaktadır. Doğu Avrupa, Balkanlar, Hazar Havzası, 

Baltık Denizi ve Ortadoğu’da izlediği siyasetle, Rusya’ya 

karşı adeta “Yeni Soğuk Savaş” düzenine geçmiştir. 

 

4) Türk Dış Politikasında ŞİÖ’ye Yer Var mı?   

Türkiye’nin batı kurumlarıyla ilişkisi köklüdür. Batıya 

siyasi, askeri, diplomatik, kültürel, akademik, bürokratik 

düzlemde bağımlılığı yapısaldır. O yüzden kısa vadede 

bağımsız bir Avrasya siyaseti geliştirmesi olanaksızdır. 

Türkiye’nin sadece Avrasya’ya, ŞİÖ’ye değil, Türk 

dünyasına ilişkin özgün bir stratejisi de yoktur. Oysa 

Avrasya, merkezinde Türkistan’ın yer aldığı coğrafyadır. 

Türk, Rus, Hint, Çin, Fars uygarlıklarının ortak merkezidir. 

ABD’li ünlü strateji uzmanı Zbigniew Brzezinski 

Avrasya’yı “büyük satranç tahtası” olarak niteler. 

Avrasya’ya hakim olanın dünyaya hakim olacağını belirtir. 

Avrasya’yı dünyanın jeopolitik merkezi olarak tanımlar. 

Ekonomik ve politik çıkarlar, hammadde ve pazar kavgaları 

açısından büyük güçlerin üstünlük aradıkları bölge olarak 

görür. Bu nedenle ABD, Çin’i en büyü tehdit olarak 

gördüğünü, onu kuşatmak için, deniz kuvvetlerinin yüzde 

60’ını 2020’ye dek Asya Pasifik’te konuşlandıracağını 

açıklamıştır.   
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Türkiye, Orta Asya’yla göreli olarak ilgilendiği 

dönemlerde dahi, bu ilginin kendi adına değil, ABD adına 

olduğu yönünde bir izlenim uyandırmıştır. Aynı izlenim, 

Ortadoğu’ya yönelik ilgide de, bölgede aralarında sorun 

yaşayan ülkeler arasında girişilen arabuluculuk 

faaliyetlerinde de, özellikle İran ve Suriye tarafından 

dillendirilmiştir. Türkiye’nin, 2008’deki Rusya – Gürcistan 

Savaşı sırasında, 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi 

hükümlerinde ısrar etmesi, bu konuda hassasiyet göstermesi 

Rusya başta olmak üzere Avrasya ülkelerinin takdirini 

kazanmıştır. Ancak Türkiye bu tutumunu sürdürememiş, 

ABD’nin Karadeniz’e ilişkin taleplerine fazla direnmemiştir. 

Bu da Türkiye – Rusya ilişkilerinde gerilim yaratmıştır.  

Türkiye’nin, Türk dünyası politikasının olmaması, 

elini ŞİÖ ile ilişkilerde de zayıflatmaktadır. Öyle ki, 

Türkiye’nin “komşularla sıfır sorun politikası” kapsamında 

başlattığı Ermenistan açılımı olumlu sonuç vermediği gibi, 

bir süre için Azerbaycan’la ilişkilerin bozulmasına neden 

olmuştur. 2009’da İsviçre’de imzalanan protokolleri 

Azerbaycan Rusya’dan öğrenmiştir. Bursa’da oynanan 

Türkiye – Ermenistan milli maçında Azerbaycan 

bayraklarının stadyuma alınmaması, Azerbaycan’da büyük 

tepki çekmiştir. Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan’ı 

Bursa’daki maça getiren uçakta Ağrı Dağı siluetinin 

Ermenistan’ın milli simgesi olarak yer alması, Türkiye’nin 

de bunu sineye çekmesi, itibarına zarar vermiştir.  

Şurası gerçektir; Avrasya ülkelerinin etnik, dinsel, 

mezhepsel yapısı kışkırtmaya açıktır. ABD ve batı, 

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir sorununu, Çin’de 

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni (Doğu Türkistan), 

Azerbaycan topraklarının beşte birini oluşturan Dağlık 

Karabağ’ın (Yukarı Karabağ)  Ermenistan tarafından 

işgaliyle başlayan sorunu, söz konusu ülkeler aleyhine 

kullanmaktadır. Sorunları Balkanlaştırmaktadır. Ülkelerin 

içişlerine müdahale etmek için bahane etmektedir. Bölge 

ülkeleri ise batı kaynaklı dış müdahalelere, rejim karşıtı 

hareketlere tepki göstermektedir. ŞİÖ’nün kurulmasında bu 

ortak endişe ve tepkilerin de etkisi büyüktür. Türkiye’nin dış 

politikasında bu hassasiyetleri dikkate alması gerekir.   

Türkiye şu gerçeği gözeterek bölgede dış politika 

izlemelidir: Rusya; Avrasya denince öncelikle kara ve deniz 

hakimiyetini anlamaktadır. Eski Sovyet coğrafyasında nüfuz 
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sahibi olmaya çalışmaktadır. 2000 yılında başlayan Putin 

dönemiyle birlikte, yakın çevresinden başlayarak bölgede 

nüfuzunu hızla artırmıştır. Dünyanın yükselen gücü Çin, 

enerjide dışa bağımlı olduğundan güvenli, ucuz enerji 

tedarikine yaşamsal önem vermektedir. Yeni pazarlar 

aramaktadır. Dış politikada Avrasya güçleriyle birlikte 

hareket eden, Hindistan ve Pakistan’ın ardından ŞİÖ üyesi 

olması beklenen ve önemli bir bölgesel aktör olan İran ise 

Avrasya’da Rusya ve Çin’in hassasiyetlerini gözeten bir 

diplomasi izlemektedir.  

Rusya da İran’ın ŞİÖ’yle işbirliğinden memnundur. 

ŞİÖ’nün 2016’da Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 

düzenlenen zirvesinde Rusya lideri Putin’in, “İran’ın tam 

üyeliği için herhangi bir engelin olmadığını” söylemesi 

bunun kanıtıdır. Aynı zirvede Çin, Rusya ve Moğolistan 

arasında ekonomik koridor oluşturulmasına ilişkin program 

imzalanmıştır. Üç ülke yatırım, sınır bölgelerinde işbirliği ve 

ulaşım ağı konusunda anlaşmıştır. Çin, kısaca “Bir Kuşak 

Bir Yol” olarak da bilinen İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ile 

ilgili beklentilerini yinelerken, Rusya da Trans Avrasya 

Koridoru ile ilgili beklentilerini dillendirmiştir. Bu 

gelişmelere karşın Türkiye henüz Bir Kuşak Bir Yol 

Projesi’ni tam anlamıyla gündemine almış değildir. Oysa bu 

projenin güzergâhındaki kilit ülkelerindendir. Proje; Türk 

dünyasına ulaşmak, komşularıyla ilişkilerini geliştirmek, 

yeni pazarlara açılmak, Avrasya ülkeleriyle ilişkilerini 

geliştirmek için Türkiye’nin önüne büyük fırsatlar 

sunmaktadır.  

  

Sonuç  

Türkiye’nin ŞİÖ politikası yoktur. Avrasya politikası 

yoktur. Bölge ülkelerine yönelik politikası yoktur. Bölgesel 

aktör olmak için devlet kapasitesine uygun, kısa – orta – 

uzun vadeli stratejisi yoktur. Aynı anda Ortadoğu’dan Latin 

Amerika’ya uzanan çok geniş bir coğrafyada etkili olmak, 

farkındalık yaratmak, kendisini görünür kılmak için attığı 

adımlar da, bir öncelik ve hedef sıralaması yapılmadığı için, 

umulan sonuçları vermemektedir. Oysa Avrasya’da son 

yıllarda çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Misal; 

2008’deki Rusya – Gürcistan Savaşı sonrasında Rusya, 

yakın çevresinde gerektiğinde silaha başvuracağını 

göstermiştir. 2014 yılında Ukrayna ile yaşadığı bunalım 
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sürerken, Kırım’ı ilhak etmiştir. 2015’te ise başından beri 

destek verdiği Suriye rejimine, hava kuvvetleriyle de destek 

olmaya başlamıştır.  

Rusya’nın bu hamlelerine karşılık ABD de, Rusya’yı 

Karadeniz’den, Baltık Denizi’nden, Doğu Avrupa ve 

Balkanlar’dan kuşatmaya çalışmaktadır. Bu amaçla 

NATO’yu da kullanmaktadır. Bu da özellikle Türkiye için 

Karadeniz’de sıkıntı yaratmaktadır. ABD, Montrö Boğazlar 

Sözleşmesi’ni esnetmeye çalışmakta, Karadeniz’de tatbikat 

düzenlemekte, Ege Denizi’nde “yasa dışı göçle mücadele” 

gerekçesiyle varlık göstermektedir. Bu süreçte Polonya ve 3 

Baltık Cumhuriyeti’ne (Estonya, Letonya, Litvanya) 4 tabur 

ek asker yollanması da, Rusya’nın sert tepkisini çekmiştir. 

Türkiye adeta ABD ve Rusya arasında sıkışmıştır. Bir 

yandan Ukrayna ve Kırım konularında Rusya’ya karşı tavır 

alırken, bir yandan da Rusya’ya olan yüzde 55 oranındaki 

doğalgaz bağımlılığı ve batıyla yaşadığı gerginlik nedeniyle, 

Rusya karşısında hızla geri adım atmıştır. Suriye’deki farklı 

pozisyonlara karşın, 2015’te gerçekleşen uçak krizi 

sonrasında yaşananlar da bunun kanıtıdır.  

Türkiye’nin uluslararası ittifaklara ilişkin tutumunu 

gözden geçirmesi gerekir. Bu ittifakların ömrünün 

coğrafyayla, dönemin ruhuyla, kuvvet dengesiyle, bölgesel 

ve küresel bağlamla, üye ülkelerin yapısıyla, öncelikleriyle, 

tehdit algılarıyla yakından ilgili olduğunu aklından 

çıkarmamalıdır. İngiltere’nin, 2016 yılında gerçekleşen halk 

oylamasıyla AB’den çıkmasının (katılım oranı yüzde 72, 

AB’ye hayır oranı yüzde 52) nedenlerini iyi analiz etmelidir. 

İngiltere, AB içinde ortak para birliğinin parçası olmamış, 

Euro kullanmamış, İngiliz sterlininden vazgeçmemiştir. 

Dahası İngiltere, Çin’in Avrupa’daki en önemli müttefikidir. 

Çin Avrupa’da Londra’yı bir üs olarak algılar. İngiltere, 

Çin’i tanıyan ilk batılı ülkedir. Çin para birimi RMB, Hong 

Kong’dan sonra en fazla Londra’da işlem görür. İngiltere, 

Avrupa’da RMB tahvilini piyasaya süren ilk devlettir. 

ABD’nin itirazına rağmen, Asya Kalkınma Bankası’na üye 

olan ilk batılı ülkelerden de biridir. Türkiye bu ilişki 

biçimlerinden ders almalıdır.  

Türkiye’nin aksine, Yunanistan ve İran’ın, jeopolitik 

konumlarını başarıyla kullandıklarını da kabul etmek 

gerekir. Türkiye Karadağ’ın NATO üyesi yapılmasının, 

Bosna Hersek’in müstakbel AB üyesi olarak ilan edilmesinin 
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gerekçeleri üzerinde de düşünmelidir. İhracatının yarısını 

AB’ye yapan, ithalatının yüzde 40’ını AB’den yapan, 

yabancı yatırımların yüzde 70’i AB kaynaklı olan Türkiye 

için, 1963 Ankara Antlaşması’ndan bu yana AB ile ilişkide 

olduğu halde, tam üyelik asla söz konusu değildir. ABD’nin 

Çin’in yükselişini, Rusya – Çin yakınlaşmasını, Rusya’nın 

ve İran’ın Ortadoğu’da artan nüfuzunu önleyemediği, İran’ın 

nükleer faaliyetleri konusunda bu ülkeyle anlaşma 

imzaladığı bir dönemde, Türkiye, jeopolitik konumunun 

yarattığı avantajdan yararlanamamaktadır.  

Bu açmazdan kurtulmak için Türkiye, öncelikle ve 

özellikle kendi adına hareket etmelidir, başkaları adına değil. 

Ortadoğu ve Avrasya’da, ABD politikalarının sözcüsü, 

taşeronu olarak anılmak ve algılanmak kabul edilebilir bir 

durum değildir. NATO üyesi olan Türkiye, ŞİÖ üyesi 

olamaz. Aynı anda bu iki ittifaka birden üye olunamaz. 

Dahası, NATO ve Rusya, birbirlerini öncelikli tehdit olarak 

tanımlamıştır. Ancak jeopolitik konumu, stratejik önemi, 

dünyanın politik ve ekonomik ağırlığının Atlantik’ten 

Avrasya’ya kayması, ticari ilişkileri, enerji gereksinimi, 

tarihi ve kültürel bağları nedeniyle, Türkiye’nin 

Avrasya’yla, ŞİÖ ülkeleriyle mümkün olan en yakın ilişki 

içinde bulunması şarttır. Bu gerçeğin kavranması; politik, 

ekonomik ve diplomatik olarak hem aklın, hem nesnel 

koşulların, hem de ulusal çıkarların gereğidir.   
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Devletler tarihinin başlangıçtan günümüze kadar 

değişmeyen temel kurallardan birisi ülke bütünlüğü ve 

özgürlüğünü korumaktır. Ayakta kalmayı başaran ve 

milletler ailesinin onurlu bir üyesi olan ülkeler, zaman için 

de doğal olarak çok sayıda maddi ve manevi değerler 

biriktirir ve sahip olduğu bu değerleri de korumak için 

çalışır. Maddi değer olarak ülkenin sahip olduğu yer altı ve 

yer üstü zenginlikler ile zaman içinde devletin ve halkın 

kendi yarattığı teknoloji, sanayi ve mimari gibi 

zenginlikleridir. Gerek miras olarak gelen gerekse halkın 

yarattığı manevi değerler, sanat eserleri ve kültürel değerleri 

de korumak zorundadır. Bazı ülkeler, bulunduğu coğrafya ve 

komşuları açısından şanslıyken bazıları da şansızdır. 
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Konumuza mevzu olan ülke, Azerbaycan, jeopolitiği, 

coğrafyası ve toprak zenginliği açısından şanslıyken, 

komşuları açısından şanssız bir konumdadır. Ayrıca, 

güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ilgilendiren olumsuz 

miras açısından da çok şanslı sayılmaz. En tehlikeli güvenlik 

sorunu tarihi miras olarak geçen toprak ve etnik 

uyuşmazlıklardır. Bu iki ciddi sorun genel de imparatorluk 

ardılı devletler de olur ama bazen de ülkeler şansız bölge ve 

şansız komşulardan dolayı ortaya çıkan sorunlarla da 

karşılaşır. Bu sorunlara cevap verecek ve ülkesinde ki 

muhtemel tahribatı beri taraf edecek güçte veya ittifak 

içindeyse varlığını olduğu gibi sürdürebilir. Ama bu 

imkanlara sahip değilse, ülkeler genel olarak tarihin bir yerin 

de bu sorunlarla baş etmek için ciddi risk ve sorunlarla 

karşılaşır.  

Azerbaycan kendini yönetme ve özgür davranma 

refleksi açısından çok deneyimli değildir. Bulunduğu 

coğrafya itibarıyla da dost olmayan ülkelerle komşudur. Bu 

komşular sadece dost olmamakla kalmıyor aynı zaman da 

Azerbaycan karşıtı sorunlara ve dost olmayan diğer ülkelere 

de destek vermektedirler. 1828 den 1991 yılına kadar iki yıl 

hariç (1918-1920), Rusların yönetimin de kalmıştır. Ruslar 

Azerbaycan topraklarının sınırlarını ve içinde yaşayan etnik 

grupları kendi çıkarlarına uygun bir şekilde düzenlemiştir. 

Bu düzenleme, Azerbaycan’ın kendisine bağımlı ve sürekli 

sorun için de kalması için yapılmıştır. Azerbaycan elitleri, 

yönetim kadrosu ve entelijansıyası Ruslar tarafından baskı 

altına alınmış ve ülke yönetimin de söz sahibi 

yapılmamışlardır. Bu elitlere ve aydınlara ülke yönetme ve 

ülke sorunlarını tartışma ve ülke çıkarına uygun çare arama 

şansı verilmemiştir. Sovyet sonrası, 1991 de bağımsızlığına 

kavuştuğun da dışta çözmesi gereken sınır ve içte de etnik ve 

ekonomik sorunlarla boğuşmak zorun da kalmıştır. 

Azerbaycan egemenliğine kavuştuğun da olabilecek en kötü 

sorunlarla karşılaştı. Doğuda Hazar denizinden komşularla 

Hazarın statüsü sorunu, batı da, Ermenilerle toprak 

(Karabağ) sorunu, Gürcistan ile orada yaşayan çok sayıda 

Azeri Türkü nedeniyle potansiyel etnik sorunlar, Kuzey de 

Ruslarla etnik ve terör sorunları, Güney de İran ile 

potansiyel etnik ve dini radikalizm gibi birçok sorun 

mevcuttur. Sorunu olmadığı tek komşusu Türkiye’dir. 

Azerbaycan, askeri gücü, ekonomik ve teknolojik seviyesi 
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ve nüfus kalitesiyle, sorunlarının üstesinden gelebilir. Ancak 

sorun yaşadığı ülke veya ülkelerle mücadele ederken 

karşısındaki ülke veya ülkeler müttefiklerinin desteğiyle 

daha güçlü hale gelmektedir. Bir başka deyişle sorunlu 

ülkeler Azerbaycan’a karşı dünya da örneğine az rastlanan 

bir işbirliği yapmaktadırlar. Dolaysıyla, Azerbaycan bir 

sorun için aynı anda birçok ülkeyle mücadele etmek zorunda 

kalmaktadır. Örneğin, Ermenistan ile olan mücadelesin de 

karşısın da Rusya ve İran’ı bulmaktadır. Bu talihsiz durum 

Azerbaycan’ın savunmasını zorlaştırmaktadır. 

Ermenistan, denize açılımı olmayan, yerin altı ve 

üstünde önemli zenginliği bulunmayan, Turizm cazibesi ve 

potansiyeli olmayan, sanayi ve teknolojisi bulunmayan, 

üretimi yetersiz ve dışa bağımlı bir ülkedir. Ermenistan, 

nüfus, yüz ölçümü, milli hasıla ve askeri güç gibi konularda 

Azerbaycan dan üç defa daha küçüktür. Böyle yetersiz ve 

güçsüz bir ülkenin kendisinden üç kat büyük bir ülkenin 

beşte bir toprağını işgal edip 25 yıldan beri elinde 

tutabiliyorsa bunda bir tuhaflık var demektir. Böyle bir 

durum eşyanın tabiatına aykırıdır. Burada yapılması gereken 

şey, Azerbaycan’ın Ermenistan dan ziya de ona güç ve 

destek veren Rusya Federasyonuyla sorunu konuşup 

çözmesi gerekir. Ancak burada ki asıl sorun, Rusya’nın 

sorunun çözümünü istememesidir. Örneğin, Ermenistan da 

hükümet Azerbaycan toprağını geri verme kararı alsa Rusya 

buna izin vermeyecektir. Zira sorun çözüldüğü andan 

itibaren Azerbaycan ve Ermenistan, her ikisi de batı bloğuna 

geçecektir. Dolaysıyla Rusya sorunlardan beslenmektedir. 

Rusya’nın, bu iki ülkeyi himayesi altın da tutması ve 

sömürmesi için sorunun çözülmemesi gerekir. Rusya bu 

politikasını, Gürcistan ve Moldavya da da uygulamaktadır. 

Bunun nedeni, batıya göre cazip bir ülke olamaması, 

müttefiklerine sunacak fazla bir değere sahip 

olmamasındandır. Bu ülkeleri kendi haline bıraktığın da 

hepsi de batı bloğuna gideceği muhakkaktır. Batı, zenginlik, 

özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun 

üstünlüğü gibi çağdaş değerlere sahiptir. Bu çağdaş 

değerlerin Rus politik ve yönetim hayatına girmesi için daha 

uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Azerbaycan-Ermenistan 

arasında ki sorun Azerbaycan açısından acilen çözülmesi 

gereken hayati bir sorundur. Dolaysıyla Azerbaycan’ın 

sorunun çözümün de bir başka yöntem bulması gerekir aksi 



151 
 

taktir de uzun bir zaman alacaktır. Zira, Rusya’nın kısa bir 

süre için de politik ve stratejik bir değişikliğe gitme gibi bir 

niyeti ve planlaması gözükmemektedir.   

Azerbaycan devleti, bağımsızlığını aldığından bu 

tarafa güvenlik ve savunmasıyla ilgili planlama, çalışma ve 

“Milli Güvenlik Strateji Belgesin de” en büyük güvenlik 

tehdidi olarak Ermenistan’ı görmektedir. Bu da normal ve 

gerekli bir davranıştır. Zira Ermenistan 1992 yılından bu 

tarafa Azerbaycan’ın Karabağ bölgesini işgal etmektedir. 

Azerbaycan yüzölçümünün beşte birine tekabül eden bu 

toprak parçası, uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı bir 

şekilde işgal edilmiştir. Bu fiili durum Azerbaycan’ın toprak 

bütünlüğünü ve egemen bir devlet olma özelliğini 

bozmuştur. Zira, devlet, artık bütün toprakları üzerinde 

egemen değildir. Bu durum aynı zaman da bölgesel ve 

uluslararası barışı da ortadan kaldırmıştır. Karabağ sorunu 

çözülmediği müddetçe iki ülke arasın da ve bölge barışının 

sağlanması da mümkün değildir. Karabağ sorunu, sadece 

Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini değil aynı zaman da, 

Azerbaycan-Rusya ve Türkiye-Ermenistan arasında ki 

ilişkileri de gerginleştirmeye devam edecektir. Karabağ 

sorunu, bağımsızlığına yeni kavuşan Azerbaycan’a kim dost 

kim düşman ispatlı bir şekilde göstermiş oldu. Ayrıca, ülke 

içinde, Sovyet rejiminin yarattığı elitlerin Rus hayranlığı ve 

Rusya’ya bağlılıklarını ve dindar yurttaşların İran hayranlığı 

ve bağlılıklarını tekrar gözden geçirmek zorunda 

kalmışlardır. Zira gerek Rusya’nın gerekse İran’ın 

Ermenistan’a verdikleri destek saklanamayacak ve inkar 

edilemeyecek kadar büyük ve açıktır.  İran çözüm istemiyor, 

Azerbaycan’ın sürekli bir şekil de meşgul olmasını istiyor, 

kendi içinde yaşayan Güney Azerbaycanlı Azeri Türkleriyle 

ilgilenecek zamanı ve fırsatı olmasın istiyor. Ayrıca, 

Azerbaycan-Ermenistan sorunu çözüldüğü taktir de, 

Ermenistan’ın İran’a olan ihtiyacı azalacak, Türkiye ve 

batıyla daha fazla işbirliğine girecektir. Ancak, her iki ülke 

de Karabağ sorunun da, resmi olarak, tarafsız olduklarını 

beyan etmektedir. Azerbaycan’ın güvenliği ve savunması 

açısından, üç bölge ülkesi Rusya, İran ve Türkiye’nin 

tutumu çok önemlidir. Zira bu üç ülkenin müdahalesi bölge 

dengesi üzerinde etkili olacak güce sahiptir. Özellikle de 

Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Karabağ sorunun 

çözümü açısından belirleyici olabilecek ülkelerdir. Güney 
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Kafkasya ülkelerinden ve Azerbaycan’ın komşusu Gürcistan 

da benzer sorunlarla karşı karşıyadır. Rusya’nın müdahalesi 

ve desteğiyle her iki ülkenin toprak bütünlüğü bozulmuş ve 

egemenlikleri zaafa uğramıştır. Bu durum, 21.Yüzyılın 

anlayışına ve eski ortaklara karşı uygulanması gereken 

hukuk ve ahlaki davranma ölçüsüyle bağdaşmamaktadır. 

Ruslar bu politikalarını, halkların kendi kaderlerini 

kendilerinin tayin etme hakkıyla izah etmekte ve meşruiyet 

kazandırmaya çalışmaktadır. Oysaki uluslararası ilişkiler de 

ihlal edilmemesi gereken bir kural daha var ki, o da ülkelerin 

toprak bütünlüğünün zorla bozulmaması ve saygı 

gösterilmesi kuralıdır. Rusya, uluslararası hukuk ve 

teamüllere karşı işine nasıl geliyorsa öyle davranmaktadır. 

Bunun en güzel örneğini, Kırım ve Ukrayna konusun da 

göstermiştir. Batılılar (ABD, AB), bir ülkeyle uyuşmazlığa 

düştüklerin de müzakere ederler, ikna edemezlerse, politik 

ambargo, sonra askeri ambargo, sonra da ekonomik ambargo 

uygulayarak ikna etmeye çalışır. Rusların yöntemi daha 

farklı önce tehdit eder ikna edemezse, savaş açar. 

Azerbaycan’ın Ermenistan ile savaşması demek Rusya ile 

savaşması demektir. Dolaysıyla, Azerbaycan, Rusya ile 

savaşmayacağına göre bir yolunu bulup Rusya’yı ikna 

etmesi gerekir. Rusya Ermenistan tarafındadır, taraflı 

olandan arabulucu olmaz. Ermenistan eninde sonun da batı 

kampına geçecektir. Batıda ki Ermeni kökenliler, 

Ermenistan’ın Rus boyunduruğundan kopartmaya 

çalışmaktadırlar. Bugün mevcut Rus yanlısı ve eski Sovyet 

vatandaşı Ermeni yöneticilerin yerini batı eğitimli Ermeniler 

alacaktır ve hiçbir kuvvet bunları Rus egemenliği altında 

tutamaz. Ancak bu süreç uzun bir zaman ve uzun bir yolu 

gerektirir ki, Karabağ sorunu acilen çözülmesi gereken 

hassas bir sorundur.  

Azerbaycan, bütün devletlerin yaptığı gibi, ulusal 

güvenliği için, içte ve dışta birtakım tedbirler almaktadır. 

İçte, ulusal bütünlüğü sağlayacak tedbirler alma, yıkıcı 

faaliyetlere karşı tedbir alma, dini fanatizmi önleme, eşitlik 

ve adaleti sağlama, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne 

saygı gibi çağdaş değerleri ülke de hakim kılarak yurttaşların 

huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak ve dıştan 

gelecek tehlikelere karşı koyacak ülkesine bağlı bir yurttaş 

yetiştirmek amaçlanmaktadır. Dıştan gelecek önemli 

tehlikelerden birisi gelmiştir. Yukarıda değindiğimiz gibi 
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Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgalidir. Yeni tehlikeler 

de mevcuttur. Karabağ sorunu barışçıl yollardan 

çözülmezse, Ermenistan ile bir savaş kuvvetli bir ihtimaldir 

ve Azerbaycan buna hazırlıklı olmalıdır. Askeri olarak, 

moral olarak, ekonomi olarak, politik olarak ve diplomatik 

olarak tedbirlerini alması gerekir. Uluslararası ilişkiler de 

her savaşın bir arka planı bir de savaş bittikten sonra 

diplomasi mücadelesi vardır. Ülkeler, muharebe alanın da 

silahını iyi kullanmış bile olsalar, diplomasiyi iyi 

kullanamazlarsa savaştaki kazanımlarını kaybetme riski hep 

mevcuttur.  İkinci büyük tehlike, İslami radikalizmin diğer 

ülkeler tarafından Azerbaycan’a sokulması ve çağdaş 

yönetimin zaafa uğratılması riskidir. Azerbaycan da, her 

çağdaş Müslüman ülke gibi, çağdışı, radikal İslamcıların 

tehlikesi altındadır. Çarlık dönemi ve Sosyalist dönemi de 

kattığınız da yaklaşık iki asırdır, İslami tehlike ve tehdit 

yaşamamıştır. Radikalizmden uzak seküler bir geçmişe sahip 

olmasına rağmen, Sovyet sonrası bağımsızlığını elde 

etmesiyle, 25 yılda İslami radikalizm tehlike oluşturmaya 

başlamıştır. Azerbaycan, devleti, halkı ve elitleri, geleneksel 

olarak radikalizme yabancı olmasına rağmen, soğuk savaş 

sonrası özgürlük atmosferin de, dış destekli İslamcılık diğer 

Müslüman ülkeler de olduğu gibi Azerbaycan’a da sirayet 

etmiştir. Burada en büyük pay İran devleti ve sivil toplum 

örgütlerinin olduğunun altını çizmek gerekir.   

Azerbaycan, Sovyet ardılı bir ülke olarak, 

bağımsızlığını kazandığı 1991 den bu tarafa diğer birçok 

Sovyet ülkesi gibi, Rusya Federasyonunun ülkeye nüfuz 

etmesine karşı mücadele vermiştir. Gürcistan, Ukrayna ve 

Moldavya gibi ülkelerle aynı tehlikeye maruz kalmıştır. 

Macaristan, Polonya, Romanya ve Bulgaristan gibi eski 

Sovyet ülkeleri NATO ve AB üyelikleriyle, Rus nüfuzundan 

ve baskısından kurtulmuşlardır. Çekoslovakya ve 

Yugoslavya da dağılmak zorunda kalmıştır. Azerbaycan, 

eski Sovyet ülkeleri ve Rusya dan mustarip olan, Gürcistan, 

Moldavya ve Ukrayna ile 10 Ekim 1997 tarihin de, 

Demokrasi, Ekonomik refah, sınırların dokunulmazlığı, 

hukukun üstünlüğü gibi değerlerin korunması ve işbirliği 

çerçevesinde GUAM kurulmuştur. Bu uluslararası örgütü 

kuran dört ülke de, eski Sovyet ülkesi ve Rusya 

Federasyonuyla sorunlu olan ülkelerdir. Bu dört ülkenin 

(Azerbaycan, Gürcistan, Moldovya ve Ukrayna) Rusya 
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Federasyonuna karşı caydırıcılık gücü olmasa da bir mesaj 

verdiği muhakkaktır. Rusya, eski Sovyet ülkelerinin 

bağımsızlıkları ve eski Sovyet coğrafyasında ki barış için 

ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Rusya Federasyonu, eski 

Sovyet ülkelerini nüfuzu altın da tutmak için özendirici, 

cazip ve çağdaş yöntemlerle ikna ederek değil, çeşitli 

yöntem ve gerekçelerle tehdit ederek yanın da tutma yolunu 

tercih etmektedir. 7 Ekim 2002 yılında, Taşkent te, Rusya, 

Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan Ermenistan 

ve Beyaz Rusya ile “Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, 

Collective Security Treaty Organisation” kurmuştur. 

Azerbaycan, bu örgüte Rus baskısına rağmen katılmamıştır. 

Rusya, üye ülkelere baskı yapmasına rağmen askeri bir 

örgüte dönüşmesini kabul etmemişlerdir. Başarısız ve 

işlevsiz bir örgüt olarak yaşamını sürdürmektedir. Bu örgüt, 

üye ülkelerin toprak bütünlüğünü korusa bile Rusya’nın 

tutumundan dolayı egemen bir ülke olma özelliğini 

korumasının kolay olmayacağını söylemek abartılı 

olmayacaktır. Bir kolektif güvenlik örgütü için, ortak 

düşman, ortak tehlike gerekir, NATO ve Varşova Paktı 

örgütlerin de olduğu gibi. Rusya, bu güvenlik örgütü ve 

üyeleri için ortak düşman veya ortak tehdit bulması kolay 

olmayacaktır. Bu örgüt üyeleri ülkelerin, çıkarları, tehdit 

algılamaları çok farklı olduğu gibi batı dünyasına da 

sempatiyle bakan ülkelerdir. Dolaysıyla Rusya’nın 

müttefiklerini ikna ve motive etmede zorlanacağı 

muhakkaktır. Azerbaycan, toprak bütünlüğünün 

bozulmasında Rusya’nın parmağı olduğunu düşündüğü için, 

bu örgüte girmeyi istememiştir. Ermenistan, Karabağ 

konusun da ki kararları Rusya’dan bağımsız olarak verse 

sorun çoktan çözülmüş olurdu. Ermenistan Karabağ 

nedeniyle Türkiye ile de ilişkileri kopmuş ve batı kapısı 

yüzüne kapanmıştır. Rusya’nın Ermenistan’a verdiği destek 

kendisine ekonomik, askeri, politik ve diplomatik olarak çok 

pahalıya mal olmaktadır. Petrol fiyatlarının düşmesi, Kırım, 

Ukrayna ve Suriye olayları Rus ekonomisine büyük yük 

getirmiştir. Aynı şekilde, Ermenistan da, yoksul bir ülke 

olmasına rağmen gücünün üstün de asker beslemekte ve 

silah almaktadır. Rusya ise yaptığı desteğin karşılığın da 

zaten kıt olan Ermenistan imkanlarını sömürmektedir. 

Hakeza Azerbaycan da, bu sorun nedeniyle savunma 

bütçesini yüksek tutmakta ve ulusal kalkınması ve refahına 
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daha az para harcamaktadır. Bu soruna nereden bakarsanız 

bakın herkes kaybetmektedir. 

Bölgenin büyük ülkelerinden İran’ın tavrı hem ilginç 

hem de sorunun çözümünü zorlaştırıcıdır. İran ve 

Azerbaycan’ın Müslüman olmaları ve İran da yaklaşık 40 

milyon Azerbaycan Türkünün yaşaması nedeniyle hem 

insani hem de politik olarak Azerbaycan’ı desteklemesi 

beklenirken, ilginç ve şaşırtıcı bir şekil de Ermenistan’ı 

desteklemesi ve Rusya’nın bölge ülkelerini nüfuzu altına 

almasına ses çıkartmaması ilginç olduğu kadar da garip bir 

durumdur. İran’ın bu tutumuna “Reelpolitik” olarak 

nitelendirip izah yoluna gitmek istesek te, bu durumun 

İran’ın da çıkarına olmadığı açıktır. İran aynı zaman da Türk 

kökenli iki komşusu Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetini 

karşısına almakta ve bunda da bir beis görmemektedir. Bir 

başka ifadeyle çekinmemektedir. Bu iki ülkenin kendisine 

karşı memnuniyetsizliğinden ve yaptırımlarından 

korkmamaktadır. Yani Ermenistan ile ilişkisi İran için diğer 

iki komşu ilişkisinden daha önemlidir. Bu tutum devlette 

olduğu gibi Fars kökenli halk ve eğitimli kesimlerde de 

mevcuttur. Örneğin, Tahran Üniversitesinden Profesör 

Behram Emir Ahmediyandan İran da ünlü bir haber sitesi 

olan “Habaronline” da yazdığı bir makalede “Azerbaycan-

Ermenistan çatışmasın da Ermenistan’ın galip gelmesi 

demek İran’ın galip gelmesi demektir. Türkiye’nin 

Azerbaycan’a desteği sorunu uzatmaktadır.” Böyle bir 

makalenin açık bir şekilde nüfusunun yarısına yakını 

tarafından beğenilmeyeceğini bilerek yazılması Fars 

etnisitesinin ülkede ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtıdır. 

Yazar, İran-Ermenistan ilişkisinin derinliğini ve Ermenistan 

devletinin İran yardımlarından memnuniyetini ve 

yardımların önemini şu şekilde belirtmektedir. “Ermenistan 

yetkilileri İran’ın yardımı olmasaydı Ermenistan diye bir 

devlet olmazdı”, diye yazmaktadır. Yazar bu denli bir 

Ermenistan yanlısı olduğunu gösteriyor ve İran da bulunan 

Türk kökenli yurttaşlarından, Türkiye ve Azerbaycan’ın 

tepkisinden çekinmemektedir.  

Aslında Ermenistan da, Amerika Birleşik 

Devletlerinin İran’a karşı koyduğu ambargosuna rağmen 

batılı ülkelerin uyarılarına çok itibar etmeden İran ile 

ilişkilerini sürdürmüştür. Batı dünyası da Ermenistan’ın bu 

davranışını görmezden gelmiş ve herhangi bir yaptırım 
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uygulamamışlardır. 2007 yılında İran ile Ermenistan 

arasında yapılan enerji anlaşması iki ülke arasında yapılan 

ve uygulanan en önemli anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre iki 

ülke arasında gaz boru hattı döşenecek ve İran gaz verecek 

ama Ermenistan parası olmadığı için karşılığın da İran’a bu 

gazdan üretilen elektrik verecektir. Bir metre küp gaz 

karşılığında bir saatte üç kilovat elektrik verecektir. Gazı 

elektriğe dönüştürme tesisini İran sınırına yakın Ermenistan 

topraklarında İran mühendisleri tarafından 2008 de 

kurulmuştur. Bu anlaşmadan da anlaşılacağı gibi İran açık 

bir şekilde Ermenistan’ı desteklemektedir. İki ülke arasında 

ki siyasi ilişkiler çok iyi olmasına rağmen ekonomik ilişkiler 

istedikleri kadar yüksek değildir. Bunun nedeni yukarı da 

zikrettiğimiz gibi, iki ülke ekonomisinin birbirlerini 

tamamlayıcı özellikleri olmadığı gibi teknolojik ve finans 

konusunda da ciddi sorunları vardır. 2015 yılında iki ülke 

ticareti toplam 300 milyon dolar gibi çok düşük bir 

rakamdır. İran – Ermenistan arasında üst düzey ziyaretler sık 

olmasa da ilişkilerin önemini vurgulamak için birçok defa 

üst düzey ziyaret yapılmıştır. En son yapılan üst düzey 

ziyaret 14-16 Ekim 2015 tarihinde İran cumhurbaşkanı 

birinci yardımcısı, yani başbakanlık eşdeğeri olan İshak 

Cihangiri olmuştur. Cihangiri kalabalık bir heyetle 

Ermenistan ziyareti yapmış ve çok sayıda politik, ekonomik 

ve kültürel anlaşmalara imza atmıştır. Ermenistan başbakanı 

Hovik Aprahamyan ve cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile 

görüşmüştür. Ticari ve ekonomik anlaşmaların temelini 

oluşturan, önemli olan birkaç tanesini şu şekildedir. 

Bankacılık, tarım. Bilişim teknolojileri, Ermenistan da İran 

ticaret merkezleri açılarak İran ürünlerinin bu merkezler 

vasıtasıyla Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olan Ermenistan 

üzerinden eski Sovyet ülkelerine satma amacı ve 

planlanmasıdır. Bir diğer önemli anlaşma, henüz 

gerçekleşmedi ancak gerçekleşirse iki ülke içinde önemli bir 

kazanım olacak demiryolu inşaatıdır. İki ülkeyi birbirine 

bağlayacak olan bu demiryolu, denize açılımı olmayan 

Ermenistan’ı Basra körfezine bağlamayı amaçlamaktadır, 

2013 yılında yapımına başlanan demir yolu projesi Rus 

şirketi Russia FZA tarafından yapılmaktadır. Ermenistanlı 

stratejist ve İran uzmanı Vardan Vestaniyan İran ile 

gerçekleştirilen projeler sayesinde Ermenistan, Türkiye ve 

Azerbaycan’ın ablukasından kurtulmak ve özgürleşeceği 
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tespitini yapmıştır. İki ülke arasında ki bu anlaşmalara ve 

gerçekleştirilen işbirliğine bakıldığında resmi ilişkilerin 

başladığı 1992 yılından bu tarafa ciddi bir ilerlemenin 

olmadığı görülmektedir. İki ülke yönetiminin de işbirliği 

iradesi yüksek olmakla birlikte iki ülkenin de olanakları 

buna elvermemektedir. Ermenistan’ı 1992 de ilk tanıyan 

ülkelerden olan İran Ermenistan dan en önemli beklentisi 

politiktir. Ermenistan ise İran’dan beklentisi politikten 

ziyade ekonomiktir. 

 İki ülke arasında ilk devlet başkanı ziyareti 8-10 

Eylül 2004 tarihin de İran devlet başkanı Muhammed 

Hatemi ve Ermenistan devlet başkanı Robert Koçaryan 

arasında gerçekleşmiş ve o tarihten sonra seçilen bütün İran 

devlet başkanları Ermenistan devlet başkanlarıyla 

görüşmüşlerdir. Bu ayrıntı iki ülkenin karşılıklı olarak 

birbirlerine verdiği önemi göstermektedir. İran, Osmanlı 

imparatorluğu döneminde 1915 de gerçekleştirildiği öne 

sürülen sözde Ermeni soykırımını dolaylı olarak 

tanımaktadır. Doğrudan tanımayı gerek İran da yaşayan 

Türk kökenli yurttaşlarından gerekse komşusu Türkiye ile 

ilişkileri açısından uygun bulmamakla birlikte, Ermenistan’ı 

da memnun edecek şekilde davranmaktadır. Örneğin, devlet 

başkan yardımcısı Hamid Baghaei yaptığı bir konuşmada 

sözde soykırım olayını tanımıştır. “ Bundan yüzyıl önce 

Osmanlı devleti döneminde Ermenilere karşı soykırım 

uygulandı. Bugün Osmanlı devleti yok, ama Ermeniler yine 

de Türkiye’den özür ve tazminat bekliyor.” Diyerek resmen 

olmasa da dolaylı olarak soykırımı tanımıştır. Türk 

hükümetinin protestosu üzerine bu konuşmanın resmi 

olmadığı kendi görüşü olduğu söylenerek iki ülke arasında 

çıkacak bir krizi önlemek istemiştir ama devlet başkan 

yardımcısının bu net konuşması İran’ın gerçek niyetini 

ortaya koyması bakımından önemlidir. 

 İran’ın Ermenistan’a bu kadar önem vermesi ve 

Türkiye ile Azerbaycan’ı karşısına almasına değecek hangi 

çıkarı var, belli değil. 1992 yılından bu tarafa İran bunu 

yapıyor ama çıkarlarına çok uygun bir sonuç elde ettiğini 

söylemek mümkün değildir. İran, bu politikasıyla hem içinde 

ki Türk kökenli yurttaşlarını hem de komşuları Türkiye ve 

Azerbaycan’ı irrite etmekte ve karşısına almaktadır.  

Ermenistan’ın batılı ülkeler nezdinde ki sempatisini 

kullanarak izolasyonunu hafifletmek istemiş olabilir, ama 
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bunu başaramadı zira İran, Ermenistan’ın gücünü ve batı 

nezdinde ki itibarını iyi ölçüp ve iyi değerlendiremiyor. 

Amiyane tabirle İran’ın attığı taş ürküttüğü kurbağaya 

değmemektedir. Karabağ konusunda Ermenistan’a destek 

vermesi ülkesinde ki Türkleri ayaklandırmamıştır ama 

onların bu politikadan mutlu olduğu veya anlayışla 

karşıladığını söylemek mümkün değildir. Hakeza Türkiye de 

İran’ın Ermenistan ile ilişkilerini sorgulamakta ve şüpheyle 

bakmaktadır. Bu ikili ilişkilere Yunanistan’ın da katılması 

İran’ın Türkiye ve Azerbaycan’a karşı niyetlerinin dostane 

olmadığı açıktır. İran’ın bu ülkelerle ilişkilerinde ekonomik, 

kültürel ve barış amaçlı olmadığı bellidir. İran, Ermenistan 

ve Yunanistan ortak düşman olarak gördükleri Türkiye ve 

Azerbaycan’a karşı birleşme görüntüsü vermektedir. 

Ermenistan ve Yunanistan’ı anlamak mümkündür ancak bir 

İslam devleti olan ve bünyesin de yaklaşık 40 milyon Türk 

yaşayan İran’ın bu politikası ne kadar gerçekçi tartışmaya 

açık ve izaha muhtaçtır. İran’ın Türkiye ve Azerbaycan’a 

karşı, bu pervasız ve korkusuz politikaları İran devletinin 

gücünden ve becerisinden gelmemektedir, Türkiye’nin ve 

Azerbaycan’ın beceriksizliklerinden ve hakkını savunmada 

ki zafiyetlerinden gelmektedir. Örneğin, Türkiye de veya 

Azerbaycan da yaklaşık 40 milyon Fars kökenli yaşasaydı, 

İran bu iki devleti de perişan ederdi. Demek ki, “at binenin 

kılıç kuşananındır” atasözü bu olayda, bir kez daha 

doğruluğunu ispat etmektedir. 

Azerbaycan’ın, güvenlik, dış politika, ekonomi ve 

kültürel ilişkiler konuların da sorun yaşamadığı tek komşu 

ülke Türkiye’dir. Bunun temel nedeni, her iki ülke halkının 

aynı soydan gelmesidir. Azerbaycan bağımsızlığını aldığı 

1991 den bu tarafa her iki ülkenin ilişkileri birçok kardeş 

ülkeyi kıskandıracak mahiyettedir. Arap devletleri arasında 

ki ilişkiler, Güney-Kuzey Kore ilişkileri dikkate alındığında, 

taktire şayan bir durumdur. Türkiye Azerbaycan’ın askeri 

yapılanmasın da, NATO standartlarına gelmesin de eğitim, 

taktik, donanım ve askeri kapasite gibi konular da destek 

vermiştir. Karabağ konusu başta olmak üzere her türlü 

sorunun da yanın da olmuştur. Azerbaycan da aynı şekilde, 

her türlü sorun da Türkiye’nin yanın da olmuştur. Kardeş 

ülke olmanın yanın da her iki ülkenin çıkarları da 

örtüşmektedir. Ermenistan, her iki ülkenin de sorun yaşadığı 

ve tarihten gelen bir takım toprak, halk ve psikolojik sorunlu 
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ortak mirasa sahiptir. Her iki ülke de Ermenistan nezdin de 

Rusya, AB ve İran ile mücadele etmek zorundadır. AKP 

yönetimi, Ermenistan ile mevcut sorunları çözmek için bir 

arayışa girmiştir. Başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin 

desteği ve baskısıyla, 10 Ekim 2009 da İsviçre’nin Zürih 

kentin de dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ve Ermenistan 

dışişleri bakanı Edvard Nalbatyan ve ABD dışişleri bakanı 

ile diğer Avrupalı bakanlarla birlikte büyük bir merasimle 

anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma Türk kamuoyu 

tarafından şüpheyle karşılanmış ve çok eleştiri almıştır. 

Azerbaycan da endişelerini bildirmiştir. Ermenistan 

kamuoyu da kendileri açısından memnun değildi. Rusya da 

bu anlaşmaya karşıydı, zira sorun çözülürse, Ermenistan’ın 

batıya kayma ihtimali güçlenmişti. Her iki ülke yönetimi de 

geri adım atarak Zürih anlaşmasını yürürlüğe koymamıştır. 

Böylece, Azerbaycan’ın rahatsız olduğu bir anlaşma ortadan 

kalkmış oldu. Bu anlaşma da Azerbaycan’ı ve Türk 

kamuoyunu rahatsız eden neden Karabağ konusunun 

halledilmeden Türkiye’nin Ermenistan ile anlaşması 

hususudur. Zira Türkiye, 1992 yılından bu tarafa Karabağ 

konusun da Azerbaycan’ın hep yanın da olmuştur. Bu sorun 

çözülmeden Ermenistan ile bir anlaşma yapmama politikası 

takip edilmiştir. Zürih anlaşmasının bu hassas soruna gerekli 

ihtimamı göstermediği düşüncesi tepki toplamıştır. 

Azerbaycan’ın günümüzde ki en ciddi güvenlik 

sorunu Karabağ dan kaynaklanan toprak bütünlüğünün 

sağlanması sorunudur. Azerbaycan yönetimi, 2016 da yıllık 

bütçesinin % 18.3’nü savunmaya harcamaktadır. Bu bir 

rekordur ve dünyada da önemli bir noktadadır. 

Azerbaycan’ın 2016 bütçesi 16.264 milyar Manattır. Bunun 

1.837 milyar Manatı savunma bütçesidir, bu da yaklaşık 

1,754 milyar dolara tekabül etmektedir. Bu rakam 

Ermenistan’ın savunma bütçesinin yaklaşık altmış katıdır. 

Ancak şunu da bilmek gerekir ki, Ermenistan’ın arkasın da 

Rus ordusu vardır. Bilindiği gibi Rusya’nın Ermenistan da 

birisi Gümrü de, diğeri de başkent Erivan da askeri hava 

alanın da olmak üzere iki askeri üssü vardır. Rusya, 

Ermenistan’a önemli miktarda askeri yardımların yanın da 

ekonomik yardımlarda yapmaktadır. Rusya’nın, Azerbaycan 

ile askeri ve savunma ilişkisi minimum seviyededir. Rusya, 

1985 de Gebele de ağırlıklı olarak dinleme tesislerinin 

olduğu bir askeri üs kurmuştur. Bu üste yaklaşık 1400 Rus 
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askeri görev yapmaktaydı. Sovyet sonrası bir müddet bu üs 

Rusya’nın kontrolünde kalmıştır. 1996 da zamanın devlet 

başkanı Haydar Aliyev bu üssün Azerbaycan’ın malı 

olduğunu bir kararnameyle deklare etmiştir. 2002 yılın da iki 

ülke yaptığı bir anlaşmayla, Gebele askeri üssü Rusya’ya on 

yıl boyunca kiralanmıştır. 2012 yılında on yıl dolduğun da, 

iki ülke konuyu tekrar görüşmüş ve Azerbaycan yıllık kira 

bedelini artırmak isteyince uyuşmazlık çıkmıştır. İki ülke 

ilişkisi, Rusya’nın Ermenistan’a verdiği destek nedeniyle iyi 

değildi. Rusya’nın Karabağ tavrı ve Azerbaycan’ın toprak 

bütünlüğüne yönelik olumsuz tutumu Azerbaycan’ı çok 

rahatsız etmektedir. Bu durumu bilen ve eninde sonun da 

Gebele den çıkacağını anlayan ve artık ihtiyaç duymadığı bu 

tesisi, Rusya 23 Ocak 2013 de resmi bir yazıyla Gebele den 

çekileceğini Azerbaycan hükümetine bildirmiş ve böylece 

Rusya Azerbaycan dan askeri olarak çekilmiş oldu. Bu 

aslında önemli tarihi bir olaydır. Zira 1828 yılından bu tarafa 

Rus askeri varlığı böylece sona ermiş oldu. Bu sonuç 

Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprak egemenliği açısından 

çok önemlidir.     

 

 

 

 

 

 

 

 


