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EDİTÖRDEN 

 

 

Dergimizin üçüncü sayısı da elinizde, günümüzde 

kaliteli bilimsel bir dergi çıkartmak kolay bir iş değildir. 

Üstelik farklı dillerde yayınlamak daha da zordur. Ama, çok 

sayıda dostumuzun ve meslektaşımızın yardımlarıyla bunu 

başarmak mümkün olmaktadır. Çıkarttığımız ilk iki sayı, çok 

beğeni ve takdir topladı. Bu da bizi motive etmektedir. 

Amacımız, Türk bilim literatürüne katkı yapmak, Türkiye de 

yayın hayatının gelişmesine destek olmak, dış politika, 

siyaset bilimi ve tarihi konularında araştırmacılara ve bu 

konulara ilgi duyan bilim ve düşün insanlarının gereksinim 

duyduğu bilimsel araştırmalara dayalı makaleler 

yayınlayarak hizmette bulunmaktır. İlk sayıda olduğu gibi 

bu sayıda da İran konusuna ağırlık verdik. Ancak daha 

sonraki sayılarımız da, genelde uluslararası ilişkilerin bütün 

konularında ve özelde de Ortadoğu konusunda da farklı ve 

ilginç bilimsel makaleler okuyacaksınız. Günümüzün iyi 

okunabilmesi ve gelecek planlamasını yapmak için, 

devletlerin ve siyaset planlamacıların bilimsel çalışmalara 

ihtiyacı vardır. Özelikle, uluslararası ilişkilerin karmaşıklığı 

ve bölgemizde yaşanan çatışmalar ve insani dramlar bilim 

insanlarının daha fazla alternatif sunmasını gerektirmektedir. 

Elinizdeki dergi de bu ihtiyaca cevap vermeye çalışmaktadır. 

Ortadoğu bölgesi, maalesef son yedi yıldır acımasız bir 

savaş içindedir. Bölge halkları hak etmedikleri bir dram 

yaşamaktadır. Bölge yöneticileri ve karar alıcıları yaşanan 

sorunların müsebbibidir. Emperyalist güçlerin bölge 

ülkelerini kendi çıkarlarına uygun yönlendirmesi ve bölge 

halkları arasında ki sorunları kaşıyarak birbirlerine karşı 

kışkırtıp çatışmalarını sağlaması, yöneticilerin basiretsizliği 

ve bilgisizliğinin bir göstergesidir. Dergimizin içeriğini 

belirlerken Ortadoğu bölgesine ve bölge ülkelerine ağırlık 

vermemizin önemli nedenlerinden birisi de bölge 

yöneticilerini ve halklarının bilgilendirilmesine kendi 
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ölçümüzde destek olmayı amaçlamamızdandır. Bölgesel ve 

uluslararası barışa bilimsel bir destek vermek dergimizin 

önemli hedefleri arasındadır. Dergimizin bu sayısının 

yayınlanmasın da emeği geçen herkese ve makale yazan 

bütün meslektaşlarıma teşekkür ederim. 

 

 

               Editör 

Prof. Dr. Haydar Çakmak 
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Irak-I Acem’de İlhanlı, Kara ve  

Ak Koyunlu Hakimiyeti 

 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKSOY 

 

Türkler ile İranlılar arasındaki ilk ilişkiler, çok eski 

tarihlere dayanmaktadır. Horasan’dan Orhun nehrine kadar 

uzanan ve eski zamanlarda adına “Turan” denilen Türk 

ülkesi ile İran komşu oldukları için bu iki millet bir birine 

komşu milletler olarak ilişkide bulunmuşlardır. Bu ikili 

ilişkiler devam ederken İran, Türk Dünyası’nın düğümü 

durumuna gelmiştir. At sırtında Baykal gölünün güneyindeki 

Orhun ve Selenge vadilerinden başlayan Türk’ün faaliyet 

sahası, Altay Dağlarının bazen güney, bazen da kuzey 

yamaçlarını yalayarak Balkaş ve Aral göllerine, buradan 

Hazar’ın kuzeyinden Ural ve İtil (İdil) ırmaklarını aşarak 

Kafkasların ve Karadeniz’in kuzeyine oradan da Balkanlara 

ve Orta Avrupa’ya kadar uzanıyordu. 
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Orhun vadisinden ve Altaylardan fışkırıp, batıya 

doğru asırlarca devam eden bu koşu, daima Hazar Denizinin 

kuzeyinden devam etmiştir. XI. asrın başlarında tam 1000 

yıllarında birden bire bir istikamet daha belirmiştir. Türkler, 

bu defa Hazar’ın güneyinden İran’a, Azerbaycan’a ve 

Anadolu’ya girmişlerdir. Evet, 1000 yılı civarında ne oldu? 

Hangi sebepler, Türkleri bu defa güney kuşağından batıya 

sevk etti? Selçuklu’yu, Osmanlı’yı ortaya çıkaran, demir 

elbiseleri içinde yüz binlerce haçlıyı Anadolu içlerine 

yürüten Bizans’a son vererek Avrupalıyı, Atlas Okyanusuna 

doğru sıkıştıran böylece cihan tarihini değiştiren sebep ne 

idi? İşte bu sebep İran’dır, daha doğrusu Türkler için İran 

düğümünün çözülmesidir. Muhakkak ki, daha önce de 

Türkler İran üzerinden batıya geçmek istemişlerdir. Ama 

Pers ve Sasani seddini aşamamışlardır. İran-Turan 

mücadelesi asırlarca sürdü. Ancak İran düğümü 

çözülememiştir. 

Düğüm, 642’de çözülmüştür ve düğümü çözen de 

İslam’ın Halifesi Hz. Ömer olmuştur. Hz. Ömer’in 642’de 

Sasani İmparatorluğu’na son vermesiyle İran artık bir daha 

belini doğrultamamıştır, eski güçlü İran devletleri bir daha 

görülememiştir. Böylece İran’da ortaya çıkan boşluk, önce 

kuvvetli İslam devletleri -Emeviler ve Abbasiler- tarafından 

doldurulmuştur. Öte yandan Türkler bu dönemde artık yavaş 

yavaş Müslüman olmaya da başlamışlardı. Bundan dolayı 

güney-batı istikameti Türkler için daha cazip gelmiştir. 

Horasan’da kurulan az çok bir kudret gösteren Samaniler, 

999’da Karahanlı ve Gazneli Türk devletleri tarafından 

ortadan kaldırılmıştır. 1000 yılına doğru İran’da hiç bir ciddi 

güç kalmamış ve boşluk güney-doğudan Gazneliler, kuzey-

doğudan Selçuklu Türkleri tarafından doldurulmuştur. 

1040 Mayısında yapılan Dandanakan Savaşı bu iki 

Türk gücü arasındaki kaderi tayin etti ve savaşı taze bir kan 

olarak ortaya çıkan Selçuklu Türkleri kazanmıştır. 

Selçuklular çağında, Türkler, İran’ı yalnız idare etmekle 

kalmamışlar, bu ülkeyi artık bir Türk yurdu, bir Selçuklu 

yurdu ve bir Oğuz yurdu haline getirmişlerdir. 1040 

tarihinde Büyük Selçuklular İran’ı açarak Türkistan’dan 

Anadolu’ya yol bulmuşlardır. Selçuklular, İlhanlılar ve 

Timurlular çağında artık İran düğüm olmaktan çıkmıştır. Bu 

kuvvetli Türk hanedanları, Türkistan’dan Anadolu’ya İran 

üzerinden rahatça köprü kurabilmişlerdir. Doğu Anadolu, 
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Azerbaycan ve İran’da kuvvetli bir siyasi teşekkül oluşturma 

gayretleri, bir Türk hanedanı olan Safevilerle başarıya 

ulaşmıştır. 

İlhanlı Devleti, Cengiz Han’ın torunlarından Hülagü 

tarafından kurulmuştur. İlk elli yıl İdari bakımdan Cengiz 

devletinin batıdaki bir temsilcisi olmuş, daha sonra da bu 

özelliğini kaybetmiştir. Çünkü İlhanlı Devleti, Türk 

unsurunun hakim olduğu toraklarda kurulmuş, idareci 

Moğollar azınlık durumuna düşmüşlerdir. İslam dinini kabul 

edilmesinden sonra ise Türkleşmesi hızlanmıştır. 

Cengiz İmparatorluğu’nun merkezinde başlayan 

saltanat mücadeleleri sonunda Mengü, Coçı Han’ın oğlu 

Batu’nun yardımıyla mücadeleyi kazanarak “Büyük Han” 

olmuştur. Mengü Han ilk olarak iki kardeşinden büyük olan 

Kubilay’ı Çin’e, Hülegü’yü de Önasya’ya gönderdi. Çünkü 

Cengiz’in ölümünden sonra İslam dünyasının büyük 

kısmının kontrolü Moğolların elinden çıkmıştı. Hülegü’ya 

halletmesi için üç görev verilmişti. Burlardan birincisi, 

İsmaililer meselesi, ikincisi, Bağdat Abbasi halifeliği 

meselesi, üçüncüsü ise, Suriye ve Mısır meselelerinin 

sonuçlandırılmasıydı. Helagü ilk ikisini halletmiş 

İsmaililer’in mukavemetini kırdıktan sonra Abbasi 

hakimiyetine son vererek, halifeyi öldürmüştür. Üçüncüsünü 

sonuçlandıramamıştı, yani Suriye’ye doğru ilerlemiş ise de 

Ayn Calut’da Mısır Memelükları tarafından bozguna 

uğratılmış ve durdurulmuştur (1260). 

Böylece Hülagü, büyük han adına İran, Irak, Kafkasya 

ve Anadolu’yu içine alan bölgelerin hükümdarı oldu. Büyük 

hanın tabii manasına İl-Han unvanını aldı. Böylece İl-Hanlı 

Devleti kesin olarak tesis edilmiştir. Bu devletin pek çok 

rakibi vardı ki, bunların başında Altın Orda Hanlığı ve 

Çağataylılar gelmekteydi. Muhakkak ki, bu rekabetin 

sebebini Kafkasya ve Kuzey İran’daki ihtilaflı topraklar 

oluşturuyordu ki zaman zaman karşı karşıya gelmekten 

çekinmemişlerdir. 

İl-Hanlı Devletinin idari, mali, askeri ve yargı 

müesseseleri bir yandan Orta Asya Türk Devlet sistemi ile 

benzerlik gösterirken, diğer yandan da kendisinden sonra 

yörede kurulacak olan Osmanlılar, Celayirliler, Kara 

Koyunlular, Ak Koyunlular ve Safevi devletlerindeki 

müesseselere örmek teşkil etmiştir. Çünkü İl-Hanlı 

Devletinin sivil mimarları Türkler olmuştur. İl-Hanlı Devleti 
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Gazan Han ve halefleri zamanında İslam dinini kabul 

etmişlerdir. 

C.E. Bosworth’un ifadesiyle, “İl-Hanlı idaresi İran 

için bir refah dönemiydi... İl-Hanlı başkentleri Tebriz ile 

Meraga, Matematik ilimleri ve özellikle tarih yazıcılığının 

himaye edilmesi sebebiyle öğrenimin büyük merkezleri 

olmuşlardır”. 

 

Altın Orda Hanlığı ile İl-Hanlılar’ın Azerbaycan 

Mücadelesi 

 

İran, Azerbaycan ve Anadolu’nun Moğollar tarafından 

zapt edildiği esnada Batu’nun askeri de Azerbaycan 

topraklarını ele geçirmişti. Güyük Kağan, Batu Han’ın 

adamlarını bu bölgeden atmak istediği bir sırada ölünce 

yerine Batu’nun desteklediği Müngge, kağanlık makamına 

oturmuştu. Böylece Batu’nun adamları Tebriz, Merağa ve 

Hemedan’a kadar bütün bölgenin vergisini toplamaya devam 

etmişlerdir. Kağan’ın kardeşi Hülagü Han ise, Coçi ve İl-

Hanlı Ulusları arasındaki tabii hududun Kafkas dağları ve 

Derbet’ten geçtiğini düşünmüş ve İlhanlı Ulusunun 

müstakbel inkişafını göz önünde bulundurarak, Tebriz’i 

kendisine başkent yapmış ayrıca Coçi Ulusunun Azerbaycan 

üzerindeki hak iddiasını kabul etmeye yanaşmamıştır. 

 

 

Berke Han’ın Azerbaycan Seferi 

 

Her iki ulusun Azerbaycan üzerinde hak iddia 

etmeleri nihayet Hülagü ile Berke’nin arasını açmıştır. 

Ayrıca Hülagü’nün Bağdad’ın zaptından sonra Batu Han 

zamanından beri İran’da vazife gören Coçi Ulusu 

memurlarını yerlerinden tard ve hatta Hemedan’da 700 

kişiyi de -Berke Han taraftarıdır diye- katletmesi, her iki 

ulus arasındaki uçurumu ve gerginliği son haddine 

getirmiştir. Hülagü’nün Ayn Calut’ta mağlup olması 

Memluk sultanlığı ile Altın Orda’yı birleştirmiştir. 

Bu tarihlerde Tebriz’de ticaretle uğraşan bir hayli 

zengin tacirlerin Hülagü tarafından malları yağma ettirilerek 

katlettirilmesi üzerine, Berke Han da Hülagü’nün Deşt-i 

Kıpçak’taki tacirlerine aynı muameleyi tatbik etmiştir ki, 
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böylelikle siyasi bağlardan sonra ticari bağlarda 

bozulmuştur. 

Hülagü’nün yaptıklarına tahammül edemeyen Berke 

Han, Coçi Ulusu’nun Azerbaycan üzerindeki haklarını elde 

edebilmek için büyük bir ordu ile İlhanlı ülkesine yürümüş; 

Hülagü de mukabil harekete geçmiştir. İki ordu Kür 

Irmağı’nın kuzeyinde (Aralık 1262) karşılaşmıştır. Altın 

Orda Hanlığının ordusu Terek ırmağına kadar geri çekilmiş, 

İl-Hanlı ordusu ilerlemişse de kışın bastırması sonucunda 

pek çok asker donarak hayatını kaybetmiş bundan sonra, 

Ocak 1263 tarihinde İlhanlı ordusu tamamen mağlup 

edilmiştir. Daha sonra 1265’de iki ordu tekrar Kür ırmağı 

kıyısında karşılaşmış ise de bu muharebeden kati netice 

alınamamıştır. 

 

 

Canı-Bek Han’ın Azerbaycan Seferi 

 

Altın Orda Han’ı Özbek Han’ın oğlu olan Canı- Bek, 

babasının ölümünden sonra başkente hakim olmuş ve Gök-

Orda başkenti Siğnak’tan ordusu ile Saray’a gelmekte olan 

ağabey’ini yenmiştir. Böylece tahta oturan Canı-Bek Han 

ataları gibi Azerbaycan üzerindeki Cuci Ulusu’nun haklarını 

elde edebilmek için gayret göstermiştir. 

Kaynaklara göre o sırada Tebriz, Erdebil, Baylakan, 

Berdea ve Nahçivan halkından ve ileri gelenlerinden birçok 

kimse giderek Canı-Bek Han’ı bu ülkeyi fethetmesi için 

teşvik etmişlerdir. Bu teşviklere, Azerbaycan’da İl-

Hanlıların sükûtundan sonra hüküm sürmeye başlayan 

Çobanlılardan Emir Çoban’ın torunu ve Timurtaş’ın oğlu 

olan Melik Eşref’in idaresizliği sebep olmuştur. Bundan 

başka Melik Eşref, Moğol beylerinin çoğunu öldürerek 

onların yerlerini memluklarına ve Anadolu’daki Türk 

emirlerine vermiştir. Daha sonra da alimlere zulmetmeye 

başladığı için alimler de Altın Orda başkentine gitmişlerdir. 

Canı-Bek Han derhal sefer hazırlıklarını başlatmış ve 

müteakiben harekete geçerek Derbent üzerinden Kür boyuna 

erişmiş, oradan da Tebriz üzerine yürümüştür. Ucan 

sahrasında Melik Eşref’in kuvvetlerini perişan ettikten sonra 

Tebriz’e gelmiş ve bu şehirde Melik Eşref’in kızı Sultan 

Baht Hatun’u oğlu Berdi-Bek ile nikahlamıştır. Böylece 

Azerbaycan ve Doğu Anadolu’nun bir kısmı Altın Orda 
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Hanlığı’nın eline geçmiştir. 1356-1367 yıllarına ait 

Tebriz’de ve Bağdad’da Canı-Bek adına sikkeler kesilmiştir. 

Sikkelerin kesilmesi, bu bölgedeki Celayirli beylerinin onun 

yüksek hakimiyetini tanıdıklarını açık olarak göstermektedir. 

 

 

Toktamış Han’ın Azerbaycan Seferi 

 

Toktamış Han, Cuci Han’ın oğlu Tuga-Timur 

neslinden gelen Tuy-Hoca’nın oğludur. Toktamış Han’ın 

ortaya çıktığı sıralarda Altın Orda tahtında Urus Han hüküm 

sürüyordu. Mangışlak bölgesinin hakimi olan Tuy-Hoca, 

Urus Han’a muhalefet ettiğinden dolayı katledildi. Sıranın 

kendisine geldiğini gören Toktamış, bu sıralarda Çağatay 

Ulus’unda hakimiyet kuran Emir Timur’a sığındı. Emir 

Timur’dan aldığı askeri yardım sayesinde 1379 yılında 

yaptığı savaşta, Altın Orda Han’ı Kuyat Mamay’ı mağlup 

ederek devlete sahip oldu. O, bu zaferden sonra Harezm ve 

Azerbaycan hariç, bütün Deşt-i Kıpçak bölgesini hakimiyeti 

altında birleştirdi. 

Altın Orda Hanlığı, Azerbaycan üzerinde ananevi bir 

politika takip etmiştir. Canı-Bek Han’ın Azerbaycan seferi 

dolayısıyla bu bölge tekrar ele geçirilmiş ise de çok 

geçmeden bu defa Celayirliler Azerbaycan’a hakim oldular. 

Dolayısıyla Toktamış Han bu ananevi politika dolayısıyla 

Azerbaycan üzerine hareket etmek üzere hazırlıklara girişti. 

Ancak, onun bu politikası Emir Timur’un takip ettiği siyaset 

ile çatışmaya başladı. 

Toktamış Han, eski Altın Orda Hanlarının Mısır’daki 

Memluk sultanlarıyla İl-Hanlılar’a karşı yaptıkları dostluk 

anlaşmasının bir benzerini, Timur’a karşı yapmak üzere 25 

Ocak 1385’de elçilerini Kahire’ye gönderdi. Zira bu sırada 

Emir Timur, İl-Hanlı ülkesi üzerindeki hakimiyetini 

tamamlamak üzereydi. Mısır tahtında bulunan Sultan Berkuk 

birçok hediyelerle gelen Toktamış’ın elçilerini çok iyi 

karşıladı ve orada kaldıkları süre içinde de en güzel biçimde 

ağırladı. 

Bu arada Emir Timur, 1384 yılında Azerbaycan’a 

yönelince Sultaniye’de bulunan Celayirli Sultan Ahmed, 

Emir’in geldiğini duyunca, Sultaniye kalesini oğlu Akboğa 

idaresinde adamlarını bırakarak kendisi, Bağdad’a gitti. 

Emir Timur, Sultaniye’ye yaklaşınca Akboğa ve kaledekiler 
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Tebriz’e çekildiler. Bundan sonra emir Sultaniye’ye gelerek 

burayı ele geçirdi. Ardında da Sultaniye ile Tebriz’i Saru 

Adile verdi. Ancak Timur bu bölgede daha fazla kalmayarak 

ülkesine geri döndü. 

Azerbaycan’ın ahvalini yakından takip eden Toktamış 

Han, 1385kışında, askeriyle Derbend’i geçerek Şirvan 

üzerinden Tebriz’e yöneldi. Timur’un geri dönmesiyle 

birlikte tekrar bu bölgeye gelen Celayirli Sultan Ahmed ise, 

Toktamış’ın hareketine karşı çıkamadı. Böylece Tebriz, 

görünüşe göre savunmasız kaldı. Fakat Tebriz şehrinin ileri 

gelenleri mukavemete karar vererek hazırlık yapmaya 

başladılar. Toktamış ise, Tebriz’in etrafını ele geçirdikten 

sonra Tebriz’i kuşattı. Ancak kuşatmadan bir süre sonra para 

karşılığında anlaşmaya varıldı. Toktamış Han Tebriz’i 

ordusuna yağmalattı. Prof. Dr. Mustafa Kafalı’ya göre 

“Toktamış’ın bu hareketi, bölge halkının kendisinden yüz 

çevirmesine neden oldu ve eski hamisi Emir Timur’u 

kendisine düşman hale getirdi”. 

 

 

Celayirliler 

 

İl-Hanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra onların 

yerine geçen devletlerden biridir. Irak ve Azerbaycan’da İl-

Hanlıların topraklarına hakim oldular. Hanedanın kurucusu 

Büyük Şeyh Hasan’dır. Büyük Şeyh Hasan, hükümdarlığını 

ilan etmeden önce, İl-Hanlılar’a bağlı bir bey idi. Sultan Ebu 

Said’in çağında Anadolu’nun valisiydi. Daha sonra 

Hülagü’nün Mengü Temür adlı oğlunun neslinden 

Muhammed’i han ilan edip, Bağdad’ı merkez edinerek 

memleketin güney kısımlarını ele geçirdi. 

Giderek güç kazanan Büyük Şeyh Hasan, Çobanlılar 

üzerine hakimiyet kurduysa da 1356’da vefat etti. Yerine 

oğlu Üveys geçti ardından da 1360’da Azerbaycan’ı ele 

geçirerek, Fars’ta birbirleriyle mücadele eden Muzafferiler 

üzerinde hakimiyet iddia etti. 1375 yılında ölümünden sonra 

yerine kardeşi Hüseyin Celayirli tahta çıktı. 1382 yılına 

kadar hakimiyetini sürdüren Hüseyin, bu tarihte ölünce 

yerine Üveys’in oğlu Sultan Ahmed Celayir geçti. 

Celayir hükümdarları, Kara Koyunlu Türkmenlerinin 

Diyarbakır’da gelişen kudreti ve Altın Orda’nın 

hükümdarlarının Kafkaslardan aşarak Azerbaycan’a 
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yaptıkları hücum ile uğraşmak zorunda kalmışlardır. Emir 

Timur’un Önasya’da görünmesi üzerine Sultan Ahmed 

Celayir ona muhalefet ederek önce Osmanlılara daha sonra 

da Memluklulara sığınmak zorunda kalmıştır. Ancak 

Timur’un bölgeden çekilmesi üzerine 1405’de Bağdad’a 

dönebilmiştir. Onların zayıflamaları üzerine Kara 

Koyunlular, Azerbaycan’ı ele geçirmişlerdir. 

 

 

Kara-koyunlular 

 

Çoban-oğulları, Celayirliler ve nihayet Emir Timur, 

Azerbaycan’da kendi hakimiyetlerini korumak için bu 

ülkeye Doğu Anadolu’dan, Suriye ve El-Cezire taraflarından 

birçok Türkmen oymaklarını getirip yerleştirmişlerdir. 

Timur’dan sonra ortaya çıkan karışıklıklardan istifade eden 

bu oymakların beyleri, Azerbaycan’ın ve hatta bütün İran’ın 

mukadderatına sahip olmuşlardır. Bu hareketin merkezini 

Karakoyunlu ve Akkoyunlu oymakları teşkil ediyordu. 

Karakoyunlular’ın reisi Baranlu oymağından olup, 

kendi rivayetlerine göre, bunlar önceleri Sir-Derya’nın 

kuzeyinde yurtlarından hayatlarını devam ettirirken ve 

Moğollar devrinde Töre Bek adlı reisleri idaresinde 3.000 

hanelik bir kitle halinde Horasan’a oradan da Anadolu’ya 

geçtiler. Karakoyunlular önceleri Erzurum, Erzincan ve 

Sivas taraflarında yaylak-kışlak arasında hayatlarını 

geçirirken sonra Celayirliler zamanında, onlara bağlı olarak, 

bu bölgeden Bayram Hoca idaresinde Musul, Erciş ve Sincar 

taraflarına gittiler. Bayram Hoca’nın 1380 yılında ölümü 

üzerine Kara Mehmed, yine hükümete sadık kalmak şartıyla 

babasının idare ettiği yerleri ve aşiret beyliğini elinde tutup 

kızını Celayiri hükümdarı Sultan Ahmed’e vermek suretiyle 

bu rabıtasını kuvvetlendirdi. Ancak Timur’un batıya doğru 

yönelmesi üzerine Memluk sultanı Berkuk adına hutbe 

okutmak suretiyle Timur’a karşı Memlukluları itaat ettiğini 

gösterdi. 

Kara Mehmed’den sonra beyliğin başına Kara Yusuf 

geçti. O, iş başına geçtiği zaman, Emir Timur, Azerbaycan, 

Irak, Suriye ve Anadolu’yu ele geçirmek üzere olduğu tarihe 

tesadüf etmektedir. Kara Yusuf, Timur’a karşı metbuu olan 

Sultan Ahmed Celayirli ile birlikte hareket ettiyse de mağlup 

olmaktan kurtulamadı. Birkaç defa Timur’un önünden 
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kaçarak tekrar memleketine sahip olan Kara Yusuf, bu 

felaketli günlerde Sultan Ahmed’le birlikte Osmanlılara ve 

Suriye’ye kaçmıştır. Timur’dan çekinen Memluk sultanı, 

Timur’un emriyle Sultan Ahmed ve Kara Yusuf’u Şam’da 

hapsetmiştir. Ancak bir müddet sonra Şam naibi Şeyh 

Mahmud kendisine yardım etmek üzere bunları hapisten 

çıkardı. 

Kara Yusuf, 1407 ve 1408’de iki defa Timurlularla 

çarpıştı ve her iki harpte de Ebu Bekir Mirza’yı mağlup etti 

ve Tebriz valisi olan Ebu Bekir’in babası Miranşah’ı da 

öldürerek Tebriz ile Azerbaycan’ı istila etti. Böylece Kara 

Yusuf Tebriz’i kendisine merkez yaptı ve Pir Budak 

ismindeki oğluyla birlikte burada hükümdarlığını ilan etti. 

Sultan Ahmed Celayir ise bu durumu tasdik etti. Nihayet 

1410 senesinde aralarında çıkan bir yaylak ihtilafından 

dolayı her iki tarafta silaha sarıldı. 

Esasında Sultan Ahmet, Hemedan yaylağının 

kendisine verilmesini Kara Yusuf’tan istemek üzere elçi 

göndermiş ise de Kara Yusuf bu isteği kabul etmemişti. Kara 

Yusuf’u tedip için pek mühim bir kuvvetle Tebriz’e doğru 

gelen Sultan Ahmed, Tebriz’i işgal edip Kara Yusuf’un oğlu 

Şah Mehmed’i kaçırdı. Bu arada Yusuf da Erzincan’ı 

muhasara ediyordu ve bu durumu duyunca Azerbaycan’a 

geri döndü. Kara Yusuf, Sultan Ahmed’e ricada bulunarak 

aralarındaki ahdi hatırlattı ise de kuvvetine güvenen Sultan 

Ahmed buna ehemmiyet vermedi. Fakat yaptığı muharebede 

mağlup olup kaçarken saklandığı yerden çıkarılarak 

öldürüldü. Kara Yusuf bu muvaffakiyetten sonra oğlu Şah 

Budak’ı hükümdar ilan etti (1411). Irak-ı Arap üzerine 

yürüyüp bu bölgeyi ele geçirerek oğlu Şah Mehmed’i 

Bağdad’a vali tayin etti. Bundan sonra Irak-ı Acem’i de 

tamamen ele geçirdi. 1420 tarihinde vefat etti ve yerine oğlu 

İskender Mirza geçti. 

İskender Mirza ilk önceleri Timurlu hükümdarı 

Şahruh’a karşı geldiyse de başarılı olamadı. Ardından 

kardeşleri ile uğraşmak zorunda kaldı ve kardeşleri 

Şahruh’un tarafına geçtiler. Şahruh’un tekrar Azerbaycan 

bölgesine gelmesi dolayısıyla Osmanlı ülkesine kaçmak 

zorunda kaldı. İskender kaçtıktan sonra hükümdarlık 

Cihanşah’a verildi. Şahruh çekildikten sonra İskender tekrar 

kardeşe ile uğraştıysa da Tebriz’de Sofuabad mevkisindeki 
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muharebede mağlup oldu, kaçıp saklandığı yerden 

çıkarılarak öldürüldü. 

Cihanşah, Bağdad’ı ve Irak-ı Acem’i elde etti. 

Şahruh’un ölümüne kadar ona bağlı kaldı. Onun ölümünden 

sonra da Timur evlatları arasındaki kavgalardan istifade 

ederek, Fars, Kirman eyaletlerini ele geçirdi. Karakoyunlu 

devletini yeniden kuvvetli bir devlet haline getirdi. Ayrıca 

Kara Yusuf’u, Timur’un tehlikesi üzerine devletine kabul 

eden Osmanlılara karşı özel bir alaka gösterdi. Fatih Sultan 

Mehmed ile yakın dostluk kurdu. Karakoyunluları büyük bir 

devlet haline getiren Cihanşah, başkent Tebriz’de de 

medreseler, saraylar yaptırarak burayı mamur bir hale 

getirdi. Hakiki mahlasıyla şiirler yazan Cihanşah’ın yazmış 

olduğu divanı elimizde bulunmaktadır. Tebriz’de bulunan ve 

“Muzafferiyye” olarak isimlendirilen “Gök Medrese” 

Karakoyunlu Türklerinin bölgeye vurdukları en büyük Türk 

mührüdür. Türkçe’yi devlet dili haline getiren Cihanşah, 

Türkçe şiir yazan şairlere büyük hürmet gösterdi. 

Cihanşah’ın ölümünden sonra Tebriz’de bulunan 

babasının adamları oğlu Hasan Ali’yi mahpus bulunduğu 

Maku kalesinden çıkarıp hükümdar yaptılar. Ancak bundan 

sonra Karakoyunlu devleti Akkoyunlu Uzun Hasan gibi 

güçlü bir rakibin karşısında giderek zayıfladı. Sonuçta 

Azerbaycan ve Irak-ı Acem taraflarındaki Karakoyunlu 

hakimiyeti son buldu. Karakoyunlular, Azerbaycan’la 

birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türkmen 

yerleşmelerinde büyük rol oynadılar. 

 

 

Ak-koyunlular 

 

Mensup oldukları Oğuz boyuna nispetle “Bayındır 

Han Oğulları” veya “Bayındıriyye”adlarıyla anılıp bir 

müddet “Tur Aliler” de denilen Akkoyunluların Anadolu’ya 

geliş yolları ve tarihleri tam olarak tespit edilememektedir. 

Ebu Bekr Tihrani’nin Uzun Hasan adına yazdığı Kitab-ı 

Diyarbakriyya, Akkoyunluların soy kütüyünü tam olarak 

vermektedir. Buradaki bilgilere göre Akkoyunlular, 

Oğuzların Bayındır boyundan bir oymaktır. Kara Yülük 

Osman Bey ise Bayındır Han vasıtasıyla Oğuz Kağan’ın elli 

ikinci batından torunudur. Ayrıca soy kütüğünde, Oğuz 

Han’ın otuz ikinci batından torunu olan Sungur, Hz. 
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Muhammed döneminde, yani VII. yüz yılda Akkoyunluları 

Türkistan’dan Kıpçak ülkesine getirdi, ardından da Aras 

nehri ile Kafkas dağları arasındaki Arran bölgesine 

yerleştirdi. 

Türkiye Selçuklu hükümdarı İzz ed-din Mesud (1116-

1155) zamanında burada varlığını sürdüren oymağın başında 

Halil Bey görülmektedir. Bayındırlı Ulus’u, İdris Bey, I. İzz 

ed-din Keykavus (1211-1220) ve Ala ed-din Keykubad 

(1220-1237) zamanlarında Diyarbakır bölgesinde Ergani 

gibi bazı şehir ve kalelere hakim olarak güneye doğru 

yayılmaya başladı. İdris Bey’den sonra yerine Ezdi Bey 

Akkoyunluların reisi oldu. Ezdi Bey’in ölümünden sonra 

yerine geçin Pehlivan Bey, bugünkü Nahcivan yöresindeki 

güçlü Alıncak kalesine hakim oldu ve bu sırada 

Azerbaycan’a ulaşan Hülagü’nün kuvvetleriyle muharebe 

etti. Pehlivan Bey’den sonra Akkoyunluların başına Tur Ali 

Bey geçti. Bilebildiğimiz kadarıyla Tur Ali Bey genç yaşta 

Gazan Han’ın maiyetinde Suriye seferine iştirak etti. 

Akkoyunluların reisi olan Tur Ali Bey veya Kutlu 

Bey’in oğulları, uluslarının büyümesi sayesinde, 

Horasan’dan Fırat’a Kafkas dağlarından Umman denizine 

kadar uzanan geniş bir imparatorluk kurarak ve bu 

imparatorluğun her kısmını bir oymağa ve bir boya ıkta 

etmişlerdir. Bayındırlı Başbuğları Güneydoğu Anadolu’yu 

hakimiyet altına aldıktan sonra yavaş yavaş Doğu 

Anadolu’ya doğru genişleyerek Azerbaycan sınırlarına 

dayandılar. Kara Koyunluların zayıflaması üzerine 

Azerbaycan ve Irak-ı Acem ardından da Irak-ı Arap’a hakim 

oldular. Bayındırlıların Irak-ı Arap, Irak-ı Acem’i ve 

Horasan’a kadar olan yerleri zapt ile büyük bir imparatorluk 

kurmak, Uzun Hasan’a nasip oldu. 

Esasında 1466’da Akkoyunluların en büyük rakibi ve 

Azerbaycan ile Irak-ı Acem, Irak-ı Arap ile bütün İran’a 

sahip olan Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah, ya Akkoyunlu 

hükümetini kendi nüfuzu altına almak veyahut bu devleti 

tamamen ortadan kaldırmak üzere Diyarbakır üzerine 

yürüdü. Cihanşah’ın itaat teklifini reddeden Uzun Hasan 

Bey, bu düşmana karşı koymaya hazırlandı. İleri harekatına 

devam eden Cihanşah, kışın ağır olması sebebiyle 

muharebeyi ilkbahara bırakıp geri döndü ve maiyetindeki 

hassa kuvvetlerinden başka kuvvetlerini terhis etti. 

Cihanşah’ı takip eden Uzun Hasan, onu Kiğı’da bir gece 
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baskını ile yakalayıp öldürdü(1467). Böylece serbest kalan 

Uzun Hasan Karakoyunlu Hasan Ali’yi Hemedan 

yakınlarında bozduktan sonra sahasını genişletti ve İran, 

Irak-ı Acem taraflarını elde etti. 

Akkoyunlular, Karakoyunluları bir anda ortadan 

kaldırırken bu devlete bağlı olan Avşar boyunun doğuda 

bulunan Cihangirlu, Saadlu, Alpagut ve Ağmalu gibi 

oymakları, Kaçar ve Ağaçeri ile Karaman boyu ve daha 

başka birçok oymakta Akkoyunlu ulusunu meydana getiren 

başta Bayındır boyuna ek olarak ikinci derecede boylar 

Döger, Bayat, Çepniler ile zamanla genişleme ile beraber 

birliğin içine alınan İnallu, Özer, Çakirlu, Arapgirlu, Bican, 

Duharlu, Bayramlu vs. gibi oymaklara katılmış oluyordu. Bu 

suretle muazzam bir kuvvet meydana getiren Uzun Hasan, 

1470 yılından itibaren bir cihan devleti tesis etme hayaline 

kapıldı. Uzun Hasan’ın Kılıçarslan oğlu Alai Bey’e yazdığı 

mektupta bu ülküsünü daha iyi açıklamaktadır. Bu 

mektubunda Uzun Hasan Azerbaycan’ı, Irak-ı Arap ve Irak-ı 

Acem’i, Fars, Kirman, Luristan, Sistan ve Horasan’ı aldığını 

ve bundan sonra Allah’ın takdiri ile batıya dönmek kararını 

verdiğini belirtmektedir. Esasen şunu da belirtmemiz 

gerekmektedir ki, Uzun Hasan, her şeyden önce İran’ı, Irak’ı 

ve güney Kafkasya’yı birleştiren ve bir Türkmen 

federasyonu kuran Türk lideridir. 

Otlukbeli savaşında Fatih Sultan Mehmed’e yenilen 

Uzun Hasan, bundan sonra Doğu Anadolu’dan ziyade Irak-

Acem bölgesine ağırlık verdi. 1478 yılında vefat eden Uzun 

Hasan’dan sonra yerine oğlu Halil Sultan geçti. Bundan 

sonra devlet ortaya çıkan iç huzursuzluklarla uğraşmak 

zorunda kaldı. Uzun Hasan Bey’in Azerbaycan, İran ve 

Irak’a sahip olması bölgede gelişen fikir hayatına büyük 

canlılık getirdi. Doğuda büyük bir imparatorluk kuran ve bu 

imparatorluğu kuvvetli esaslara bağlamak isteyen Uzun 

Hasan Bey, pek mükemmel bir idare ve askerlik teşkilatı 

vücuda getirdiği sırada memleketinde ilim ve fennin 

yayılmasına da çok kıymet verdi. Her tarafta medrese, 

imaret vesaire hayırlı müesseselerle Tebriz ve diğer şehirleri 

ihya etmekte, Irak, İran, Maveraünnehr ve Türkistan’ın alim, 

şair ve ediplerini davet edip etrafında toplamaktaydı. 

Muhakkak ki, bu gelenek oğulları zamanında özellikli 

Yakup Han zamanında aynı şekilde devam etmiştir. Belki de 



13 
 

Akkoyunlular, kendilerinden sonra bölgede kurulan Safavi 

Türk hakimiyetinin yolunu açmışlardır. 

Sonuç olarak Oğuzlar önce Azerbaycan’dan 

Anadolu’ya daha sonra da Anadolu’dan tekrar Azerbaycan 

ve İran’a doğru dalgalanmışlardır. XV. asır Ön Asya’ya 

gelip yerleşen Oğuz boyları için bir bakıma ikiye bölünüşün 

tarihidir. Eğer Yavuz Sultan Selim’in müdahalesi olmasaydı, 

bu bölünme hemen hemen bugünkü sınırlarımızdan değil 

çok daha batıdan belki de Doğu Anadolu ile Orta Anadolu 

arasındaki bir yerden olacaktı. Bu bölünüşün batısındaki 

Türklük kaderini batıda aramış, Avrupa’da Viyana’ya, 

Afrika’da Atlas Okyanusu’na kadar uzanmıştır. İran 

coğrafyasındaki Türklük ise Akkoyunlular’dan sonra Safevi 

Türk devletiyle XVIII. yüzyıla kadar devam etmiş, bu asırda 

iki defa hanedan değiştirerek 1925 yılına kadar gelmiştir. 
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Şehriyar’ın Şiirlerindeki Kültür 

Değerleri 

 

 
        Prof. Dr. İsa ÖZKAN 

 

Giriş 

Şehriyar’ın şiirlerinin sosyal ve kültürel arka 

planındaki toplum yapısında münasebetlerin sevgi ve 

hoşgörü temelinde kurulup düzenlendiği geleneksel bir hayat 

tarzı bulunmaktadır. Şairin Türkçe şiirlerinde bu hayat tarzı, 

doğup büyüdüğü Tebriz, Huşgenab, Kayış-kurşak, Şengül-

abad ve Azerbaycan Türklerinin yaşadığı diğer coğrafyalarla 

çevrelenir. XX. yüzyılın son çeyreğine kadar sözlü olarak 

yaratılıp yaşatılan kültür ile örf, adet ve geleneklerin 

şekillendirdiği toplum düzeni, bu bölgenin hayat dinamiğini 

oluşturur. Şehriyar, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında 

Kaçarların yıkılışına ve Meşrutiyet hareketine; gençlik ve 
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orta yaş döneminde I. ve II. Pehlevî idaresine ve ihtiyarlık 

döneminde ise 1979 inkilabına tanık olmuştur. İran’da 

yaşanan ve uzun süren bu siyasî gelişmelere paralel olarak 

dinî kurumların idarî sisteme karşı tavrı, köyden şehre göç 

ve modernleşme gibi toplum yapısını derinden etkileyen 

değişmeler Şehriyar’ın da mensubu olduğu Azerbaycan 

Türkleri için kültürel, sosyal ve siyasî anlamda pek olumlu 

fırsatlar yaratmamıştır. 

 

 

Şehriyar’ın Şiirlerindeki Kültür Değerleri 

 

Şehriyar, XX. yüzyıl Türk şiirinin zirvelerinden 

biridir. O, “Sehendim” adlı “senfonik” eserinde dostu Bulut 

Karaçorlu’ya dediği gibi “şiiriyle bulutlara kement atmış”; 

cismiyle değil, sanatıyla Oğuz sahasında dolaşmadık yer 

bırakmamış; adeta “kaleminden nur saçmış”, “yıldızları 

elemiştir”. Hasanoğlu, Fuzûlî, Tebrizli Saib, Tesir, Vidadi 

Zakir ve Vakıf’tan sonra “Süleyman’dan Nuh’tan kalan 

dünyada”, “döngeler, dönüm, itginlik, ayrılık ve ölüm” 

olduğunu bize hatırlatmış; “birbirinizden ayrılmayın 

yamandı” diyerek şiirin, “edebin ebedî şah dağı” olmuştur. 

 

Biz burada rahmetli üstad Şehriyar’ın Cabbar 

Bağçeban’ın deyişiyle: 

“Fars gızları azdırmışdı emelin, 

Ki Farsçeydi bütün şiirin gazelin 

Heyder Baba yurdunda bir gözelin, 

Eşgine bir galem goymazdın bele 

Farsice yazmahdan doymazdın bele” (Ergin, 1971: 

31-32) diye önce sitem ettiği, daha sonra ise; 

“Çoh da verme sıhıntı öz gönlüne 

Mehribandır her ata öz oğluna 

Gayıtmışsan indi ki sen yoluna 

Buyurginen göz üstünde yerin var 

Efsus ki sen gec dil açdun Şehriyar.” (Ergin, 1971: 

31-32) diyerek gönlünü aldığı; rahmetli annesinin öğüdü ve 

yine ünlü şair Çoşkun’un 

“Deyirler ki bir gün mehriban anan, 

Uşag iken sene sözler andıran, 

Demişidi şerüvi eşiden zaman 

-Lalların analar dilin bilerken 
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Oğlumun ganmıram şerlerine men-” (Ergin, 1971: 34) 

şeklinde tarif ettiği ve şairin bundan sonra “doğma 

diliyle(ana dili)” yazdığı Türkçe şiirlerindeki geleneksel 

unsurlar üzerinde duracağız. 

Şehriyar, Türkçe şiirlerinde çocukluk yıllarına ve bu 

yılların hatıralarına, insan toplum ilişkilerindeki samimiyet 

ve fedakarlığa büyük bir özlem duyar ve “Haydar Baba’ya 

Selam” adlı şiirinde: 

“Temeddünün uyduk yalan sözüne”(Begdili-

Memmedzade, 1981: 19 ) diyerek siyasî düzenin ortaya 

çıkardığı yeni hayat tarzını eleştirir. Yine “Sehendim” 

şiirinde: 

“Medeniyyet debin eyler bedeviyyet, bir usanmır.” 

(Begdili-Memmedzade, 1981: 58) ve “Memmed Rahim’e 

Cevap” şiirinde ise; 

“Temeddünün gözü görüm kôr olsun, 

Ağzındaki şirin şerbet şor olsun, 

Bal da yese, zeher olsun, çor olsun 

Ağzımızın dadın gapıp apardı 

Ürekleri çekip kökden gopardı ” (Begdili-

Memmedzade 1981: 47) şeklindeki sözleriyle de medeniyet 

denilen, vefa, sadakat, sıra-saygı ve geleneklerle kurulmuş 

değerler sistemini ortadan kaldıran bencil ve havaî yeni 

yaşama biçimini, bitmez tükenmez bir iptidailik 

“bedeviyyet(ilkellik)” olarak niteler. Esasen Şehriyar, siyasî, 

ekonomik ve sosyal kalkınmaya değil; toplumda büyük bir 

tahribata yol açan sahte modernleşmeye karşıdır. Onun 

şiirlerinin pek çoğunda “nisgil” kavramıyla ifade ettiği 

geleneksel bir tem olan “hasret” önemli yer tutar. Şehriyar’ı 

yakıp kavuran hususlardan biri de olgunluk çağında doğduğu 

ve ana dilinin konuşulduğu topraklardaki halkına olan 

hasretidir. 

“Bir uçaydım bu çırpınan yelinen 

Bağlaşaydım dağdan aşan selinen 

Ağlaşaydım uzağ düşen elinen 

Bir göreydim ayrılığı kim saldı? 

Ölkemizde kim gırıldı kim galdı?” (Heydar Babaya 

Selam, 1347: 51) Türk şiirinin geleneksel temi olan gurbet, 

hasret, mihnet ve melal Şehriyar’ın şiirlerinin de 

karakteristik özelliğidir. Çocukluk yılları dışında “yaralı”, 

“düşkün” ve “pozgun” şairin yüzü pek gülmemiştir. Gece ve 

gündüz gözü yaşlı, mahzun ve mağdur, şairin üstünden adeta 
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sel gibi dağ silsileleri geçmiştir. Şehriyar, “geçti” redifli 

şiirinde, “ömür peymanesini” nasıl “doldurduğunu” yine 

kendisi son derece sanatkarane biçimde özetliyor. 

“Bir uşaglıgda hoş oldum, o da yer göy gaçarag 

Guş kimi daglar uçub, yel kimi baglar geçdi. 

Sonra birden gatar altında galıb üstümden 

Deye bilmem ne gader sel kimi daglar geçdi. 

Üreyimden heber alsan neçe geçdi ömrüm, 

Göz yaşımla yazaçag: dün ü günüm aglar geçdi” 

(Begdili-Memmedzade 1981: 89) Şehriyar, aşkında da 

talihsizdir. 

“Ulduz sayarak gözlemişem her gece yarı 

Geç gelmededir yar, gece olmuş yarı”(Şehriyar, 

1363:190) şeklinde sitemle başladığı “Behçetabad 

Hatıraları” adlı şiirinde Şehriyar buluşmayı arzu ettiği 

sevgilisinin geleceğinden büsbütün ümidi keser ve 

“Yatmış hamı, bir Allah oyagdı, daha bir ben 

Menden aşağı kimse yoh, ondan da yuharı” (Şehriyar, 

1363: 69) diyerek içinde bulunduğu derin kederi ve 

çaresizliği belirtir. 

“Eşgi var idi Şehriyarın güllü, çiçekli 

Efsus ki gaza vurdu, hezan oldu baharı” (Şehriyar, 

1363: 191) şeklindeki sözleriyle de, uğruna tıp fakültesi son 

sınıftan ayrıldığı sevgilisinin aşkına cevap vermediğini 

açıkça dile getirir. Halk edebiyatı ürünlerinden deyimler 

Şehriyar’ın şiirlerinin geleneksel söz nakışlarıdır. Atasözleri 

ve deyimler çağrışım dünyamızla şairin şiirine açılan yolda 

yer alan yüzyıllar ötesinden süzülüp gelen dille tezyin 

edilmiş, millî tecrübe ile yoğrulmuş kimliğin hatıra 

levhalarıdır. 

“Haydar Baba senin üzün ağ olsun 

Dört bir yanın bulağ olsun bağ olsun 

Bizden sonra senün başun sağ olsun” (Heydar Babaya 

Selam, 1347: 29) Şairin sadece Haydar Baba’ya Selam şiiri 

başlı başına bir deyimler hazinesidir. “Adı dile gelmek”, 

“yad elemek”, “başı sağ olmak”, “üzü ağ olmak”, “gaş göz 

atmak”, “sazı dillendirmek”, “helal etmek”, “gonah 

galmak”, “ganat çalıp uçmak”, “bir birinin canına salmak”, 

“yalan söze uymak”, “nağıl demek”, “gamsız yaşamak”, 

“pencere açmak”, “alma atmak”, “sazlarda sözü olmak”, 

“bahtı açılmak”, “dişin gısmak”, “ağzında söz erimek”, “el 

elinden dutmak”, “samaveri gaynamak”, “gan salmak”, “yas 
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meclisin toy elemek”, “başına hava gelmek”, “gözleri çırah 

tekin yanmak”, “gızıl perde açmak”, “gayret ganı 

gaynamak”, “gara seçmek” gibi pek çok deyim 

bulunmaktadır. Hatta diyebiliriz ki, Şehriyar şiirlerini 

bütünüyle mecazlar ve halk söyleyişleriyle örmüştür. 

Şair göremediği, fakat mektupla haberleştiği dostu 

Süleyman Rüstemhanlı’ya yazdığı “Süleyman Rüstem’e 

Cevap” adlı şiirinde ona duyduğu özlemi “boynuna 

sarılmak” hatta boynunda tıpkı genç kızların örülmüş saçları 

gibi olmak şeklinde “gol boynuva höre billem” ifadesiyle 

açıklıyor. 

“Härdän belä säsin gelsin, 

Gözümüzün yaşın silsin 

Menim de bir üzüm gülsün 

Haçan seni göre billem 

Gol boynuva höre billem” (Begdili-Memmedzade 

1981: 80) 

Şehriyar, İran’daki Türk edebiyatında dili kullanma 

biçimiyle yenilikçi bir öncüdür. Aşık tarzı şiire, geleneksel 

söz kalıplarına, atasözleri ve deyimlere müracaatı ile yeni bir 

çığır açmış, Güney Azerbaycan Türkçesini ayağa 

kaldırmıştır. Şehriyar, ihmal edilmiş Güney Azerbaycan 

Türkçesinin temelini XX. yüzyılda yeni bir edebî dil olarak 

adeta yeniden atmıştır. Üstad şair, Farsça şiirleri bir tarafa, 

sadece bu özelliğiyle kültürü sanatkarane biçimde işleyerek 

mahallîden evrensele ulaşmıştır. “Bu dil ağzımda annemin 

ak sütüdür” diyen Yahya Kemal gibi “Türki, vallah analar 

ohşağı lal lay dilidir (Türkçe, vallahi anaların bezeyerek 

söylediği ninnilerin dilidir)” şeklindeki sözleriyle güzel 

Türkçenin sihirli atmosferini şiire taşımıştır. O ayrıca; 

“Türk’ün dili tek sevgili-istekli dil olmaz 

Özge dile gatsan, bu esil dil, esil olmaz.” (Şehriyar, 

1363:194) mısrası ile de Türkçeyi yüceltmiştir. 

Şehriyar, 

“Haydar Baba kendin günü batanda 

Uşakları şamı(akşam yemeği) yiyip yatanda 

Ay buluttan çıhıp gaş göz atanda 

Bizden de bir sen olara gıssa de, 

Gıssamızda çohlu gam u gussa de.” (Şehriyar, 

1363:253) şeklindeki sade, ancak samimi ve zarif Türkçe 

söyleyişiyle geleneklerin his ve hayalle ördüğü bir melal 

dünyasını şiirinde ölümsüzleştirmiştir. 
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“Azadlıg Guşu ‘Varlıg’ adlı şiirinde: 

Beh beh, ne şirin dilli bu cennet guşu tuti, 

“Varlıg” ne bizim tekce Azadlıg guşumuzdur 

Bir müjde de vermiş bize hemkarlığımızdan 

Gendin alıp ilham ile dindarlığımızdan 

Din açmada, karlıg da geder, korlugumuz da 

Çün lallığımız doğmuş idi karlıgımızdan. ” (Begdili-

Memmedzade 1981: 83) 

Onun Türkçe hakkındaki sözleriyle “Humeyni 

inkılabı”ndan sonra dindarlığından ilham alarak din 

yolundaki bilgisizlik ve kayıtsızlığa karşı Azerî Türklerinin 

suskuluğunu ana dillerinde neşriyatın olamamasına bağlar. 

Bu sebeple inkılabın ilk yıllarında çıkmaya başlayan yirmi 

beş yıldan beri yayınını sürdüren Varlık dergisini 

“Türkçenin Azadlık Kuşu” olarak vasfederek alkışlar. 

Şehriyar bir özlem şairidir. Onun özlemi ana dilini 

konuşup yazmak, tarih ve haldeki millî ve edebî 

kahramanlarını tanıyıp bilmek ve bu atmosferde oluşan 

havayı eldaşlarıyla teneffüs edip haz duymak gibi kültürel 

bir çerçeve ile sınırlıdır. Şehriyar’ın sanatında bunun ötesine 

taşan bir doğrudan bir siyasî ifadeye, içinde yaşadığı idarî 

şartlar dolayısıyla rastlanmaz. Birinci Pehlevî iktidarında 

Şehriyar, Horasan’a sürülmüş; ikinci Pehlevî hükümeti 

döneminde ise örtülü muhalefeti dolayısıyla korkular içinde 

hep tedirgin yaşamıştır. Şehriyar bütün bu olumsuz şartlara 

rağmen ana dilinin konuşulduğu, şiir ve yazı dili olarak 

işlenip zenginleştiği komşu coğrafyaları da ihmal etmez. 

Kuzey Azerbaycan ve Türkiye’yle ilgili okudukları ile 

dostlarının kendisini ziyaretlerinden veya onların 

gönderdikleri mektuplarından edindiği intibalar da onda yeni 

ufuklar açar. O, “Sehendim” ile Memmed Rahim ve 

Süleyman Rüstemhanlı’ya ithafen yazdığı şiirlerinde, 

kültürel, sosyal ve siyasî meselelere telmihler yer 

almaktadır. “Ve Bakı dağlarından hay verdi sese gıy ha 

ucaldı solabilmez” dediği bugünkü Azerbaycan 

Cumhuriyeti’ne Bakû’ye ve Hazar’ın o taydaki sahiline 

derin bir özlem duymaktadır. 

“Arazım ayna çırag goymada aydın şefeg oldu, 

O tayın negmesi govzandı ürekler gulag oldu, 

Yene gardaş deyerek gaçmada başlar ayag oldu, 

Gaçtıg üzleşdik Araz’da yene gözler bulag oldu, 

Yene gemlar galag oldu. 
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Yene gardaş sayagı, sözlerimiz bir sayag oldu.” 

(Begdili- Memmedzade, 1981:57) 

“Bakı’dan çoh sovgat(hediye) gelib Tebriz’e 

Sabig(çocukluk) zaman biz çoh gelerdik size, 

Siz de nolaydı bir geleydiz bize, 

Ayrılıgın daşı birden ataydıg, 

Canı cana, malı mala gataydıg”(Begdili- 

Memmedzade, 1981:44) 

Türk kültür coğrafyasında büyük sulara ve yüce 

dağlara kutsiyet atfedilir. Ancak Azerbaycan Türkleri 

arasında Aras ırmağı 1829’dan itibaren hep ayrılığın 

sembolü olmuştur. Bu yüzden “Han Aras, Kan Aras” gün 

olmuş Kuzey ve Güney Azerbaycan halkının yarasını 

“bağlamadan ağlatmış”; gün olmuş “ildırım kimi çahıp” 

“halgı didergin” etmiştir. Aslında bu durumundan Şehriyar’a 

göre gecegündüz ağlayan Aras da pişmandır. 

“O taydadır Şeki, Şirvan, Garabağ 

Bu tayda da Meşgin, Aher, Garadağ 

Birbirlerin Araz’dan almış sorag, 

Araz bizi ayırmadan dağlayıb, 

Son özü de gece gündüz ağlayıb. 

Gan var iken gardaş deyib gaynardıg 

“Yoldaş, meni gurd apardı” oynardıg” (Begdili-

Memmedzade 1981:44) 

Klasik şark islam kültüründe yer alan kıssalar da 

Şehriyar’ın şiirlerinde belli vesilelerle kullanılmıştır. 

“Haydar Baba’ya Selam” şiirinin ikinci bölümünde Şehriyar 

kendisini çocukluk çağında yurdundan ayrılan Yusuf’a; 

Tebriz’i ise Yusuf’u kurd ağzından alan Yakup Peygambere 

benzetir. 

“Haydar Baba çekdin meni getirdin 

Yurdumuza yuvamıza yetirdin, 

Yusufuvu uşak iken itirdin, 

Koca Ya’kup, itmişsen de tapıpsan 

Kovalayıp kurd ağzından kapıpsan” (Şehriyar, 

1363:258) 

Şehriyar’ın şiirini kalıcı kılan unsurların başında 

geleneksel kültürün fevkalade ustalıkla işlemesi gelir. Onun 

şiirinde geleneksel kültür unsurları temel yapı taşıdır. Bu 

yapı taşını dinî kıssalar, Azerî aşık hikayeleri ile özellikle 

Türk dilinin mecazları oluşturur. 

“Heyder Baba, gece durna geçende, 
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Köroğlınun gözi gara seçende, 

Kır atını minüp kesüp biçende, 

Men de buradan tez metlebe(gayeye) 

çatmaram(erişmem), 

Eyvez(Ayvaz) gelüp çatmayınca yatmaram.” 

(Şehriyar, 1363:256) 

Garı nene gece nağıl(masal) diyende, 

Külek(yel) galhup gap bacanı döyende, 

Gurd geçinin şengülisin yiyende, 

Men gayıdup(dönüp) bir de uşağ oleydim, 

Bir gül açup ondan sora soleydim. (Şehriyar, 

1363:253) 

Şehriyar’ın şiirlerinde halk hayatının bütün sahneleri 

canlı olarak tasvir edilir. Tarım, hayvancılık, avcılık gibi 

köylerin sosyal ve ekonomik hayatının dayanışma, üretim ve 

paylaşmaya dayalı zahmetli faaliyetleri Şehriyar’ın 

şiirlerinde eğlenceli ve zevkli rengarenk bir tabloya dönüşür. 

Şehriyar, “Sehendim” şiirinde dostu Bulut Karaçorlu’ya, 

aynı adla anılan dağın yaban hayatındaki av kuşlarını, Güney 

Azerbaycan'da, közde kızdırılmış taşın süt içerisine atılması 

suretiyle hazırlanan çobanların “gavutmaç”ını hilesiz birer 

bereket ve huzur ikramı gibi sunar. 

“Gışda kehlik hevesile çöle gaçdıgda cavanlar, 

Garda gaggıldayarag nazlı galemkaşların olsun, 

Yaz o döşlerde naharmendesin acdıgda çobanlar, 

Bollu, südlü sürüler, dadlı gavutmaçların olsun.” 

“Kışın keklik hevesiyle kıra çıkarken gençler, 

Karda kakıldayan nazlı kalemkaşların olsun, 

O eteklerinde sofrasını açınca çobanlar, 

Bol, sütlü sürülerin, lezzetli gavutmaşların 

olsun.”(Özkan, 1997: 26, 33) 

Şehriyar, “Sehendim” şiiriyle Güney Azerbaycan’daki 

Sehend dağını, şair Sehend Bulut Karaçorlu’yla, Sehend 

Bulut Karaçorlu’yu da Sehend dağıyla abideleştirmiştir. 

Şehriyar, duygu ve düşüncelerini ifadede mecazların yanı 

sıra sık sık sembollere de başvurmuştur. Sanatkarların 

müstebit ve baskıcı yönetimlerde zorluklarla karşılaşmamak 

için duygu ve düşünce dünyasını ifadede böyle bir yol 

izlemelerini tabiî karşılamak icap eder. Heyder Baba ve 

Sehend şiirlerinde de Şehriyar fikirlerini duygu ve 

düşüncelerini Heyder Baba ve Sehend dağıyla bütünleştirip 
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sanatkarane biçimde işleyerek okuyucu ve dinleyiciye 

ulaştırmaktadır. 

“Heyder Baba kendin toyun tutanda, 

Gız gelinler hena(kına), pilte(fitil) satanda, 

Bey geline damnan alma atanda, 

Menim de o gızlarında gözüm var, 

Aşıhların sazlarında sözüm var.” (Heydar Babaya 

Selam, 1347: 34) 

“Heyder Baba dağın daşın seresi (yalçını), 

Kehlik’ ohur dalısında(arkasında) feresi(yavrusu), 

Guzuların ağı, bozı, geresi.. 

Bir gedeydim dağ dereler uzunı, 

Ohuyeydim çoban gayter guzunı.” (Heydar Babaya 

Selam, 1347: 33) 

Şehriyar’ın şiirleri Güney Azerbaycan Türklerinin bir 

halk kültürü ansiklopedisi gibidir. Çocukluk ve gençlik 

yıllarının bütün bayramları, törenleri ve bunların etrafında 

oluşan pratikler mazide kalmış ama tadı hiç eksilmeyen 

tazelikteki birer hatıra olarak onun şiirinde işlenir. Bu 

bakımdan Şehriyar’ın şiirleri üretim, tüketim ve insan 

ilişkileri bakımından okuyucuya 1920’li ve 1930’lu 

yıllardaki Güney Azerbaycan’ın samimi havasını yansıtır. 

“Bayramıdı, gece guşı ohurdı, 

Adahlı gız bey corabın tohurdı, 

Herkes şalın bir bacadan sohurdı, 

Ay ne gözel gaydadı şal sallamah, 

Bey şalına bayramlığın bağlamah.” (Heydar Babaya 

Selam, 1347: 37) 

“Bayram olup gızıl palçıh(balçık) ezeller, 

Nakgış vurup otahları (oda) bezeler, 

Tahçalarda (raf) düzmeleri düzeler, 

Gız gelinin fındıhçası, henası, 

Heveslener anası, gaynanası. “(Heydar Babaya Selam, 

1347: 38) 

“Gül çiçekden bezenende ne gelinler kimi 

oynayar güllü gotazın 

Suları zemzemesinde ne derin razu-niyazın, 

Titreyer saz telitek şahelerin çayda, çemende 

Yel o tellerde gezende, ne Koroglu çalı sazın. 

Ördeyin helvet edip, gölde perilerle çimende 

Gol-ganatdan ona ağ hövle açar gezmeli gazın 

Gış gedir, goy gele yazın 
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“Hele novruzgülü var, garçiçeyi var, geleçekler, 

Yel yagışda yuyunarken de güneşiyle gülecekler”. 

(Begdili- Memmedzade, 1981: 51). Şehriyar, gurbet 

duygusunu belirli bir zamana ve mekana ait dünyevi bir ruh 

hali olarak görmez; tam aksine dünyada bulunmayı sürekli 

bir gurbet olarak vasıflandırır. Dolayısıyla onun şiirinde 

“dünyada olmak” gurbette olmak anlamına gelir. Her ne 

kadar şikayetçi olsa da Şehriyar, başa gelenleri kader olarak 

kabul eder ve “Ağaçlar da Allah’a baş eğerdi” diyerek 

samimi bir imanla Allah’a teslim olur: 

Sonuç 

“Belke menim yatmış bahtım uyana” (Begdili-

Memmedzade 1981: 47) diyen şairimizi bu yazı vesilesiyle 

rahmetle anar, hiçbir zaman gitmediği ancak şiirleriyle 

hayalî olarak sefer ettiği Türkiye ve Azerbaycan’daki dost 

ve kardeşleriyle öbür dünyada kavuşmasını dilerim. Ruhu 

şad olsun. 
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Bilinmiyen Bir Türk Ulusu: Kayaniler 

 
 

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR 

 

 

Kayaniler, bugünkü Türkistan, Horasan ve Kuzey-

Batı İran’da takriben M.Ö.4000 yıllarından itibaren yaşamış 

bir ulus olarak bilinmektedir. Kayaniler, çağdaş Türk 

tarihçileri tarafından bilinmemektedir. Yaklaşık M.Ö.2500-

1900 yılları arasında güçlü bir krallık kurdukları 

anlaşılmaktadır. Bu devletin kralları Key/Kay unvanı 

taşımaktadır. Keyanilerden bahseden en eski kaynaklarda 

onların ırki kökenleriyle ilgili açık bilgi yoktur. Ortaçağ 

İslam tarihçileri ile çağdaş batılı tarihçiler onların ırki 

kökenleriyle farklı kuramlar oluşturmuşlardır. Bunlardan 

birisi, Keyanilerin Medler olduğu şeklindeki kuramdır. Biz 

bu kurama ve diğer bazı kanıtlara dayanarak Kayanilerin 

Türk/Turani soylu bir ulus oldukları görüşündeyiz. 
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Kayaniler, Zend Avesta gibi eski İranlı ve batılı 

çağdaş kaynaklan açısından bilinmeyen bir ulus değildir. 

Buna rağmen onları bilinmeyen bir ulus olarak 

nitelememizin temel iki nedeni vardır. Birincisi, Keyaniler, 

çoğu eski kaynaklarda ve çağdaş araştırmalarda açıkça bir 

Türk ulusu olarak bilinmiyor ve anlatılmıyor. İkincisi, 

çağdaş ve günümüz tarihçileri ne suretle olursa olsun 

Kayanilerden hiç bahsetmiyorlar; bu da bize onların 

Keyanilerden hiç haberdar olmadıklarını gösteriyor. 

Kayaniler, bugünkü Türkmenistan, İran ve Afganistan 

topraklarında, yaklaşık M.Ö.3000 yıllarında yaşamaya 

başlamış bir topluluktur. Tarihi kaynaklara göre Kayaniler, 

başta Medler, İskitler (Sakalar), Hunlar gibi Türk soylu 

ulusların ataları gibi görünmektedirler. M.Ö. 800-600 

yıllarında yoğunlukla Sahaların yurdu anlamına gelen eski 

bir Saka ülkesi olan bugünkü Sicistan bölgesinde bir 

topluluk olarak hüküm sürmekteydiler. 

 

1) Kayanilerin Irki Kökenleriyle İlgili Kuramlar 

Eski ve Ortaçağ tarih kaynakları, genellikle milletlerin 

ırki kökeninden bahsetmezler. Bu yüzden söz konusu 

kaynaklarda Keyanilerin ırki kökenleriyle ilgili açık bilgilere 

rastlamıyoruz. Bazı Ortaçağ İslam tarihçilerinin ve modern 

batılı tarihçilerin eserlerinde araştırmamızla ilgili verilen 

bilgileri şöyle özetleyebiliriz: 

a) Kayaniler, Medlerdir, 

b) Kayaniler, İranlıdır, 

c) Kayaniler, Keldanilerdir, 

d) Kayaniler, efsanevi şahsiyetlerdir. 

 

2) Kayanilerin Efsanevi Olduğu Kuramı 

Bazı batılı bilginler, gerek Pişdad krallarının ve 

gerekse Kayan krallarının ya tamamının, ya da bir kısmının 

efsanevi şahsiyetler olduğu kanaatini taşımaktadırlar. Bu 

görüşün ilk savunucularından birisi Sir William Jones kabul 

edilebilir (Jones: I.76 vd.). Diğerleri onu takip etmişlerdir 

(Cornoy 1917:V 348-351; Schrader,1910:II 39;Santillana-

Dechend 1977:36). Bunların tak dayanağı gerek bazı ZEND 

Avesta metinlerinde ve gerekse Firdevs’inin Şah-name adlı 

eserinde ilk devir Pişdad ve Keyani krallarından onlara 

olağanüstü güçler yükleyerek destanımsı bir şekilde 

anlatılmış olmasıdır. Ancak hayatını Ahmenidlerin sarayında 
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doktorluk yaparak geçinen Ctesias (M.Ö.5.yy.) gibi devrin 

Yunanlı yazarları ve sahanın uzmanı batılı tarihçiler Pişdad 

ve Keyan krallarına tarihi gerçek gerçek şahsiyetler olarak 

bakmaktadırlar (Christensen 1931:1-9). Dolayısıyla onları 

efsanevi şahsiyetler olarak görmek doğru değildir. 

 

3) Kayanilerin Keldani Olduğu Kuramı 

Kayanilerin, Keldani olduğuna dair İlkçağ ve modern 

dönem tarih kaynaklarında bir bilgi yoktur. Ancak Birûni, 

Keldanilerden bahsederken, eser ve kişi adı vermeden 

bazılarının onların Keldaniler olduğunu söylemiş olduklarını 

nakleder. Ancak bu görüşe kendisi karşı çıkar. Bunun, 

Keyani isminin Keldani ismiyle karıştırılmış olmasından 

ortaya çıktığını belirtir (Birûni 1879,89). 

 

4) Kayanilerin İranlı Olduğu Kuramı 

Bu kuramı bazı İranlılar ve batılı çağdaş tarihçiler 

savunmaktadırlar. Onların temel dayanakları Kayanilerin 

yaşadıkları yerlerin, bugünkü İran toprakları sınırları içinde 

bulunmasıdır. Bu kuramı kuvvetlendiren başka bir husus ise, 

hem en eski İran kaynaklarının, hem de batılı tarihçilerin 

“İran Tarihi” gibi benzer adalarla yazdıkları eserlerinde, 

doğrudan Kayanilerin ırk olarak İranlı (Pers) olduklarını 

söylemeseler de, o anlatmış olmalarıdır. 

Bunun nedeni, özellikle eski İranlıların (Arilerin) 

kendilerini İran’ın bilinen en eski dönemlerinden itibaren 

sürekli Türk soylularla irtibatlı saymış olmalarıdır. Bu şunun 

için böyledir: Birincisi, Avesta ve onun yorumları olan diğer 

en eski İran kaynaklarındaki insanlığın türeyiş efsanesine 

göre Türk soylular, yani Turaniler, Feridûn’un üç oğlundan 

birisi olan Tur’dan türemişlerdir. Bu efsaneye göre, zaten 

Türkler ve İranlılar aynı soydandır. Efsane ne kadar 

doğrudur bilinmez ama bu açıdan İran tarihi kaynaklarına 

göre İran tarihi aynı zamanda Turan tarihidir. 

İkincisi, eski İran ve modern tarih kaynaklarına gire 

tarihi gerçekler ve olaylar bize yine İran tarihinin Türk 

tarihinden ayrılmaz biçimde iç içe olduğunu göstermektedir. 

Çünkü tahminen M.Ö. 6000 yılı civarında Kuzey Sibirya ve 

Kuzey Asya’dan Balkanlar’a ve Mezopotamya’ya gelen 

Türk soylular, bu göçler esnasında bugünkü İran sınırları 

içinde olan topraklara da yerleşmişlerdir. Türk soylular M.Ö. 

3000-2500 yıllarından itibaren de, Yunanlıların Persia veya 
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Persepolis ve bugün İranlıların İstahr dedikleri, İran 

körfezinin en alt güney-batısındaki küçük bir bölgede 

yaşayan Ariler ile sürekli savaş yapmışlardır. Bu savaşlarda 

çoğu zamanda Arileri, özellikle I. Darius zamanına kadar 

egemenlikleri altında tutmuşlardır. Medler ve İskitler 

zamanında da zaman zaman tekrar İran krallığı Türk 

soyluların eline geçmiştir. İran hakimiyeti sebebiyle 

M.Ö.400-300 yıllarında Medler ve İskitlerin bölgeden bir 

güç olarak çekilmelerine rağmen, bölgede kalan Türk 

soylularla evliliklerden dolayı, özellikle Sasaniler devrinde 

bile İran hükümdarları arasında Türk soylular hiç eksik 

olmamıştır. Gazneliler ve Büyük Selçukluların İran’a tekrar 

hakim olmasıyla, bilindiği gibi 19225 yılına kadar Safaviler, 

Kaçarlar ve Afşarlar olarak İran’ı hep Türkler yönetmiştir. 

İşte bu yüzden, İran tarihiyle ilgili olan gerek İlkçağ 

ve Ortaçağ ve gerekse de modern dönem tarih kitapları, ister 

istemez İran Türk tarihini, başlangıçtan beri İran veya 

İranlıların tarihi olarak anlatırlar. Üzerinde durduğumuz 

Keyanilerin tarihi de, böyle İran tarihinin bir kesiti olarak 

anlatılmıştır. Bu anlatımlarda özellikle Kayaniler ve 

Pişdadlar konusunda çoğu zaman nem Ortaçağ, hem de 

modern kaynaklar ve yanlışlıklar yapılmıştır. Bundan dolayı 

bazı çağdaş İranlı ve batılı tarihçiler, Kayanilerin İranlı 

olduğunu düşünmüşlerdir. Onları bu düşünceye sevk eden 

yanlışlıkları ilk yapanlardan birisi di Sir J. Malcolm’dur. 

Malcolm, Kayani krallığının kurucusu ve ilk kralı olarak 

gösterdiği Key Kubat’ı (Kai Kobat), Pişdadlardan 

Minuçihr’in soyundan göstermektedir (Malcolm 1821:I,45). 

Malcolm, bu görüşüyle iki yanlış yapmıştır. Birincisi, 

Firdevsi’nin Şehname’si gibi benzer İran kaynaklarına göre, 

Key Kubat’tan önce Keyani krallık tacını giyen Keyani 

kralları vardır; Firdevsi’ye göre bunlardan birisi Gurşasp’tır 

(Firdevsi 1945:.5). Ariler veya Pişdadlar, Elburz dağlarında 

oturan Key Kubat’ı davetle İran krallığının başına 

getirmişlerdir. İkincisi, yine Firdevsi gibi İran tarihçilerine 

göre Key Kubat’ın Minuçihr soyundan geldiğine dair hiçbir 

işaret yoktur. 

Malcolm’un ve diğer bazılarının bu yanlış görüşü, 

daha sonra bir kısım batılı ve İranlı yazarların Pişdadlar ile 

Kayanilerin aynı Ari soydan geldikleri şeklindeki bir fikrin 

oluşmasına neden olmuştur (Yarshater,1976,49-50). Oysa 

Zend Avesta metinlerine ve özellikle Pişdad kralını ismen 
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sayan ve listesini veren kaynaklara baktığımızda orada hiçbir 

Kayani kralının ismini göremiyoruz. Dolayısıyla Pişdadlar 

ile Kayanilere aynı soydan değillerdir. Ne de bazı bilginlerin 

söylediği gibi, bu iki kavmin kralları İran saltanatında önce 

Pişdadlar ve sonra Kayaniler anlamında biri diğerini 

kronolojik olarak takip eden krallar silsilesidir. Ancak 

Kayani kralları, zaman zaman ya Arilerin daveti üzerine ya 

da savaş yoluyla ele geçirerek İran saltanatında 

bulunmuşlardır. Bu yüzden Kayanilerin İran saltanatında 

bulunmaları onların, Pişdadlar gibi Ari veya İranlı oldukları 

anlamına asla gelmez. 

 

5) Kayanilerin Medler Olduğu Kuramı 

Başta Ctesias olmak üzere bazı İlkçağ tarihçileri, 

Kayanilere ile Medleri aynı ulus saymışlardır. Modern 

tarihçilerden Malcolm da, Kayani kralları ile Med krallarını 

aynı kral kabul etmiştir. Ctesias’a göre örneğin Kayani kralı 

Key Kubat ile Med krallığının kurucusu Dejoces (Dahak) 

aynı şahıstır (Malcolm 1821:I 320). Bizim tarihçiler Medleri 

Ari ırktan saydıkları halde, Medler üzerine özel araştırma 

yapmış olan başta J. Oppert olmak üzere birçok batılı tarihçi 

Medleri dil ve ırk yönünden Turani kabul etmişlerdir 

(Oppert 1879:I.ve II. Bölüm). 

 

6) Kayanilerin Türklüğü 

Kayaniler Türk soylu bir ulustur. Bu konuda iki temel 

kaynağa dayanıyoruz. Birincisi, yukarıda bahsetmiş 

olduğumuz Kayanilerin, Medler olduğu tezini işleyen 

kuramdır. İkincisi, Kayan kelimesinin semantik tahlili ve 

sözlük anlamıdır. Her ne kadar bazı yerli ve yabancı 

tarihçiler Medleri Ari bir ırk kabul ediyorlarsa da, en eski 

İran kaynakları ile Medler üzerine özel araştırma yapmış 

olan tarihçiler Medlerin Turani bir kavim olduğunu 

söylemektedirler. Söz konusu kaynaklarda Medlerin Türk 

soylular olduğuna dair o kadar çok bilgi vardır ki, bunların 

hepsini burada zikretmemiz konumuzun gereği mümkün 

değildir. Medleri bir araya toplayarak Med İmparatorluğunu 

kuran Dahak’ın ailesinin ve babasının ismi, Zend Avesta 

metinlerinde, Fryana ve Frya şeklinde geçer ve Turani 

oldukları zikredilir (Zend Avesta,I 306;II 386,543). Türk 

kaynaklarında Tunga Alper veya Alper Tunga 

(Atılgan,Alper) olarak, Yunan kaynaklarında Astyages 
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olarak İran kaynaklarında Afrasyab (Efrasyab) olarak anılan 

kişi, bütün kaynaklarda son Med kralıdır ve yine bütün 

çağdaş ve eski kaynaklarda onun da Turani olduğu zikredilir 

(Firdevsi,1945;371 vd.). 

Şu halde Med İmparatorluğunun ilk ve son kralları 

Turani soylu ise, Medlerin Turaniler olduğu kuşkusuzdur. 

Bu görüşümüzü güçlendirici diğer kanıtlara gelince, Medler 

ve Sakaların (İskitlerin) aynı milletten oldukları, birisi 

diğerinin bir kolu olduğu şeklindeki görüştür (Lehman 

1904;437). Sakaların Türk soylu olduklarına dair artık 

günümüzde hiçbir kuşku yoktur. Dolayısıyla Medler ile 

Sakalar arasında kurulan köken ilişkisinden Medlerin 

Sakalar gibi Türk soylu olduklarını söyleyebiliriz. 

İkinci kanıtımıza gelince, “Kayani” kelimesinin 

semantik analizine, sözlük ve ıstılah anlamına. Kayani 

kelimesinden Farsça çoğul eki “an” ve nispet eki “i” atılırsa, 

Kayani kelimesinin kökü Key/Kay kalır. Bu kelime Keyani 

krallarının taşıdığı bir unvandır. Bu unvanın “kral”, “bay” ve 

“bey” anlamları vardır. Bu anlamda bilinen Darice ve eski 

Pehlevice de bir “Key” veya “Kay” kelimesi de yoktur. 

Bize göre, Key/Kay kelimesinin aslı, çok eski Ural-

Altaylıların dillerindeki Bey/Bay kelimesidir. Dari ve 

Pehlevi dillerinde yazılan Zend Avesta metinlerinde ve diğer 

eski İran kaynaklarında Bey/Bay kelimesinin baş harfi olan 

“B”, “K” harfine dönüşerek Key/Kay şeklini almıştır. Buna 

göre Keyan kelimesi çoğul şekliyle “Beyler” demek olur. 

Farsça ve Arapça “İ” nispet ekiyle Keyani kelimesi de 

“Beylikler” anlamına gelmektedir. 

Key/Kay kelimesini, “Bey veya Bay” olarak 

anlamamızın doğruluğunun bir kanıtı da, eski bir Oğuz boyu 

olan, Uluğ Türkistan ve Batı Türkistan yani İran 

bölgelerinde en eski tarihlerden beri yerleşik olan Kayıların 

ve diğer Oğuzların da Kay ismini kullanmış olmalarıdır 

(Togan.1970;46,482-484). Dolayısıyla Kay ismi çok eskiden 

beri Türk soylularda bir boy adı ve hükümdar unvanı olarak 

kullanıla gelmiştir. Kayılar ile Keyaniler arasında bir bağın 

olabileceği de düşünülebilir. Kay ve Key unvanı Türk soylu 

hükümdarların taşıdığı bir unvandır. Selçuklu Sultanları bu 

unvanları İran tesiriyle değil, bir Türk geleneği olarak 

kullanmışlardır (Bayrakdar 2009: 89). Özet olarak ifade 

edecek olursak, bu kanıtlara göre, Kayaniler Ari bir ırk 

değil, Turani veya Türk soylu bir ulustur. Kayanilerin 
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Türklüğü ile ilgili kanıtları maddeler halinde sıralayacak 

olursak; 

1. Kayani Krallığının Pişdad Krallığından ayrı olması, 

2. Firdevsi’nin Kayani Krallarını Turani kabul etmesi, 

3. Kayani Krallarına Türk veya Turani denilmiş 

olması, 

4. Medlerin Türk olması, 

5. Medlerin, İskitlerden (Sakalardan) olması, 

6. Toponomik Kanıtlar, 

7. Keyani Krallarının Kay/Key unvanı taşıması, 

8. Kayılar, Kayaniler ve Kayların aynı halk olması, 

9. Kayani Krallarının isimlerinin Türkçe olması, 

10. Kayani Krallarının Han lakabıyla anılması, 

11. Kayani Krallarının Horasan-Türkistan’dan davet 

edilmesi olayı, 

12. Kayani Krallarının Türk kızları ile evlenmeleri, 

13. Bazı Kayanilere Türkmen denilmiş olması, 

14. Kayani isimlerinin daha sonraki dönemlerde 

‘Türkiye Selçuklu Sultanları örneği) Türkler arasında 

kullanılmış olması, 

15.Türk veya Moğol lekesinin bulunmuş olması vb 

örnekler sıralanabilir. 
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Arap-İran İlişkileri: İkinci Dünya 

Savaşı Sonrasından 1979’a 

 

 
Dr. N. Neşe KEMİKSİZ 

 

Giriş 

Uzun bir geçmişe dayanan Arap-İran ilişkilerinin 

yakın tarihi; bölgesel nüfuz mücadeleleri, Soğuk Savaş’ın 

yansımaları, ideolojik kamplaşmalar, ikili gerginlikler ve 

savaşlarla şekillenmiştir. İlişkilerin yumuşadığı ve iş 

birliğine dönüştüğü dönemler de olmakla birlikte, genel 

seyri belirleyen unsurun karşılıklı güvensizlik olduğu 

görülmektedir. Enerji kaynaklarının zengin olduğu, stratejik 

bir coğrafyada ilişkileri etkileyen pek çok iç ve dış faktörün 

mevcut olması, bu güvensizliğin oluşmasında ya da 

sürdürülmesinde rol oynamıştır. 
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Bu çalışmada, Arap-İran ilişkilerinin esas itibarıyla, 

İkinci Dünya Savaşı sonrasından İran İslam Devrimi’nin 

gerçekleştiği 1979’a kadar olan dönem içindeki gelişimi ele 

alınarak, ilişkileri etkileyen faktörler incelenmekte, 1979 

öncesi ile sonrası arasındaki paralelliklerin ortaya konması 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, çalışmanın ilk bölümünde, 

henüz çoğu Arap devletinin bağımsızlığını elde etmediği iki 

savaş arasındaki döneme kısaca değinilmekte, daha sonra 

İkinci Dünya Savaşı ertesindeki gelişmeler, bu gelişmeleri 

etkileyen ikili, bölgesel ve uluslararası çerçeve ile birlikte 

incelenmekte, genellikle sınır anlaşmazlıklarından 

kaynaklanan ikili sorunların, Arap milliyetçiliğinin, Soğuk 

Savaş koşullarının ilişkileri nasıl etkilediği üzerinde 

durulmaktadır. Çalışmanın son bölümünde, 1979 Devrimi 

sonrasına ana hatlarıyla değinilerek, Arap-İran ilişkileri 

denklemine İsrail’in girmesiyle birlikte ilişkilerin hangi 

yönde gelişeceği sorusuna cevap aranmaktadır. 

 

 

1937-1967 Arasındaki Gelişmeler 

 

İran’ın Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

bağımsızlığını kazanmış olmasına karşın, Suudi Arabistan, 

Yemen, Irak ve Mısır dışındaki Arap devletlerinin çoğu 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bağımsızlıklarını elde 

etmişlerdir. Irak ve Mısır bağımsız olmakla birlikte, iki 

ülkede de İngiltere’nin askeri mevcudiyeti ve hakimiyeti bir 

süre daha devam etmiştir. İran ise çarpışan devletlerin savaş 

alanı haline gelmiş, İngilizler ve Ruslar İran’da faaliyetlerini 

sürdürmüşlerdir.
1

 Bu dönemde Arap-İran ilişkileri 

bakımından başlıca gelişmeyi, 1937’de Irak ile İran arasında 

sınır sorunlarını (Şattül Arap sorunu) ve Rıza Şah’ın merkezi 

kontrolünden kaçarak Irak’a giden Kürt aşiretler ile ilgili 

düzenlemeleri içeren anlaşmanın imzalanması teşkil 

etmiştir.
2
 Anlaşmanın imzalanmasının ardından İran ve Irak 

Sadabad Paktı’na katılmıştır. Pakt, İkinci Dünya Savaşı’nın 

yaklaştığı günlerde İtalya’nın Habeşistan’a saldırısının 

                                                        
1
 Bernard Lewis, Ortadoğu-İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi 

(Çev.Selen Y.Kölay), Arkadaş Yayınevi, Ankara 2015, s. 447-448. 
2
 Rumullah Ramazani, “Arab-Iranian Relations in Modern Times”, 

www.iranicaonline.org/articles/arab-(19.08.2017). 
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bölgeye yönelik tehdidi arttırması üzerine Türkiye ve 

Afganistan’ın da katılımıyla 1937’de kurulmuştur.
3
 

İran, İkinci Dünya Savaşı sürerken 1941’de, İngiltere 

ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiş, Almanlara 

yakın olmakla suçlanan Rıza Şah sürgüne gönderilmiş ve 

oğlu Muhammed Rıza Şah tahta geçmiştir. İngiltere’nin 

savaştan sonra İran’dan çekilmiş olmasına rağmen, 

Sovyetlerin çekilmemesi ve Azeri özerklik hareketi ile 

Mahabat bağımsız Kürt devletine destek olmaları sıkıntılı bir 

sürece yol açmıştır. İran’ın, Sovyetler Birliği’nin İran’dan 

çekilmesine karşılık, kuzey İran petrollerine %51 oranında 

ortak olmasını kabul etmesiyle Sovyet Ordusu çekilmiş, 

ancak halktan gelen tepki ve ABD’nin İran’ın toprak 

bütünlüğünü koruyacağını açıklaması üzerine meclis 

anlaşmayı geri çevirmiştir.
4
 

1947’ye gelindiğinde, işgal döneminde hükümdar 

olarak etkili bir varlık gösterememiş olan Muhammed Rıza 

Şah, işgalin bitmesiyle halk nezdinde meşruiyetini ve 

iktidarını güçlendirecek, işgal döneminin yarattığı ekonomik 

sıkıntıları azaltacak politikalar izlemeye hazırlanıyordu. 

İktidarının ilk yıllarındaki tecrübesizliği, Muhammed Rıza 

Şah’ı babasının otokratlığından uzaklaştırmış, meclisi 

güçlendirmişti, 1949-53 arasındaki petrolün millileştirilmesi 

krizinin 1953’te ABD destekli darbeyle bitmesinden sonra 

Şah, ABD’ye, orduya ve gizli polis teşkilatına dayanarak 

baskıcı bir politika izlemeye başlayacaktır.
5
 

Arap ülkeleri ise bu dönemde Birleşmiş Milletler 

(BM)’in 1947’de aldığı Filistin’in taksimi kararını kabul 

etmeyerek Filistin’i kurtarmak ve 1948’de kurulan İsrail 

devletini ortadan kaldırmak amacıyla başlattıkları 1948 

Arap-İsrail Savaşı’nda yenilgiye uğramalarının yol açtığı 

siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarla meşguldü. 1948 

yenilgisi Arap milliyetçiliğinin yükselmesine neden olmuş, 

yenilgiden sorumlu tutulan yöneticilere karşı tepkileri 

arttırmıştı. 1952’de Cemal Abdülnasır liderliğindeki Hür 
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Subaylar darbesiyle Mısır’da monarşiye son verilmiş, 

Suriye’de birbirini izleyen darbeler gerçekleşmiş, “gerici” 

rejimlere karşı “devrimci” bir mücadele başlatılmıştı. 

Nasır’ın tüm bölgeyi etkileyen, sadece İsrail’i değil, 

bölgedeki rejimleri de hedef alan milliyetçi söylemleri İran 

ve Irak monarşilerini ürkütmüş, Mısır’ı ortak tehdit olarak 

algılamalarına yol açmıştır. Milliyetçilerin İsrail’i 

destekleyen ABD’ye karşı Sovyetler Birliği’nin desteğini 

aramaları, ABD ile SSCB arasındaki Soğuk Savaşı 

Ortadoğu’ya taşımıştır. 

1955’de, ABD’nin Sovyet yayılmacılığını önlemek 

amacıyla başlattığı girişimin sonucu olarak Türkiye, 

İngiltere, Pakistan, İran ve Irak’ın katılımıyla Bağdat 

Paktı’nın kurulması, Nasır’ın büyük tepkisine neden 

olmuştur. Pakt’ın Arapları Batı’nın yörüngesinde tutmayı 

hedefleyen emperyalizmin bir uzantısı olduğunu ileri süren 

Nasır, Irak’ı kınamış, diğer Arap ülkelerinin Pakt’a 

girmesini engellemek için yoğun bir propaganda 

kampanyasına girişmiştir.
6
 Bağdat Paktı, başta Mısır olmak 

üzere, Arap ülkelerinde bölgesel güçler dengesinin Mısır 

aleyhine değiştirilmeye çalışılması olarak 

değerlendirilmiştir.
7
 Pakt, bölgedeki kamplaşmayı arttırmış, 

Suriye ve Yemen, Irak, Suudi Arabistan ve Lübnan’a karşı 

Mısır’ın yanında almıştır. Nasır, Irak ve Şah rejimini hedef 

alırken, Irak ve İran Bağdat Paktı’nı Mısır’a karşı bir 

koalisyon olarak görmüştür.
8
 

İran’ın Bağdat Paktı’nda yer almasının yanı sıra, 

Körfez’deki politikaları da milliyetçi rejimlerin tepkisini 

çekmiştir. 1957’de İran’ın Bahreyn üzerindeki hak 

iddialarını gündeme getirmesi üzerine Suriye, Bahreyn’in 

Arap ulusunun bir parçası olduğunu duyurmuştur. 1958’de 

Irak’ta Haşimi monarşisinin Abdülkerim Kasım 

liderliğindeki askeri darbeyle devrilmesi, İran-Arap 

ilişkilerini olumsuz etkileyen bir diğer gelişme olmuştur. 

Kasım’ın Sovyetler Birliği’ne dostça açılımları, Iraklı 

komünistlere olumlu yaklaşımı ve Bağdat Paktı’ndan 

ayrılma kararı, İran tarafından Arap devrimi ve Sovyet 
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komünizminden kaynaklı ikili tehdit olarak algılanmış, 

Kasım’ın, 1937 anlaşmasının İngiltere baskısı altında 

imzalandığını belirterek, Şattül Arap’ın tümüyle Irak 

kontrolünde olması gerektiğini ileri sürmesi ilişkileri daha da 

gerginleştirmiştir.
9
 

İran’ın Mısır ve Suriye ile de ilişkileri 1958’den 

itibaren iyice bozulmuş, güç ve etkilerini Körfez’e doğru 

genişleten bu ülkelerin Pers Körfezi’nin adının Arap Körfezi 

olarak değiştirilmesi girişimleri, İran’ın Arap nüfusunun 

ağırlıkta olduğu petrol zengini Huzistan bölgesinin Arap 

vatanının ayrılmaz parçası olduğu söylemleri, ilişkileri 

gerginleştirmiştir.
10

 Esasen, İran’ın Körfez ülkeleri ile 

arasındaki sorunlar, Mısır ya da Suriye’nin doğrudan taraf 

olduğu problemler değildir, ancak İran’a karşı Arap 

davasının bir unsuru haline getirilerek, Körfez ülkelerinin 

maddi desteğinin kazanılmasında önemli bir vasıta olmuştur. 

Mısır-İran ilişkilerindeki gerginlik, 1960’ta Nasır’ın, 

Şah’ın, İran’ın İsrail’i de facto tanıdığına dair bir demeci 

nedeniyle diplomatik ilişkileri kesme karar almasıyla en üst 

noktasına ulaşmıştır. İran bakımından Sovyetler Birliği ve 

radikal Arap rejimleri ile arasındaki gerginlik arttığı ölçüde 

İsrail stratejik bir bölgesel ortak olarak önem kazanmıştır. 

1958 Irak darbesi, monarşinin yıkılması ve Sovyetler 

Birliği ile yakınlaşma nedeniyle ortak kaygılara sahip olan 

muhafazakar Körfez ülkeleri ile İran’ın yakınlaşmasını 

sağlamış, 1961’de Irak’ın Kuveyt ile ilgili hak iddiasını 

kınayan İran, Körfez ülkeleri ile ticari ilişkilerini 

geliştirmeye yönelik girişimlerini arttırmanın yanı sıra, 

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar ile kıta sahanlığı 

anlaşmazlıklarını çözmüştür.
11 

 

 

1967-1980 Arasındaki Gelişmeler 

 

1967 Arap-İsrail Savaşı’nda Arap ülkelerinin ağır bir 

yenilgiye uğrayıp Filistin topraklarını kurtaramadıkları gibi, 

kendi topraklarını da kaybetmeleri genel olarak Arap 
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milliyetçiliğinin özel olarak da Nasır’ın itibarını azaltan bir 

gelişme olmuştur. 1967 yenilgisinden sonra Mısır’ın, 

Yemen’deki askeri müdahalesine ve Arap dünyasındaki 

devrimci propaganda ve faaliyetlerine son vermesi, ABD 

tarafından başlatılan barış girişimlerine olumlu yaklaşması 

ve Kahire-Moskova ilişkilerinin soğuması, İran-Mısır 

ilişkilerinde yakınlaşmaya yol açmıştır.
12

 Diplomatik 

ilişkiler daha Nasır hayattayken yeniden tesis edilmiş, Enver 

Sedat’ın devlet Başkanlığı döneminde ise özellikle 1972’de 

Sovyet güçlerinin Mısır’dan çıkarılmasından sonra 

yakınlaşma daha da artmıştır. 

Buna karşılık, Irak ile ilişkiler 1968’deki darbeden 

sonra kötüleşmiş, Irak’ın Şattül Arap’ın Irak’ın ayrılmaz 

parçası olduğunu deklare etmesi, buradan geçen İran 

gemilerini bayraklarını indirmeye zorlaması ve talepleri 

karşılanmadığı takdirde güç kullanacağı tehdidinde 

bulunması gerilimi arttırmıştır. Güç gösterisinden öteye 

gitmese de diplomatik ilişkilerin kesilmesine neden olan bu 

gelişmenin ardından Irak’ın 1972’de SSCB ile kapsamlı bir 

anlaşma imzalaması, İran’da endişe yaratmıştır. 

Körfez bölgesinde ise İngiltere’nin 1972’ye kadar 

Körfez’den güçlerini çekeceğini açıklaması, İran’ı bölgedeki 

muhafazakar ülkeler ile ilişkilerini güçlendirmeye 

yöneltmiştir. Vietnam savaşının ağır sonuçlarından sonra 

geliştirilen ve “iş birliği yoluyla barış” prensibine dayalı 

olarak ABD’nin müttefiklerine Amerikan askerlerini 

kullanarak değil, ekonomik ve askeri yardım suretiyle 

yardım etmesini öngören Nixon Doktrini
13

 çerçevesinde 

İngiltere’nin Körfez’deki yerini alma niyetinde olmayan 

ABD, Körfezi iki yakın müttefiki İran ve Suudi Arabistan’a 

teslim etmeyi amaçlamaktaydı. Ancak, İran’ın askeri gücü 

dikkate alındığında Körfez’in güvenliğini sağlama rolünün 

İran’a verileceği açıktı. ABD İran’a, nükleer silahlar dışında 

almak istediği tüm silahları ve bu silahların kullanılmasını 

öğretecek askeri personel sağlamayı vaat etmekteydi.
14

 

ABD, Suudi Arabistan ve İran’ı politikasını dayayacağı iki 
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sütun olarak görmekte ise de Suudi Arabistan İran ile iş 

birliği yapma arzusunda değildi. İran’ın askeri gücü, 

özellikle Körfez’deki donanması, Körfez’i doğal nüfuz 

sahası içinde gören Suudi Arabistan’ı rahatsız etmekteydi.
15

 

İngiltere’nin Körfez’den çekilme kararı sonrasında 

İran dış politikası Körfez’in güvenliğine odaklanmıştır. 

1960’lardan itibaren İran ekonomisinin bağımlı olduğu 

petrolün ana ihraç yolu ve ekonomik hayat hattı olan 

Körfez’de İran’a düşman bir gücün kontrol sağlamaya 

çalışmasını önlemek amacıyla Hürmüz Boğazı’nın 

girişindeki stratejik adaların denetimini hedefleyen İran, 

Arap ülkelerinin iş birliğini sağlamak için Bahreyn’deki 

iddialarından vazgeçmesine karşılık adalar meselesinde 

uzlaşma arayışında olmuştur. İran’ın önerisi üzerine 

Bahreyn’de BM gözetiminde 1970’te yapılan referandumdan 

bağımsızlık kararı çıkmış, İran kararı tanıyan ilk ülke 

olmuştur. Ancak adalar ile ilgili olarak İngiltere, İran, Şarjah 

Emirliği (Abu Musa adasının kontrolünü elinde tutmaktaydı) 

ve Ras el Hayma Emirliği (Büyük ve Küçük Tomb 

adalarının kontrolünü elinde tutmaktaydı) arasında yapılan 

görüşmeler tam bir anlaşmayla sonuçlanmamış, Abu Musa 

adası ile ilgili olarak anlaşma sağlanırken, Büyük ve Küçük 

Tomb adaları konusunda uzlaşma mümkün olmamış, İran, 

İngiltere henüz bölgedeyken bu adalara asker çıkarmıştır.
16

 

Bu durum, İngiltere ile İran arasında Bahreyn’e karşılık 

adaların verilmesine ilişkin gizli bir anlaşma olabileceği 

iddialarını da gündeme getirmiştir.
17

 

Adaların işgali, bölgede yeni bir gerginlik konusu 

olmuş, Irak, İran’ın işgalini, eski imparatorluğunu 

canlandırma hayalinin yeniden ortaya çıkması olarak 

değerlendirmiş, İran’ın silahlanmasının yayılmacı 

politikasını desteklemeye ve bu politikaya direnen komşu 

ülkeleri tehdit etmeye yönelik bir araç olduğunu ileri 

sürmüş, ayrıca, İran ile yapılan anlaşma iptal edilmeden ve 

İran adaları terk etmeden yeni kurulan Birleşik Arap 

Emirlikleri (BAE)’ni tanımayacağını açıklamıştır.
18

 İran 

işgali, Şarjah Emiri’ne karşı bir darbe yapılmasına, Ras el 
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Hayma’da ise Körfez ülkelerindeki İranlıların bölgeden 

çıkarılmasını talep eden gösteriler düzenlenmesine neden 

olmuştur.
19

 İran’ın adaları işgali üzerine Arap ülkeleri 

BM’ye başvurarak İran’ın çekilmesini talep etmişlerse de, o 

sırada düzelmiş bulunan İran-Mısır ilişkilerini dikkate alarak 

Arap Ligi’nden olumsuz bir karar çıkarmamışlardır. 

Adaları işgali, Körfez ülkelerinin İran’a karşı 

güvensizliğini arttırmış ve Körfez’in güvenliği için iş birliği 

yapılması teklifine olumsuz yaklaşmalarında etkili olmuştur. 

Nitekim bölgesel güvenlik iş birliğinin sağlanması amacıyla, 

sonuncusu 1976’da olmak üzere yapılan görüşmelerden 

sonuç alınamamış, özellikle Suudi Arabistan, Körfez’de 

askeri üstünlük sağlamasından ve silahlanma 

faaliyetlerinden endişe duyduğu İran’ın lider rolünü 

kesinlikle kabul etmemiştir.
20

 Güvenlik iş birliğinin hayata 

geçirilememesinde, İran’ın Oman’daki askeri mevcudiyetini 

sürdürüyor olması da rol oynamıştır. 1964’teki iç savaştan 

sonra Yemen’de kurulan komünist rejimin izniyle Aden’de 

konuşlanan ve SSCB, ÇHC ve Küba tarafından desteklenen 

Oman Halk Kurtuluş Ordusu’nun 1969’da Dofar/Oman’da 

başlattığı ayaklanma İran’ın 30-35 bin civarında asker 

göndermesiyle bastırılabilmişti.
21

 Oman ve ayaklanmanın 

topraklarına sıçramasından endişe eden BAE, adalar 

sorununa rağmen, İran ile yakın ilişki kurmuştu. Oman bu 

nedenle bölgesel güvenlik iş birliği önerisini destekleyen tek 

Körfez ülkesiydi ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ile ilgili 

olarak 1974’te İran ile ikili iş birliği anlaşması imzalamıştı.
22

 

Dofar hadisesi, İran’ın Körfez’de herhangi bir radikal 

harekete izin vermeyeceğini göstermiş ve pozisyonunu 

güçlendirmiş, aynı zamanda Körfez ülkelerinin askeri 

üstünlüğünden çekinmelerinde gerçeklik payı olduğunu da 

ortaya koymuştur. İran’ın askeri harcamaları, 1973 Arap-

İsrail Savaşı’ndan sonra muazzam şekilde artan petrol 

gelirlerine paralel olarak artmış, askeri harcamaların 

bütçedeki payı 1954’te 60 milyon dolarken, 1973’te 5,5 

milyar dolara ulaşmıştır. İran 1975’te Körfez’in en geniş 

donanmasına, Batı Asya’daki en büyük kara kuvvetlerine, 
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dünyanın beşinci büyük ordusuna sahipti, askeri alımlarının 

dünyada birinci sırada olduğu tahmin edilmekteydi ve 

Avrupa ülkeleriyle nükleer reaktörler inşası için anlaşmalar 

yapmıştı.
23

 

İran’ın Mısır ile ilişkileri 1973 Arap-İsrail 

Savaşı’ndan sonra hızla iyileşme sürecine girmiştir. İran, 

savaşın İsrail’in stratejik önemini azalttığı, Arapların ise güç 

ve etkinliğini arttırdığını değerlendirmiştir. Arapların 

savaştaki -kısmi de olsa- başarılarının güven duygularını 

arttırmış olması, ABD’nin Arap ülkelerine karşı olumlu 

yaklaşımı, Mısır’ın Moskova’ya bağımlılığının azalmış ve 

yüzünü Batı’ya dönmüş olması, İsrail’in diplomatik 

izolasyonu ve Süveyş Kanalı’nın yeniden açılacağına dair 

beklentiler, İran’ın Mısır’a yönelik olumlu tutumunu 

güçlendirmiştir.
24

 Esasen İran, 1973 Savaşı sırasında tıbbi 

yardım yapmak, İran uçaklarını Suudi Arabistan’a 

göndermek, Arap ülkelerine askeri malzeme taşıyan Rus 

sivil uçaklarına uçuş izni vermek suretiyle, Araplara 

desteğini somut şekilde göstermiştir.
25

 Artan petrol 

gelirleriyle desteklenen İran’ın dolar diplomasisi ilk olarak 

Sedat Yönetimi lehine kullanılmış, 1974’te bir milyar 

dolarlık bir ekonomik anlaşma imzalanmış, Port Said’in 

yeniden inşası, Süveyş Kanalı’nın genişletilmesi, Süveyş’ten 

Port Said’e petrol boru hattı döşenmesi gibi projelere katılım 

sözü verilmiştir. İran, Arap-İsrail sorunu ile ilgili olarak 

tamamıyla Arapların tutumunu benimsemiş, İsrail’in işgal 

ettiği topraklardan çekilmesini, Filistin Kurtuluş Örgütü 

FKÖ)’nü Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıyan 

1974 Rabat Arap Zirvesi kararını, FKÖ’nün barış 

görüşmelerine katılımını desteklemiş, İsrail’in Batı 

Şeria’daki yerleşim politikasını kınamış ve Kudüs’teki İsrail 

kontrolüne karşı çıkmıştır.
26

 

Bu dönemde İran-Irak ilişkileri açısından en önemli 

gelişmeyi, 1975’te Cezayir Anlaşması’nın imzalanması 

teşkil etmiştir. Şattül Arap sorununu İran’ın görüşleri 

doğrultusunda çözen ve karşılığında İran’ın Iraklı Kürtlere 

verdiği desteği sonlandırmasını öngören anlaşma, İran-Irak 
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anlaşmazlığının çözümünde önemli bir aşama olmuş, ancak 

bu iki ülkenin bölgesel nüfuz mücadelelerinin devamını 

önleyememiştir. Nitekim anlaşmanın imzalanmasından 

sadece beş sene sonra 1980’de İran-Irak Savaşı başlayacak 

ve iki ülkenin de kaynaklarını tüketerek sekiz yıl boyunca 

sürecektir. 

 

 

1979 İran İslam Devrimi Sonrasına Kısa Bir Bakış 

 

İran-Arap ilişkileri, İran İslam Devrimi’nden sonra 

yeni ve sancılı bir sürece girmiş, İran’ın devrim ihraç 

politikası, İslam birliği söylemleri, Şiiliği ön plana çıkaran 

yaklaşımları, teröre desteği, Körfez ülkeleri başta olmak 

üzere, bölgedeki rejimlerin İran’dan tehdit algılamasını 

arttırmıştır. “İslamiyet sembol ve sözcüklerden ibaret 

değildi. İslamiyet devrimci liderler ve sözcülerinin 

yorumlayışına göre de varılacak hedefleri belirliyor, en az o 

kadar önemli bir konu olarak mücadele edilecek düşmanları 

tanımlıyordu”. 
27

 İran-Irak Savaşı’nda Suriye ve Libya 

dışındaki tüm Arap ülkelerinin Irak’ın arkasında yer alması, 

Araplar arası dayanışmayı değil, İran rejiminin devrimci 

amaçlarından duyulan kaygıyı yansıtmıştır. 

Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle başlayan 1990-91 Körfez 

Krizi’nin Arap ülkelerini bu kez Irak’a karşı ortak tutumda 

birleştirmesi ve 1989’da Humeyni’nin ölümünün ardından 

İran’ın Irak ile savaşın getirdiği ekonomik sıkıntıları ve 

içinde bulunduğu izolasyonu aşabilmek için nispeten 

pragmatik bir yaklaşım benimsemesi,
28

 İran-Arap 

ilişkilerinde yumuşamaya yol açmış, ancak temel endişeler 

giderilememiştir. İran’ın kitle imha silahları geliştirme, 

nükleer teknolojiye sahip olma çabaları, amaçları konusunda 

şüphe uyandırmaya devam etmiştir. 

2001’de ABD’de meydana gelen 11 Eylül 

olaylarından sonra terörizme karşı savaş açan ABD 

tarafından “şer ekseni” ülkelerinden biri olarak 

nitelendirilmişse de ABD’nin Afganistan ve Irak 

işgallerinden en kazançlı çıkan ülke İran olmuştur. Irak 

                                                        
27

 Lewis, a.g.e., s. 473. 
28

 Barış Adıbelli, Pax Persica: İran Jeopolitiği, IQ Kültür Sanat 

Yayıncılık, İstanbul 2017, s. 86-88. 
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rejiminin yıkılmasıyla İran’ı dengeleyen önemli bir güç 

ortadan kalkmış, İran’ın Iraklı Şiiler üzerindeki etkisi artmış 

ve giderek ülkede hakim unsur haline gelmiştir.
29

 Şii İran 

dünyası ile Sünni Arap dünyası arasında tampon görevi 

yapan Irak üzerinde artan İran etkisi, Şii-Sünni gerginliğini 

ve Şiiliğin yükselişini de hızlandırmıştır.
30

 

Ayrıca Suriye ile İran’ın Irak’ın işgaliyle oluşan 

konjonktürde, Irak üzerinden oluşturdukları lojistik hattın, 

özellikle, Suriye’de iç savaşın başlamasından sonra hayati 

önem kazandığı görülmüştür.
31

 

Irak’taki artan İran hakimiyeti Arap ülkelerinin 

kaygılarını yoğunlaştırmış, “Şii Hilali” söylemlerine neden 

olmuş, ABD’nin Irak’ı bilerek İran’a teslim ettiği 

yorumlarına yol açmıştır.
32

 ABD’nin 2004’te gündeme 

getirdiği Büyük Ortadoğu Projesi’yle “istikrarın 

demokrasiye tercih edildiği” modeli terk ederek, 

Ortadoğu’da demokratikleşmeyi ve reformları 

destekleyeceğini açıklaması,
33

 2010’da başlayan Arap 

Baharı’nda da bu yaklaşımını somutlaştırması, Arap 

ülkelerinde sadece şüpheye değil, yeni ortak arayışlarına da 

yol açmıştır. 2015’te ABD’nin girişimiyle İran ile BM 

Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ve Almanya arasında 

imzalanan nükleer anlaşma, Arap ülkeleri için diğer bir 

kırılma noktası olmuştur. ABD’nin İran ile mücadeleyi 

değil, uzlaşıyı seçtiğini düşünen Arap ülkeleri kendileri ile 

yakın görüşlere sahip güçlü bir bölgesel ortak olarak İsrail 

ile yakınlaşmaya başlamıştır. Arap ülkeleri bölgede gerçek 

tehlikenin İsrail değil, İran olduğu görüşünü giderek 

                                                        
29

 Türel Yılmaz Şahin, Uluslararası Politikada Ortadoğu, Barış 

Kitap, Ankara 2016, s. 338. 
30

 Baskın Oran, “Dönemin Bilançosu”, Baskın Oran (Ed.)Türk Dış 

Politikası. Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, 

Yorumlar-Cilt III: 2001-2012, İletişim Yayınları, İstanbul 2013, s. 
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31

 Yusuf Korkmaz, İran-Suriye Bölgesel İttifakı ve Arap Baharı 

Sürecine Yansıması, Matbuat Yayın, İstanbul 2015, s. 113. 
32

 Jeffrey Goldberg, “How Iran Could Save the Middle East”, The 

Atlantic, July/August 2009. 
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benimsemeye başlamışlardır.
34

 İran ile Arap ülkeleri 

arasındaki gerilimin Suriye başta olmak üzere bir vekalet 

savaşına dönüşmüş olması ve bu dolaylı savaşın doğrudan 

savaşa evrilmesi olasılığının yanı sıra, İsrail’in Arap-İran 

denkleminde yeni bir unsur olarak yer alması, ilişkileri daha 

da karmaşık hale getirmeye aday görünmektedir. 

 

 

Sonuç 

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsız aktörler 

olarak dünya siyaset sahnesine giren Arap ülkeleri ile İran 

arasındaki ilişkiler, 1948 Arap-İsrail Savaşı’nın Arap 

milliyetçiliğini ve Batı karşıtlığını güçlendirdiği bir bölgesel 

çerçevede şekillenmeye başlamış, ABD yanlısı Şahlık 

rejiminin Mısır öncülüğündeki milliyetçi rejimlerce hedef 

alınmasıyla 1970’lere kadar sancılı bir süreç izlemiştir. 

Soğuk Savaş koşullarının da etkilediği bu süreç, 1973 Arap-

İsrail Savaşı’ndan sonra Araplar ile İsrail arasında değişen 

dengelere paralel olarak olumlu bir dönüşüm geçirmiştir. Bu 

olumlu ortam içinde 1975’te imzalanan Cezayir Anlaşması, 

İran-Irak ilişkilerinde tarihi bir dönemeç olmuşsa da 

1979’daki İran İslam Devrimi’nin ardından 1980’da çıkan 

İran-Irak Savaşı tüm umutları söndürmüştür. 

İran İslam Devrimi’nin ideolojik yaklaşımları ve 

devrim ihraç politikası, Arap ülkelerince rejimlerine tehdit 

olarak algılanmış, ilişkiler 1989’a kadar neredeyse tümüyle 

kopmuştur. 1989’dan sonra başlayan açılımlara ve 1990-91 

Körfez Krizi’nin yarattığı uygun iklime karşın, endişeler 

giderilememiş, İran’ın teröre desteği, kitle imha silahları ve 

nükleer teknolojiye sahip olma arzusu, 2003 Irak işgalinden 

sonra Irak’ta nüfuzunu arttırması, amaçlarının 

sorgulanmasına neden olmuştur. Irak’ın İran’a karşı 

dengeleyici rolünün ortadan kalktığı, ABD’ye yönelik 

şüphelerin yoğunlaştığı bir ortamda, İran’a karşı bölgedeki 

en etkili güç olarak görülen İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki 

yakınlaşma, İran-Arap denklemini daha da 

karmaşıklaştıracak gibi görünmektedir. 
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İran’da İslam Devrimi ve Türklük35 

 

 
Prof. Dr. Nesib NESİBLİ 

Eski Büyükelçi - Azerbaycan Eski Milletvekili 

 
 

İran’da Ak Devrim (Şah ve Millet Devrimi, 1962-

1978) reformları Pehlevi monarşisinin ömrünü uzatmasına 

rağmen sürekliliğini sağlayamadı. Reformlar, İran’ın 

modernleşmesi bakımından önemli aşama oldu, fakat 

kendisiyle birlikte yeni çelişkiler getirdi.1973 yılından sonra 

İran’ın petrol ihracatından elde etmiş olduğu gelirlerin kat 

kat artmasına rağmen, bu gelirler siyasi ve ekonomik 

istikrara değil çelişkilerin derinleşmesine hizmet etmiştir. 
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Petrol gelirlerinin artması iktidarın vaatlerinin birkaç 

kez artmasını sağlarken, monarşinin gerçeklik hissini 

kaybetmesine neden oldu, diğer taraftan, üst ve alt sosyal 

kesimler arasındaki uçurumu derinleştirdi ve yıllar boyunca 

vaat edilen “parlak geleceğe”, halkın güveninin defalarca 

aşınmasına yol açtı. İran’a petrolden elde edilen büyük 

ölçüde dolarların girmesi ile beraber, yolsuzluğun seviyesi 

de görülmemiş boyutlara ulaştı. İran’da çelişkiler 1970’lerin 

ortasından itibaren hızla derinleşti. Ancak, ülkeyi tehdit eden 

derin krizin belirtileri zor sezilmekteydi. İran çalkalanan 

Orta Doğu bölgesinin dev adımlarla ilerleyen ülkesi imajına 

sahipti. 1977 yılı sonunda resmi ziyaret için Tahran’da 

bulunan ABD Başkanı Jimmy Carter dostu Muhammet 

Rıza’yı ve ülkesini överek “İran, Şahın doğrudan yönetimi 

ile dünyanın en sıcak bölgelerinden birinde istikrar adasına 

dönüşmüştür… Dünyada minnet ve kişisel sempati 

duygusuyla yaklaştığım başka bir devlet adamı 

bulunmamaktadır” sözleriyle hitap etmişti.
36

 

Kısa bir süre sonra 2500 yıllık geçmişe sahip olan 

monarşinin sonu gelecekti. Bozulan dengenin artmasında iki 

önemli etkenin olduğu belirtiliyor. Bunlardan birisi, 

enflasyon ve pahalılığın artmasını Şah rejiminin 

önleyememesiydi. Sadece 1977 yılında enflasyon %30-35 

oranındaydı
37

. Fiyatların yükselmesini önlemek amacıyla 

reformlar programına yeni bir madde -fiyatları sabitleme ve 

pahalılığa karşı mücadele- eklendi. Pahalılığa karşı 

mücadele kampanyasının başlarında bazı büyük sanayiciler 

cezalandırıldı ve akabinde orta ve küçük sanayicilere karşı 

toplu baskılar başlatıldı. On binlerce küçük işletme sahipleri 

para cezasına çarptırıldı, binlercesi hapsedildi. Bu 

kampanyanın sürdürülmesinde siyasi polis teşkilatı Savak 

dışında, hakimiyetin çağrısı üzerine on binden fazla öğrenci 

katıldı. Küçük işletme sahipleri bunu Ak Devrimin, Kanlı 

Devrime dönüşmesi gibi değerlendirdi.
38
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Devrimin oluşumunu hızlandıran ikinci etken olarak, 

uzmanlar, Muhammet Rıza’nın kısa zaman zarfında siyasi 

hayatta yumuşamaya başlamasını belirtiyorlar. Henüz 

kendisine ve hükümetine sarsılmaz güvenle yaklaşan Şah, 

Batı müttefiklerinin, özellikle Washington’un ısrarı ile 

uluslararası teşkilatların taleplerine cevap olarak bazı 

konularda taviz vermeyi kabullendi. 1977 yılının Şubat 

ayında 357 siyasi tutuklu serbest bırakıldı; iktidardaki 

Rastahiz [Kalkınma] Partisi özgür tartışmalar ve yapıcı 

eleştirilerden memnuniyetini dile getirdi; yazar Cavadi Şah’a 

yazmış olduğu keskin eleştiri içerikli mektubundan dolayı 

cezalandırılmadı; aydınların, ifşa edici açık mektupları peş 

peşe basında yer aldı; yazar, hukukçu ve doktorlardan oluşan 

aydın gruplar Şah’a gönderdikleri mektuplarında mevcut 

durumdan hoşnut olmadıklarını ifade ettiler; 13 yıl Şah’a 

canla başla hizmet eden Hüveyda’nın yerine iktidar 

partisinde “ilerici liberal” kimliği ile tanınan Cemşid 

Amuzegar Başbakanlığa getirildi; yeni Başbakan 

ekonominin “aşırı ısınmasına” neden olan pahalı projeleri 

derhal durdurdu ve hukuk-mahkeme sistemindeki kuralları 

yumuşattı; önceleri kapatılmış olan üretken aydınlar ( 

yazarlar, hukukçular gibi…) teşkilatlar tekrar faaliyete geçti 

ya da yenileri kuruldu.
39

 Muhammet Rıza ve yabancı 

müttefiklerin beklentilerinin aksine, diktatör rejimin kısa 

süre için liberalleşmesi mevcut hakimiyete dışarıda ve 

içeride karşı tutumun değişmesine değil, eli kanlı rejime 

muhalif olan güçleri mücadeleyi genişletmeye heveslendirdi. 

On yıllar boyunca Pehlevi iktidarına karşı birikmiş öfke 

patlak verdi, ok yaydan çıktı. 

 

 

Yeni Devrim, Yeni Umutlar 

 

İran’da 1978-79 yıllarındaki devrim süreci ile ilgili 

olarak ülke içinde ve dışında araştırmalar yapılmış, devrimin 

her dönemi hakkında detaylı bilgi ve analizler sunulmuştur. 

İslam devriminde Türklüğün ve Azerbaycan’ın katılımı 
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konusuna az da olsa açıklık getirilmiştir.
40

 Konumuz gereği 

burada bir kaç somut olaya, Türklüğün ve Azerbaycan’ın 

devrime katkısının özelliklerine kısaca değinmekte fayda 

görüyoruz. 

Kendi milli özelliklerine uygun olarak Türklük bu 

devrimde de aktif yer aldı. 1978 yılının 9 Ocak tarihinde 

Kum kentinde Şah rejiminin baskılarına, Anayasaya 

uyulmadığına itiraz eden protestocularla polis arasında çıkan 

çatışmalarda onlarca insan öldü, yüzlerce yaralananlar oldu. 

Bu olayda vefat edenlerin kırkıncı günü -18 Şubat’ta 

(Behmen ayının 29’unda) Tebriz halkı sokaklara çıkarak 

hakimiyet aleyhine sloganlar atmaya başladılar. 

Protestoculara karşı yerel polis ateş etmekten imtina edince, 

kente askeri birlikler gönderildi. Bu duruma öfkelenen kent 

halkı Şah ve rejim taraftarlarına ait dükkanlara, bankalara, 

sinemalara ve devlet kurumlarına saldırdı. Televizyon 

vericileri devre dışı bırakıldı. Ölenlerin sayısının fazla 

olmasına rağmen itirazlar ertesi gün de devam etti. Askeri 

birliklerle çatışmalar sonucunda binlerce protestocu hayatını 

kaybetti ya da yaralandı. Başlıca sloganlar “Biz bu Şah’ı 

istemiyoruz, vesselam!”, “El gücü, sel gücü!” idi. 

Tebriz’deki isyanlar sırasında ilk defa olarak “Şah’a ölüm!” 

sloganları atıldı.
41

 Devrim süresince Azerbaycan’ın diğer 

kentlerinde de defalarca itiraz yürüyüşleri ve polis güçleri ile 

çatışmalar yaşandı. Azerbaycan dışında, Türklerin toplu 

halde yaşadığı Tahran, Kum gibi kentlerde de onlar devrim 

sürecine aktif bir şekilde katılmaktaydı. Devrim yönetiminde 

çok sayıda Türk bulunmaktaydı: Büyük Ayetullah Kazım 

Şeriatmedari, geçici hükümet başkanı Mehdi Bazergan, 

Ayetullah Abdulkerim Musevi-Erdebili, Petrol Şirketinin 

                                                        
40
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yeni başkanı Hasan Nezih, Deniz Kuvvetleri komutanı ve 

Huzistan valisi Amiral Ahmet Medeni, Ayetullah Hoyi, 

Ayetullah Halhalı, Ayetullah Meşkini vb. Solcu partilerin 

yönetiminde de çok sayıda Türk bulunmaktaydı. Bazı 

kaynaklara göre, devrim süresince, 25 bini Türk olmakla, 

50-60 bin kişi hayatını kaybetmişti. 

 

 

Yeni Vaatler 

 

Sloganların ana dilde, Türkçe dile getirilmesine 

rağmen devrim süresince Türklük çok özel milli sloganlar 

öne sürmedi. Bu, öncelikle Şah rejimine karşı mücadelede 

zafer elde edilmesi için birliğin ön şart olduğu konusunda 

devrim yönetiminin başvurularına Türklüğün olumlu 

yaklaşımı gibi açıklanmalıdır. Ayrıca, devrim yöneticileri 

hakkı çiğnenmiş halkların Şah rejimi döneminde milli zulme 

maruz kaldıklarını tekrar tekrar hatırlatarak, onlara özgürlük 

vaat ediyordu. Daha Paris'te iken Ayetullah Humeyni, 

mazlum halkların İran toplumunda hakları konusuna 

değinerek, onlara kendi kaderini tayin hakkı verileceğini 

açıklamıştı.
42

 

Devrim süresince yönetimi adım-adım ele geçirmekte 

olan ruhaniyet içinde milli meselenin çözümünün önemini 

algılayanlar hiç de az değildi. Örneğin, İslam Cumhuriyeti 

Partisi’nin kurucularından biri olan (sonrasında İran Yüksek 

Mahkeme Başkanı) Ayetullah Abdulkerim Musevi-Erdebili 

1979 yılı Mart ayında basın mensupları ile yaptığı 

görüşmede mazlum halklara "kendi kültürlerini koruma ve 

geliştirme" imkanını sağlayabilecek özerkliğin verilmesinin 

zorunlu olduğunu bildirdi. Bunun yanı sıra, onun görüşüne 

göre, “bölgelerde ordu oluşturulması ayrılıkçılığa neden 

olacak ve İran’ın bağımsızlığına zarar vere bilecekti.”
43

 Bu 

dönem basında milli meselenin nihayet çözüme kavuşacağı 

yönünde umut veren böylesi beyanlara, ruhanilerin, ayrıca 

Geçici Devrim hükümetinin temsilcilerinin konuşmalarında 

da rastlamak mümkündü. 

1979 yılının Nisan ayında basın mensuplarının, 

devletin özerklik meselesi konusunda düşüncelerini resmi ve 

                                                        
42

 Keyhan, 27.03.1979. 
43

 A.g.e., 29. 03. 1979.  
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kesin bir şekilde açıklamamasının nedeninin ne olduğu 

sorusunu, geçici hükümetin Başkanı Mehdi Bazergan şöyle 

yanıtlamıştı: “Özerklik, bölücülük, İran'ın birlik ve 

bağımsızlığının ortadan kalkacağı anlamında kabul 

edilemez, ancak yerel işlerin yönetilmesi ve bu 

çalışmalardan sorumlu olmak anlamında yerel makamlara 

eski Anayasada öngörülen haklardan daha fazlası 

verilecektir”. Daha sonra o, kısa zamanda bu sorunların 

geniş kitleler tarafından ele alınarak, ilgili yasa tasarısının 

hazırlanacağını, kurucu mecliste ele alındıktan sonra 

Anayasada yer alacağını belirtti.
44

 

Tam da bu arada ulusal azınlıkların (siyasi statüsüne 

göre) haklarının sağlanması konusunda ruhani çevrelerde 

radikal görüşü ile seçilen, milli hareketlere sempatisini 

gizlemeyen Ayetullah Mahmud Talegani eyalet ve vilayet 

encümenleri meselesine kendisinin aktif yaklaşımını bildirdi. 

Talegani’nin atadığı altı kişilik heyet tarafından hazırlanan 

“Yerel şuralarla ilgili” yasa tasarısı İmam Humeyni’ye ve 

müzakere için basına sunuldu. 14 maddeden oluşan bu yasa 

tasarısına göre, mevcut arazi dağılımına dayanarak köy, 

kasaba, ilçe ve illerde iki yıl için seçilen kurumlar yüksek 

makamlar olmalıydı. Bölgelerde milli-kültürel özerkliği 

sağlaması, yerel yönetimlerin seçimle olması (İçişleri 

Bakanlığı onayı şartı ile) gibi olumlu taraflarına rağmen, bu 

projede şuraların yetki alanı ve genel-ülke merkezli devlet 

organlarına karşı onların tavrı net değildi.
45

 

Bu belirsizliklere ve de yerel kurumlarla ilgili yasanın 

bu şekilde kabul görmemesine rağmen, 12 Ekim’de İran’ın 

156 kentinde kurumlara seçim hakkı tanındı. Kürdistan’da 

sakinlik sağlanıncaya kadar, aynı zamanda ülkenin 6 büyük 

kentinde bu kurumlar için yapılacak seçimler ertelendi. Söz 

konusu seçimlere gerekli hazırlıkların yapılmadığı ve 

aceleye getirilmesi nedeniyle ahalinin katılımı çok düşük 

(bazı kentlerde toplamda %8) oldu.
46 
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Milli İstekler 

 

İran'ın demokratikleşmesini, yeniden yapılanmasını 

arzu eden ve bu yolda mücadele eden güçler milli zulmün 

ortadan kaldırılmadan demokratik yapının 

oluşturulamayacağını gösteriyorlardı. Aynı şekilde ezilen 

halkların milli hareket katılımcıları, İran'ın güçlü ülkeye 

dönüşmesi yolunda daima merkezden uzaklaşma ihtimali 

yaratan milli zulmün iptalini talep ederek, her türlü yollarla 

İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği uğrunda mücadeleye 

hazır olduklarını açıklıyorlardı. Milli hareketlerle genel 

demokratik hareketin programları birbirini tamamlıyor ve 

tek cephede yer alma imkanı yaratıyordu. 

Ünlü Türk yazarı Rıza Beraheni Ayendegan 

gazetesinin 1979 yılı 7 Nisan sayısında Mazlum halklar için 

kendi kaderini tayin etme hakkı devrimsel haktır başlıklı 

büyük ölçekli program makalesini yayımladı. Yazar 

Belucistan, Kürdistan, Azerbaycan, Huzistan ve diğer 

bölgelerde Pehlevi rejiminin yanlış siyasetini ve onun 

dramatik sonuçlarını geniş çaplı araştırmalar sonucunda, 

İran’ın esas sorununun mazlum milletler (ülke ahalisinin 

%60 oranı) sorunu olduğunu vurgulamıştır. Yazar, “hiç bir 

rejimin ülkenin asıl sorunu olan milli sorunları ortadan 

kaldırmadan adaletli ve demokratik olamayacağına’ 

inanmaktadır. Beraheni diğer bir önemli formülü de -Fars 

olmayan milletlerin İran’dan ayrılmalarını istemiyorsanız, 

onlara kendi kaderlerini tayin etme hakkı tanıyın- ileri 

sürmekte ve mantıklı şekilde savunmaktadır. Yazar, 

makalenin Azerbaycan’la ilgili bölümünde bu bölgenin 

İran’ın geçmiş devrim tarihindeki rolünden bahsetmekte ve 

şimdi ise onun kendi kaderini tayin etme hakkına sahip 

olması gerektiğinin altını çizmektedir. Daha sonra yazar, iki 

Azerbaycan arasındaki sorunları karşılaştırmaktadır. Kuzey 

(Sovyet) Azerbaycan’da “Stalin tarzı milli zulmün” 

olmasına rağmen, burasının daha gelişmiş olduğuna 

değindikten sonra şöyle devam etmektedir: “İran 

Azerbaycan’ının ekonomik, tarımsal, siyasi, kültürel, edebi 

ve güzel sanatlar açısından gelişimi bilinçli ve planlı olarak 

İran’ın merkezi hükümeti tarafından engellendi. Bu zulüm 

Rusya Azerbaycanlılarına reva görülen görece siyasi 

zulümle kıyaslanamaz. Bu çok derin, şiddetli ve hayvani bir 

zulümdür. İran devrimi Azerbaycanlıya o kadar özgürlük 
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vermelidir ki, bu bölgenin halkı artık Sovyet 

Azerbaycan’ındaki göreceli zulme gıpta etmemiş olsun.” 

Devrimin zaferinden sonra (Şubat 1979) az çok 

demokratikliği ile seçilen, burjuvacı, orta ve aşağı 

tabakaların menfaatlerini savunan, neredeyse bütün siyasi 

partiler ve teşkilatlar, sol radikal Fedai ve Mücahit 

teşkilatları, Milli Cephe, İran Yazarlar Birliği, 

Cumhuriyetciler Partisi, Combeş teşkilatı, İran Halk Partisi 

(Tude) ve diğerleri de milli zulmün ülkenin tarihi gelişimi 

karşısında engel oluşturduğuna, bu zulmün ortadan 

kaldırılmasının önemine değiniyorlardı. İran Halklarının 

Federal Cumhuriyet Partisi, İran Kürdistan Demokrat Partisi, 

Türk Federal Müsavat Partisi, Milli Demokratik Cephe gibi 

siyasi partiler, aynı zamanda ayrı-ayrı siyasetçiler daha 

radikal bir tutum sergiliyor, yukarıda adı geçen "yerli şuralar 

hakkında" yasa tasarısının milli meseleyi çözmeye muktedir 

olmadığını gösteriyor, milli zulmün ortadan kaldırılmasının 

yegane yolunu sosyal hayatın gerçek federalizm temelinde 

yeniden kurulmasında görüyorlardı. 

İslam Cumhuriyeti anayasasının müzakere sürecinde 

(1979 Mayıs-Aralık) partiler milli sorunun da çözüme 

ulaşması konusunda taleplerini dile getirmekteydiler. Bu 

açıdan, Haziran ayında Tahran'da düzenlenen "İran 

nüfusunun Anayasadan istekleri" adlı seminer dikkat 

çekiyor. Seminere, etkinliği düzenlemiş olan İran 

Barosu’nun yanı sıra, 48 sivil toplum örgütü ve parti 

temsilcisi katılmaktaydı. Ülkenin geleceğine ilişkin bir kaç 

önemli konunun yanı sıra, milli sorunlar da tartışma konusu 

olmuştu. Sonuncu konu üzerine seminer belgelerinde şu 

ifadeler yer almaktaydı: “Federasyon İran’ın özgürlüğü ve 

istiklalinin, birlik ve toprak bütünlüğünün korunması, ülke 

gelişiminin faktörüdür; ülkede diktatörlüğün oluşması 

karşısında engeldir; emperyal nüfuzu ve ayrılıkçılığa karşı 

uygun bir vasıtadır.”
47

 Yerel meclis veya eyalet şurası 

bölgelerde esas yönetim organı olmalı, en önemlisi - dış 

politika, ulusal savunma, maliye, dış ticaret, yeraltı ve deniz 

kaynakları, genel ekonomik ve vergi politikasının 

belirlenmesi merkezi hükümetin yetkisinde olmalı, öteki tüm 

işleri yerel yönetimlerin icra etmesi gerekmekte idi. Ülkenin 
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mevcut coğrafi idari yapısının değiştirilmesi özellikle 

vurgulanıyordu.
48

 

Yaklaşık aynı zamanda, Tahran'da Milli Demokratik 

Cephenin girişimiyle düzenlenen İran Halklarının 

Dayanışma Konferansı, İran Halklarının Dayanışma 

Konseyi’nin kurulması, bir sonraki konferansın 25 

Ağustos’ta Mahabad’da yapılmasına ilişkin karar kabul etti. 

Tahran konferansının önsöz ve 11 maddeden oluşan 

kararında (“Özerkliğin genel ilkeleri") şu noktalar 

vurgulanıyordu: "İran milletlerinden hiçbiri İran'dan 

ayrılmak istemiyor, biz İran'ın coğrafi sınırları içinde kendi 

kaderini tayin hakkının tanınmasını istiyoruz”.
49 

 

 

“Önce İran’ın Bütünlüğü” 
 

Ayetullah Humeyni (1902-1989) ve onun liderliğini 

kabul eden devrimin ireli gelenleri, milli azınlıklar (siyasi 

statülerine göre) konusundaki vaatlerini yerine getirmedi. 

Milli meselenin demokratik yolla çözümü uğrunda harekatın 

aktif olduğu bir ortamda, Şii yönetimin faaliyeti de 

keskinleşmekteydi. Devrim zamanı ve devrim zaferinin 

sonrasındaki ilk dönemlerde siyasetçilerin yaklaşık tamamı 

Şah rejiminden miras kalan milli ayrımcılığın ortadan 

kalkmasının öneminden bahsetseler de, Anayasanın 

görüşülmesi ve genel oylamaya sunulması sırasında ülkenin 

toprak bütünlüğü ve manevi birliği artık ön plana çıkmıştı. 

Yeniden milli hareketlere bölücü damgası vuruldu. Mazlum 

halklara bazı özgürlüklerin verilmesi ile “İran’ın dağılacağı” 

hakkındaki beyanlar sıkça duyulmaya başladı. 

Toplumun tüm kesimlerinin temsil edilebileceği 

Kurucular Meclisinden vaz geçilerek 3 Ağustos’ta 

temsilcilerin çoğunluğunun ruhanilerin oluşturduğu 

Uzmanlar Konseyi (Şurayi Hobregan) seçimleri yapıldı. Bu 

Konseyin toplantılarında yeni Anayasa görüşüldü. Doğrudan 

İmam Humeyni'nin ısrarıyla özerklik ile ilgili olan bazı 

sınırlı haklar bile Anayasa tasarısından çıkarıldı. Kasım 
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ayında İmam beğendikten hemen sonra, anayasa tasarısı 2-3 

Aralık tarihlerinde referandumda onaylandı. İslam ilkeleri 

çerçevesinde bir takım özgürlüklerin (vicdan, basın, söz, 

siyasi kurumlar, gösteri, eğitim vb.) verilmesi ile birlikte, 

Anayasada İran'ın çok milletli ülke olması dolayısı ile kabul 

edildi. Konu, Anayasanın 19. maddesinde şöyle yer 

almaktadır: “İran halkı kavim ve taife mensubiyetine 

bakılmaksızın eşit haklara sahiptir, renk, ırk, dil ayrıcalık 

için esas olamaz”. Önceki anayasaya göre bu, onun bir artısı 

oldu. Fakat eski anayasada devlet dili kavramının 

olmamasına rağmen, İran İslam Cumhuriyeti'nin 

Anayasasında şu ifade yer almaktadır: "İran halkının resmi 

ortak dili ve alfabesi Farsçadır.” (15. madde). Tam da burada 

mazlum halklara ”sus payı” teklif edilmekteydi: “Basın, kitle 

iletişim araçları ve okullarda edebiyat derslerinin 

öğretiminde Farsça ile birlikte yerel [bumi] ve etnik [kavmi] 

dillerin kullanımı serbesttir”. 

Milli meselenin çözümünü "sağlayabilecek" şuralar 

meselesi Anayasanın 7. bölümünde (100-106. maddeler) yer 

aldı. Köy, bahş, şehir, şehristan ve ostanlardaki 

[eyaletlerdeki] şuralar “sosyal-ekonomik, imar, sağlık, 

kültür, öğretim ve sosyal güvenlik konularıyla ilgili 

programların hızla yerine getirilmesi aracı” sayılıyordu. 

Ayrımcılığı önlemek, eyaletlerde imar ve sosyal teminatları 

sağlayan programların uyumlu uygulanmasının denetimi 

amacıyla eyalet şuralarının temsilcilerinden oluşan 

Eyaletlerin Yüksek Şurası denilen organın düzenlenmesi 

öngörülüyordu (101. madde). Bu da "kendi yetkisi 

çerçevesinde kanun tasarısı hazırlayıp, doğrudan, ya da 

hükümet aracılığı ile Milli Şura Meclisi'ne [daha sonraları 

İslam Şura Meclisi, parlamento] sunabilir.” (102. madde) 

Anayasada ek olarak, şuraların ve eyalet yüksek şurasının 

seçilmesi ve oluşum şekli, aynı zamanda hukukları ve 

görevleri konularını ayrıca yasanın belirleyeceği ifadesi yer 

almaktaydı. 

Anayasanın referandumda onayından sonra “yasal 

zemin” elde eden rejim önderleri demokrasi ve milli 

hareketler üzerine saldırıyı daha da genişlettiler. 

Referandumdan kısa bir süre önce Anayasanın görüşülmesi 

sırasında kitlenin dikkatini iç çelişkilerden ve çözüm 

bekleyen sorunlardan uzaklaştırmak amacıyla Tahran'daki 

ABD Büyükelçiliği işgal edildi. Uluslararası hukuk 
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pratiğinde olağanüstü olay olan bu eylemle demokratik 

hareket, aynı zamanda milli hareket tarafından sıkıştırılmış 

yeni teokratik yönetim çıkış yolu bulmak umudundaydı. 

20 Aralık tarihinde geçici hükümetin 14 bentten 

oluşan Bölgelerin kendisini yönetmesinin (hodgerdani) hak 

ve görevleri konulu yasa tasarısı basında yer aldı ve iki hafta 

boyunca halkın tartışmasına açıldı. Ana maddeler 

aşağıdakilerden oluşuyordu: 

 

Milli savunma (ordu) ve sınır konuları, dış siyaset, 

devlet güvenliği, dış ticaret ve gümrük işleri, ülke çapında 

genel iktisadi programlar, bütçenin tanzimi, bankacılık-

finans işlerinin genel yönleri, iç ve dış borçlar, kredi 

meselesi, doğrudan ve dolaylı vergilerin oranının 

belirlenmesi, genel iletişim hatları (telefon, telgraf ve posta), 

yollar (karayolu, otoban, demir yolu, deniz ve hava 

donanması), ağır sanayi de dahil olmak üzere, petrol-gaz ve 

petrokimya, metalürji endüstrisi, aynı zamanda büyük 

kanalların kullanımı gibi konular merkezi hükümetin 

yetkisinde olmalıdır; 

Bölgenin imar planları, bu bölge için belirlenen 

bütçenin harcanması, tarım ve köy endüstrisinin gelişimi, 

eğitim, öğretim ve kültür çalışmaları, sağlık, yerel yolların 

yapımı, şehir ve köylerin sosyal sorunları, basın ve yayın işi 

yerel yönetim organlarının uhdesinde olmalıdır; 

Yerel işleri yöneten organlar bölge şuralarının teklifi 

ve ilgili bakanların onayı ile düzenlenir, onlara karşı 

sorumludur, bölgelerde devletin önemli işleriyle meşgul olan 

organlar ise bakanlıkların önerisi ve bölge şuralarının onayı 

ile düzenlenir; 

Yerel yargı organları bölge şuraları tarafından 

organize edilip, hükümet tarafından kontrol edilmelidir, 

fakat onların kararları İran Yüksek Mahkemesi'nde yeniden 

ele alına bilir, kamu düzeni konularında İçişleri Bakanlığı 

tarafından önerilen ve bölge şuraları tarafından tasdik olunan 

mahkemeler yerel şehir ve köy yönetiminin yetkisine verilir; 

Bölge şuraları İran İslam Cumhuriyeti Anayasası 

çerçevesinde yerel çalışmalar hakkında yasalar kabul 

edebilir, bu yasaların ülkenin yüksek yasama organı 

tarafından onaylanması gerekmektedir; 
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Bölge şuraları ülke bütçesinden kendine ayrılan 

paydan ek olarak yerel ihtiyaçlar gereğince ek vergiler 

uygulama hakkına sahiptir; 

Merkezi hükümet genel bütçenin dağıtımından önce 

en çok geri kalmış bölgelerde durgunluğun ortadan 

kaldırılması görevini dikkate almalıdır; 

Bütün kendini idare [hodgerdani] bölgelerinde yerel 

dillerin ve edebiyatın öğretimi serbesttir ve ilkokulun birinci 

sınıfından başlayarak Farsça ile birlikte eğitim verilecek, 

fakat dersler ( dil dersleri dışında) tüm İran halklarının milli 

ve ortak dili olan Farsça olacak, yerel eğitim sistemi Eğitim 

Bakanlığının denetiminde yapılacaktır; 

Kendini idare [hodgerdani] bölgelerinde yazı işleri 

Farsça ve yerel dillerde olacak, lakin yerel kurumlarla 

merkezi hükümet ve diğer bağımsız bölgeler ile yazışmalar 

Farsça yapılacaktır; 

Tüm kendini idare [hodgerdani] bölgelerinde 

üniversite veya enstitüler kurulacak, burada öğretim Farsça 

yapılacak, bu üniversite ve enstitülerde yerel halkın edebiyat 

ve kültürü bölümü olacak, ayrıca Tahran Üniversitesi'nde 

İran halklarının dil-edebiyat ve kültür bölümleri 

oluşturulacak; 

Tüm kendini idare [hodgerdani] bölgelerinde İran 

İslam Cumhuriyeti radyo ve televizyon kurumuna bağlı yerel 

radyo-televizyon merkezi kurulacak, bu merkezlerde yerel 

programlara belirli bir süre tanınacaktır; 

Basın ve kitap basımı yerel dillerde özgür olacak, 

merkezi hükümet bölgelerin talebi üzerine yerel kültürlerin 

gelişmesine kapsamlı yardımda bulunacaktır.
50

 

Kendini idare [hodgerdani] bölgeleri organlarının 

görevlerine gelince; onlar ülkenin bağımsızlığı, toprak 

bütünlüğü ve İran nüfusunun milli birliğini sağlamalı, 

Anayasa ve ilgili kanunlara riayet etmeli, merkezi hükümeti 

bölgelerdeki durumla ilgili bilgilendirmeli, hizmet çağına 

gelen gençleri İran İslam Cumhuriyeti ordusuna göndermeli, 

bölgelerde askeri birliklerin oluşturulması, ordu birliklerinin 

hareketi ve diğer ihtiyaçları için her türlü yardımda 

bulunmalıdır.
51
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Fars olmayan halkların çoğunluğunun özerklik 

konularına yaklaşımı somut ve açıktı. Sadece siyasi yolla 

milli meseleyi çözmenin mümkün olmadığını anlayan Kürt, 

Türkmen, Arap, Kaşkay hareketlerinin yönetimi milli 

görevlerin elde edilmesinde barışçıl yollarla (müzakerelerle) 

birlikte, silahlı mücadele yöntemlerini kullanmaya mecbur 

oldular. 1979 ve 1980 yılları tüm ülkede güçlenmekte olan 

milli hareketlerle, güçlenmekte olan yeni rejim arasında 

kanlı savaşlar yılı oldu. 

1980 yılı Şubat ayının sonlarında İran Kürdistanı 

Demokrat Partisi yeniden 6 maddelik özerklik tasarısıyla ilk 

Cumhurbaşkanı Beni Sadr’a başvurdu. Bu tasarı önceki 26 

maddeli ortak tasarıdan prensipte farksızdı. Cumhurbaşkanı 

bir süre sonra bu tasarıyı beğendiğini ve yakında onun 

Devrim Konseyi'nde müzakere edileceğini açıkladı. Fakat ilk 

şart olarak Kürt hareketi katılımcılarından silah bırakmaları 

istendi. Bu talebi Kürt yöneticilerinin kabul etmek niyetinde 

olmadığını gerekçe göstererek, devlet özerklik konularıyla 

ilgili görüşmelerin kesildiğini beyan etti. Cumhurbaşkanı 

Beni Sadr bununla ilgili olarak “biz özerkliğe karşı değiliz, 

ancak özerklik bizden olmayanlara verilmeyecek” görüşünü 

sergilemekteydi.
52

 

1980 yılının Eylül ayında Irak'ın, İran'a müdahalesini 

Humeyni rejimi Allah'ın Lütfü olarak karşıladı. Hakim rejim, 

tahmil edilmiş savaşta zaferin kazanılmasının sadece 

birlikten ibaret olması hakkında propagandayı güçlendirerek, 

onun fevkinde yer alan demokratik ve milli güçleri ezmek 

için uygun koşullar elde etti. 

 

 

Halkı-Müslüman Harekatı 

 

Devrim sırasında ve sonraki yıllarda Azerbaycan'daki 

hareket, genel olarak İran'daki Türklerin hareketi Fars 

olmayan diğer halkların hareketlerinden farklı yol izledi. 

Devrimde aktif yer alan milyonlarca Türk’ü peşinden 

götürebilecek tek dini ya da dünyevi merkez ortaya çıkmadı. 

Hatta oluşmakta olan yeni rejimin yönetiminde temsil edilen 

Türk din görevlileri bile ortak platformda birleşemediler. 

Sonuçta bu dönemde milli sloganlar kararlılıkla ve açıkça 

                                                        
52

 Ag.e., 20. 04 1980. 



59 
 

öne sürülmedi, Türk milli hareketi ortaya net bir milli-siyasi 

program koyamadı. 

Monarşi rejiminin dağılmasının yarattığı bu eşsiz şans 

da yitirilmiş oldu. Bu şansın kaybedilmesinin temel nedeni 

olarak Türk elit kesiminde karmaşık, bazen de birbirine ters 

olan kimliklerin varlığını vurgulamak gerekir. Öyle ki, Türk 

ruhanilerin çoğunluğunun bilincinde İslamcılık (daha 

doğrusu, Şiilik), İrancılık ağır basmış, sol güçler arasında ise 

İranlı kimliği ile birlikte sınıfsal kimlik Türkçü ve 

Azerbaycancı kimlikten önemli olmuştur. Kaydedilen 

görüşler Türklüğün o dönemde birleştiği temel siyasi örgüt 

olan Müslüman Halkın Cumhuriyet Partisi'nin etkinliğinde 

kendini açık gösterdi. 

Müslüman Halkın Cumhuriyet Partisi (daha fazla 

Halkı Müslüman olarak tanınmıştır) devrimden iki hafta, 

Humeynici güçlerin İslam Cumhuriyeti Partisi'ni 

kurmasından ise toplam bir hafta sonra, 1979 Şubat ayının 

25’inde kuruldu. Halkı Müslüman İran’ın genel partisi olup, 

ülke çapında sorunların çözümünü program amacı edindi. 

Martın 13’de ilan edilen, önsöz ve 10 maddeden oluşan 

programında özel sosyal ve milli-etnik talepler yer 

almamıştır. Farsça Halkı Müslüman gazetesi Tahran'da 

basılmıştır. Partinin merkezi de Tahran'da bulunuyordu. 

Yerel teşkilatların çoğu Türk bölgelerinde kuruldu. Ana 

teşkilatlar Azerbaycan kentlerinde, Tahran'da ve Kum'da idi. 

Teşkilatlar faaliyetlerinde büyük ölçüde özgürlükçü idiler. 

Adında hizb (“parti”) sözü olmasına, kendisini tam olarak 

hizb adlandırmasına rağmen, aslında Halkı Müslüman siyasi 

hareket biçiminde bir teşkilat idi. Halkı Müslüman’ın 

faaliyetlerinde, kurucuları Hüccetü-l-İslam Sadrettin Bulaği, 

Hüccetü-l-İslam Seyyid Hadi Hosrovşahi (partinin sözcüsü), 

Dr. Ahmet Alizade (partinin Genel Sekreteri) önemli rol 

oynadılar. 1979 yılının Şubat-Mayıs aylarında Doğu 

Azerbaycan valisi Rahmetullah Mükaddem-Marağayi 

partide söz sahibi olan kişilerden idi. Partiyi finans 

yönünden destekleyen başlıca güç Tahran ve Tebriz’in pazar 

halkı (bazariler) idi. 

Halkı Müslüman’ın fikir babası Ayetüllahül-üzma 

Seyid Muhammet Kazım Şeriatmedari (1905-1986) 
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sayılırdı.
53

 Parti üyelerinin geneli de İran’ın en nüfuslu bir 

kaç merci-i taklitlerinden biri olan Şeriatmedari’nin 

taklitçileriydi. İran'da bu taklitçilerin, aynı zamanda parti 

üyelerinin sayısı 2-3 milyon kadar tahmin ediliyordu. 

Şeriatmedari’nin oğlu Hasan, parti yönetimindeydi, ancak 

parti yönetimi Şeriatmedari’den doğrudan talimat 

almamaktaydı. 

Halkı Müslüman, kurulduğu günden itibaren 

Ayetullah Şeriatmedari’nin İran’ın geleceğine ilişkin 

fikirlerini savunuyordu. Şeriatmedari, ülkenin geleceğini 

anayasal monarşide görmekte,1906-07 yılları anayasasına 

uyulması fikrini savunmaktaydı. O, aynı zamanda da 

Ayettullah Humeyni’nin dini lider (vilayete-fegih) 

doktrininin de aleyhine idi. Şeriatmedari’ye göre, bu doktrin 

önceki Şah rejiminin diğer bir yüzü idi, otoriter rejim ya da 

diktatörlük için temel oluşturmaktaydı, halkın egemenlik 

prensiplerine tersti. Şeriatmedari kısa bir süre sonra 

görüşlerini şu sözlerle ifade ediyordu: “Görünen o ki, biz bir 

monarşiden bir diğerine doğru gitmekteyiz.”
54

 Ayrıca o, Şii 

geleneğine dayanarak, ruhanilerin doğrudan siyasete 

karışmaması, devlet yönetiminde, özellikle iktidarda yer 

                                                        
53

 Tebriz doğumlu Şeriatmedari, Kum’da yaşamış, burada Şii 

teorisi alanında büyük bir alim olarak yetişmiştir. Hocası 

Ayetüllah Borucerdi’nin ölümünden sonra büyük Ayetullah 

(ayetüllahül-üzma) rütbesini almıştır. Ak Devrim’in başlamasından 

sonra Şah karşıtı harekete katılmış, 1963 yılında hapsedilmiştir. 

Ancak bu, onun radikalleşmesine neden olmamış, dini-siyasi 

hareketin ılımlı kanadını temsil etmiştir. Aynı yıl Ayetullah 

Humeyni’nin büyük Ayetullah unvanını alması ve Şah baskısından 

kurtulmasında önemli rol oynamıştır. 1978 yılının Ocak ayında 

Şah polisinin, dini okulun iki öğrencisini öldürmesinin ardından 

açık bir şekilde Şah karşıtı bir tutum sergilemiştir. Devrim 

sırasında onun ılımlı liberal tutumu ile Humeyni’nin radikal 

tutumu ters düşmüş, İran’da teokratik rejimin oluşmasına engel 

olmaya çalışmıştır. Ayrıntılı bilgi için, örneğin, bkz: Dilip Hiro, 

İran Under the Ayatollahs, p. 117-119; İmpact İnternational, 25 

April-8 May 1986, London, vol 16: 8, p. 15; Brenda Shaffer, 

Borders and Brethren. İran and the Challenge of Azerbaijani 

İdentity, Cambridge and London: MİT Press, 2002, p. 101-103; 

Şeriatmedari’nin 21 Azer hareketine ve Milli hükümetin 

faaliyetine yaklaşımı tarafsız olmamış, 1946 yılının sonunda Şah 

birliklerinin Azerbaycan’ı yeniden işgalini alkışlamış, Şahı 

Tebriz’de karşılayanlar arasında tek yüksek rütbeli din adamı 

olmuştur. Bkz:. Maşalla Rezmi, Azerbaycan və combeşe 

terefdarane Şeriatmedari der sale 1358, s.24. 
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 Dilip Hiro, İran Under the Ayatollahs, p. 139. 
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almamaları gerektiğini ifade ediyordu. Ayetullah 

Şeriatmedari için İran’ın bütünlüğü üstün değerdi. Bunun 

yanı sıra Pehlevi yönetiminin Fars olmayanların varlıklarını 

inkar ederek, onlara karşı ayrımcılık siyaseti yürüttüğünün 

farkındaydı. Ayetullah, devletin Fars olmayan milletler 

konusundaki politikasının değişmesi, onlara bazı kültürel 

hakların verilmesi gerektiğini ileri sürüyordu. O, asla 

“özerklik” terimini diline getirmemiştir. Bunun nedeni, belki 

de, onun halen de 21 Azer travması’nı yaşaması ile ilgiliydi. 

Ülkenin geleceği ile ilgili özlü meselelerde fikir 

ayrılığının olması, aynı zamanda en etkili din adamlarından 

biri olan Şeriatmedari’yi devrimden sonraki süreçlerden 

uzak tutma çabası kaçınılmaz olarak bu iki şahsı (Humeyni 

ve Şeriatmedari’yi) karşı karşıya getirecekti. Bu karşı durma 

kısa süre sonra gerçekleşti. 

Henüz Şubat ayında Humeyni geçici İslam hükümeti 

fikrine muhalif olmayı döneklik olarak gördüğünü belirttiği 

zaman Şeriatmedari buna itiraz etti. O, barışçı eleştiriler ya 

da muhalifliğin asla cezalandırılmaması gerektiğini 

açıkladı.
55

 Humeyni’nin Mart ayında Şeriatmedari’yi evinde 

ziyaretinden sonra da fikir ayrılıkları devam etmekteydi. 

Nisan ayında Ayetullah Sadık Halhali Halkı Müslüman 

Partisi’nin kurulmasını ruhaniyetin birliğini yok eden bir 

olay gibi değerlendiren bir makale yayınladı.
56

 Bu 

makalesinde Halhali, Ayetullah Şeriatmedari’yi bölücülükle 

suçladı. Bu makale özellikle Azerbaycan’da Şeriatmedari 

taraftarlarını öfkelendirdi. Yeni anayasanın hazırlanması ve 

kabulü konusunda da Humeyni ile Şeriatmedari arasında 

görüş ayrılığı ortaya çıktı. Humeyni yeni anayasanın din 

adamlarından oluşan özel kurumda (Meclis-e Hobregan) 

hazırlanması ve referandumda kabulünü yeni rejimin hızla 

oluşumu için en uygun yol gördüğü için, Ağustos ayında bu 

kurum için seçimler yapılacağını açıkladı. Şerietmedari ülke 

için büyük öneme sahip Anayasanın özel kurumda 

hazırlanmasının yanlış fikir olduğunu söyleyerek, onun 

doğrudan seçimlerle toplanacak kurucu meclisin işi 

olduğunu beyan etti ve taraftarlarına Meclis-e Hobregan 

seçimlerini boykot çağrısında bulundu. Ancak Halkı 
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Müslüman’ın Azerbaycan teşkilatı seçime katılma kararı 

alarak, adayı Mukaddem Merağayi’nin Meclis-e Hobregan’a 

seçilmesini başardı.
57

 

İmam Humeyni ile Ayetullah Şeriatmedari’nin arası, 

Meclis-e Hobregan’ın alelacele hazırladığı yeni anayasa 

tasarısının 2-3 Aralık günlerinde yapılacak referandum 

konusunda tamamen açıldı. 

Bu arada Şeriatmedari anayasa tasarısının İslam'a 

genellikle uyduğunu, onun onaylanmasının mümkün 

olduğunu bildirdi. Aynı zamanda o, tasarıdaki 56. (Allah 

tarafından halka verilen haklar) ve 110. (Liderin yetki ve 

görevleri) maddelerinin birbiri ile çeliştiği ve Vilayeti-fegih 

(lider) kavramının tasarıya dahil edilmesinin kabul edilemez 

olduğunu açıkladı. Devlet televizyonu Şeriatmedari’nin 

görüşlerinin birinci (takdir) bölümünü tekrar tekrar 

yayınladı, ancak ikinci bölümdeki (eleştiri) fikirlerini 

gizledi. Bu, Şeriatmedari taraftarlarının öfkesine neden oldu. 

5 Aralık tarihinde Humeyni ve Şeriatmedari 

taraftarları Kum’da karşı karşıya geldiler. Şeriatmedari’nin 

korumalarından biri bu çatışmada hayatını kaybetti. Bu olay, 

Şeriatmedari taraftarlarını çileden çıkardı. Bu durumun 

dramatikliğinin farkında olan Humeyni oğlu ile birlikte 

Şeriftmedari’yi evinde ziyaret ederek, ona başsağlığı diledi. 

İmam Humeyni’nin bu davranışı görülmemiş bir olay idi. 

Ancak bu, Azerbaycan’ı sakinleştiremedi. Şeriatmedari’nin 

öfkeli taraftarları Tebriz’deki devlet radyo-televizyon 

merkezini, eyalet valisinin evini ve diğer devlet kurumlarını 

bastılar. Tebriz’deki askeri mühimmat deposunun asker ve 

subayları eylemcilere katıldı. Azerbaycan’ın birçok 

kentlerinde de protesto eylemleri gerçekleştirildi. Radyo-

televizyon merkezini ele geçirenler Bağımsız Azerbaycan 

İslam Cumhuriyeti hakkında konuşmalara varacak kadar ileri 

gittiler. Bu artık bir başkaldırı idi, Tebriz bir kez daha 

merkezi hükümete karşı isyana başlamıştı. 
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 İslam Cumhuriyeti Partisi üyesi olmayan birkaç temsilciden biri 
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1979 yılının Aralık - 1980 yılının Ocak ayındaki 

Tebriz isyanının ayrıntılarına
58

 girmeden, konumuz için 

önemli bir kaç noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Bu 

dönemde her iki taraftan onlarca ölen ve yaralananın 

olmasına, çatışan taraflara on binlerce insanın katılmasına, 

Tebriz'deki aynı devlet dairesinin birkaç kez elden ele 

geçmesine, kısaca, Tebriz ve Azerbaycan'ın merkeze karşı 

yeterince keskin tutum sergilemesine rağmen, isyan 

sırasında ileri sürülen taleplerin yetersizliği dikkati çekiyor. 

Nitekim Aralık ayının 13’de Tebriz’de yarım milyon insanın 

katıldığı mitingin en "radikal" talebi, iki Azerbaycan 

eyaletinde idari ve dini atamaların Şeriatmedari’nin 

onayından sonra yapılması talebi vardı. Anlaşmazlıklar 

konusunda engin tecrübeye sahip olan Humeyni, tabii, bu 

gibi taleplerin kabulü hakkında vaat vermeyi uygun görmüş, 

hatta yeni anayasada düzenlemeler konusunda 

Şeriatmedari’ye danışacağını bildirmişti. Kendisine sadık 

güçlerin toplanması ile ve karşı taraftaki Halkı Müslüman’ın 

yönetiminden Hüccetü’l-İslam Hosrovşahi gibilerini kendi 

tarafına çekmek için zaman kazanan Humeyni, adım adım 

Şeriatmedari’yi köşeye sıkıştırabildi. Şeriatmedari’nin 

hareketi, onun “kötü taktik” olduğunu göstermekteydi.
59

 

Kendi nüfuzunun ve aynı zamanda da milli hareketin 

gücünün zirvede olduğu dönemde bile Şeriatmedari, 

kendisini ve hareketi düşman kabul edenlere karşı yumuşak 

davranış sergiledi. Şerietmadari’nin başka bir anlaşılmaz 

hareketi, daha doğrusu hareketsizliği ayaklanmanın 

merkezine (Tebriz) gitmemesi idi. Tebriz halkı yüz binlerin 

katıldığı eylemlerde “Can sana feda Şeriatmedar, Kum sana 

zindan Şeriatmedar!” sloganları ile onu Tebriz’e çağırıyordu. 

Şeriatmedari ve Halkı Müslüman yöneticilerinin bir diğer 

yanlışı ise Fars olmayanların milli hareketi ile Türk milli 

hareketi arasındaki işbirliği konusuna yeterince önem 

vermemesi oldu. Tebriz isyanında Kürt hareketinin lideri 
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Şeyh İzzettin Hüseyni Tebriz’e tebrikle birlikte silahlı 

gruplar göndermiş, fakat Şeriatmedari buna gereken karşılığı 

vermemiştir. Bu kez de Azerbaycan kendi milli 

meselelerinde değil, daha çok İran’ın genel sorunu - 

Vilayeti-fegih’in yetkileri (110. madde) - üzerine ısrar 

etmekteydi. Genel olarak, Şerietmedari’nin milli meselenin 

ortaya çıkmasında ve hareketin gidişatı boyunca kayıtsız 

kalması, fikrimizce, onun İranlı ve Müslüman kimliğine aşırı 

bağlılığı ile izah edilebilir. “İran’ın dağılacağı” korkusu onu 

Kürt güçleri ile sıkı birlik içerisinde olmaktan uzak tuttu. Bu 

psikolojik durumun oluşmasında Sovyetler Birliği'nin 1979 

yılı Aralık ayında Afganistan'ı işgali ve bir sonraki hedefin 

İran olacağına dair söylentilerin yapay şekilde körüklenmesi 

de etkili oldu. Tahran basını sürekli olarak Tebriz’deki 

isyanda yabancıların parmağı olduğu hakkında topluma 

psikolojik baskı yapmaktaydı. 

Ayetullah Şeriatmedari’nin kararsızlığından, ayrıca 

Türk milli hareketinin aydın stratejik ve taktik hattının 

olmamasından faydalanan İmam Humeyni, Tebriz’deki 

isyanı bastıra bildi ve kısa bir süre sonra rakibi 

Şeriatmedari’yi siyaset meydanından uzaklaştırmayı başardı, 

hatta onun Ayetullah dini payesini iptal ettirerek, ömrünün 

sonuna kadar (1986) ev hapsine çarptırdı. 1979 Aralık 

ayında "İslam Anayasası' referandumda onaylandıktan sonra, 

yeni yılın Ocak ayında başkanlık seçimleri yapıldı, Mart-

Mayıs'ta parlamento seçildi, Ağustos-Eylül'de yeni, kalıcı 

hükümet görevine başladı.1980 Eylül ayında başlamış olan 

İran-Irak savaşı, İran’da “milli birliğin” yeni faktörüne, 

halkın devrim heyecanının tükenmesine sebep oldu. 1980 

yılı İran tarihinde yeni, teokratik sistemin şekillenmesi yılı 

oldu. 

 

 

Sonuç 

 

Kaderini Türklerin tanınmış dini liderine (Ayetullah 

Şeriatmedari’ye) bağladığı, siyasi süreçlerin hazırlıksız 

yakalandığı milli hareket, bu aşamada da başarısız oldu. 

Devrimin yaratmış olduğu ümitler suya düştü. Türklük 

siyaseten mağlup oldu. Devrimin zaferinden bir yıl sonra 

Türkçe basında yeni rejimin milli sorunlarda eski rejimden 

yalnızca sarıklarıyla farklılık gösterdiğini içeren görüşler yer 
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almağa başladı. İran'daki Türklerin milli enerjisinin büyük 

bir kısmı kültür alanındaki faaliyetlere yöneldi. Milli güçler, 

on yıllar boyunca Türk kültürü önündeki sorunların nihayet 

çözüleceği, milletleşme sürecinin hızlanacağı yönünde 

umutlandılar. 

İslam Cumhuriyeti devletinin ülkedeki Türklüğe 

yaklaşımını prensip olarak önceki Pehlevi rejiminin 

politikalarının devamı olduğunu göstermeliyiz. Teokratik 

iktidar da Türklere olağan haklarını bile vermekten imtina 

etti. Yeni İran anayasasının ülkedeki kavimlerin ve taifelerin 

birliği konusundaki ihtişamlı vaadine rağmen, İslam 

Cumhuriyeti döneminde Pehlevi döneminin Türk düşmanlığı 

daima gündemde olmuş, Türklüğün varlığı İran’ın bütünlüğü 

için tehlike olarak görülmüş, devlet aygıtı, ülkenin ırkçı 

aydın kesimi ve ayrıca Türk dönekleri Türk nüfusu arasında 

milli kimliğin oluşmasına engel olmuş, Türk milli hareketini 

acımasızca takip etmişlerdir. Anayasanın 15. maddesinde, 

aynı zamanda da “Kendini idare [hodgerdani] bölgelerinin 

hak ve görevleri” adlı yasada öngörülen “yerel dillerin” 

kullanımı, bu dillerin yerel yönetim kurumlarında 

kullanılması, yerel kültürlerin araştırılması ve tanıtımı 

alanında öngörülen vaatler kağıt üzerinde kaldı. İran devleti 

son on yıllar içinde Türklüğün milli yönden bilinçlenmesi ve 

örgütlenmesini önlemeye çalıştı. 
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Türkiye-İran Ekonomik İlişkilerinin 

Tarihsel Gelişimi 

 
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY 

 

Türkiye’nin İran ile olan sınırının diğer sınırlarına 

göre önemli bir özelliği vardır. Bu sınır, Türkiye 

Cumhuriyeti’ne Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan 

tek sınırdır. Türkiye’nin diğer ülkelerle sınırları 24 Temmuz 

1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona 

eren istiklal savaşı sürecinde belirlenmiş sınırlardır. Türkiye-

İran sınırı ise Osmanlı ve Safevi devletleri arasında 

4.Murat’ın Bağdat’ı Safevilerden alması sonrasında 17 

Mayıs 1639 tarihinde imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması ile 

belirlenen sınırdır. İki ülke arasındaki bu sınır o tarihten beri 

geçerliliğini korumuş ve korumaya devam etmektedir. 

350 yıldan fazla bir süredir sınır sorunu yaşamamış 

bölgenin bu iki iddialı ülkesi, ikili ilişkilerinde de günümüze 

kadar ciddi bir sorun yaşamadan bugüne kadar gelmişlerdir. 
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Ancak bu kadar uzun bir süredir ciddi bir sorun 

yaşanmamasına rağmen Türkiye ve İran arasında güçlü 

ekonomik ilişkilerden söz etmek olanaklı değildir. Son 

yıllarda kimi olumlu gelişmelere rağmen iki ülke arası 

ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında yapılması 

gerekli çok şey vardır. 

Kuşkusuz ekonomik anlamda atılabilecek adımları 

siyasi ilişkilerden bağımsız düşünmek olanaklı değildir. İki 

ülke arasındaki siyasi ilişkiler ile ekonomik ilişkiler 

birbirinden bağımsız sürdürülemez. Zaman zaman siyasal 

ilişkiler iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 

belirlenmesinde etkin olurken, zaman zaman da siyasal 

ilişkiler ekonomik ilişkilerin etkisi altında gelişir. Türkiye ve 

İran arasındaki ekonomik ilişkiler de bu genel doğrudan 

bağımsız değildir. Her iki ülke arasındaki ilişkilerde itici güç 

kimi zaman siyasal ilişkiler olmuşken kimi zaman da 

ekonomik gereklerin zorladığı ilişkiler öne geçmiştir. 

Bu anlamda Türkiye ile İran arasındaki ekonomik 

ilişkilerin tarihsel gelişimini yaşanılan toplumsal ve siyasal 

olaylara göre birkaç döneme ayırabiliriz. 

- İlk dönem Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 

1979 yılı Ocak ayına kadar geçen dönemdir. Bu dönemde iki 

ülke arasında dostluk güçlüdür. Cumhuriyetin kuruluşundan 

sonra 16 Haziran 1934 günü İran Şahı Rıza Pehlevi’nin 

Atatürk’ün daveti üzerine Türkiye’yi ziyareti ile güçlenen 

dostane ve samimi yaklaşım, 1979 yılı Ocak ayına kadar 

geçen dönemdeki ilişkilere damgasını vurmuştur. Kuşkusuz 

bu dönemde her iki ülkede de laik değerlere öncelik veren 

yönetim anlayışlarının egemen olması iki ülkenin birbirine 

duyduğu güvenin pekişmesine yol açmıştır. Ortak değerlere 

sahip her iki ülke birbirlerinin rejimine karşı bir tehdit 

unsuru oluşturmamışlardır. 

- Türkiye-İran ekonomik ilişkileri açısından 

tanımlayıcı olan ikinci dönem Ocak 1979’tan başlayan ve 

Kasım 2002’ye kadar süren dönemdir. Bilindiği üzere 1979 

yılı Ocak ayında uzun yıllar İran’a egemen olmuş laik Şah 

Yönetimi İslam devrimiyle yıkılmış ve yerine İslam 

Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu gelişme sonrasında iki ülkenin 

laik temelde oluşturdukları ortak değer anlayışı ortadan 

kalkmış ve İran’da İslami anlayışın egemen olduğu bir 

iktidar dönemi başlamıştır. Bunun sonucunda da iki ülke 
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arasındaki ilişkiler ilk döneme göre güvensizliğin arttığı bir 

çerçevede yürümüştür. 

- Türkiye-İran ekonomik ilişkileri açısından 

inceleyeceğimiz üçüncü dönem ise Kasım 2002’den 

günümüze kadar geçen dönemdir. Bilindiği üzere 3 Kasım 

2002 tarihinde Türkiye’de yaşanılan genel seçim sonrasında 

Adalet ve Kalkınma Partisi seçimi kazanarak iktidara gelmiş 

ve İslami değerleri ağır basan bir hükümet kurmuştur. Bu 

gelişme ile iki ülkenin yönetim anlayışlarında İslami 

değerlerin ağırlık kazanması her iki ülkenin birbirlerine 

tekrar yakınlık duymasına yol açmıştır. Ancak bu olumlu 

gelişmeye karşın bu sefer de Ortadoğu’da özellikle de Irak 

ve Suriye’de ortaya çıkan Sünni ve Şii mezhepleri arasındaki 

çatışmalar Türkiye ve İran arasındaki ilişkilere de yansımaya 

başlamış ve bu dönemin önemli bir risk unsuru haline 

gelmiştir. 

 

 

Ocak 1979’ya Kadar Ekonomik İlişkiler 

 

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Dünya sahnesinde yerini aldı. 

İran’da ise 1921 yılında iktidarı ele geçiren Şah Rıza Pehlevi 

o döneme kadar İran’da varolan özerk bölgeleri ortadan 

kaldırarak tüm yetkileri Tahran’da toplamış ve İran’ı 

merkezileştirmişti. Her iki ülkenin de bu yıllardaki 

ekonomilerinde birkaç ilkel fabrika dışında sanayileşmeden 

söz etmek olanaklı değildi ve her iki ülkede de feodal bir 

yapı egemendi. İran’da 1908 yılında petrol ve doğalgaz 

keşfedilmişti ve petrole dayalı bir sanayileşme ülkenin temel 

hedefiydi. Türkiye’de ise 17 Şubat 1923’de toplanan İzmir 

İktisat Kongresi sonrasında hızlı bir sanayileşme çabası 

başlamıştı. 

Türkiye’de sanayileşme çabaları ilk olarak 1934-38 

yılları arasında uygulanan Birinci Beş Yıllık Sanayileşme 

planı kapsamında yoğunlaşmıştır. Hazırlanan İkinci Beş 

Yıllık Sanayi Planı ise 2. Dünya Savaşı nedeniyle 

uygulanamamıştır. Ancak sanayileşme ve kalkınma çabaları 

daha sonra 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatının 

kurulmasıyla birlikte 1963 yılından beri uygulamaya sokulan 

beşer yıllık yol gösterici planlar kapsamında yürütülmüştür. 
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İran’da da sanayileşme çabaları Türkiye’ye benzer bir 

süreci takip etmiştir. İran ekonomisi esas olarak petrol 

gelirlerine bağlı bir kalkınmayı temel almıştır. Petrol 

sanayinin gelişmeye başlamasıyla birlikte, İran’da da yol 

gösterici bir planlama gereksinimi ortaya çıkmış ve 1949 

yılından başlayarak önceleri yedi yıllık sonraları da beşer 

yıllık plan uygulamalarına geçilmiştir. Ancak özellikle 1980- 

1988 yılları arasında süren İran-Irak savaşı sırasında plan 

uygulamaları hedeflerine varamamıştır. Daha sonraları da 

ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından nükleer silah yapımı 

gerekçesiyle uygulamaya sokulan ve uzun yıllardır 

sürdürülen yaptırımlar ve ambargolar plan hedeflerinin 

yaşama geçirilmesini zorlaştırmıştır. 

Türkiye ve İran’da uygulanan sanayileşme stratejileri 

ve bunlara bağlı yürütülen dış ticaret politikaları iki ülke 

arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin şekillenmesinde 

önemli bir unsurdur. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti 

kuruluşundan başlamak üzere uzun yıllar İthal İkameci 

Sanayileşme Stratejisi uygulamıştır. İthal ikameci 

sanayileşme stratejisinin dış ticarette uyguladığı politika ise 

yerli sanayi geliştirmeyi amaçlayan dışa kapalı korumacı bir 

politikadır. İthal ikameci sanayileşme stratejisi ve buna bağlı 

korumacı politika nedeniyle bu dönemde Türkiye’nin kayda 

değer bir toplam dış ticaret hacminden söz etmek olanaklı 

değildir. Örneğin 1970’li yıllarda yaşanan Petrol krizleri 

öncesi Türkiye’nin 1970 yılı toplam dış ticaret hacmi 

588.476.256 dolar ihracat ve 947.604.418 dolar ithalat 

olmak üzere 1.536.080.674 dolar gibi bir buçuk milyar ABD 

doları düzeyinde çok küçük bir rakamdır. Krizler sonrası 

artan varil başı petrol fiyatları nedeniyle 1979 yılına 

gelindiğinde bile toplam dış ticaret hacmi ancak yedi milyarı 

geçerek 7.330.626.913 dolar olmuştur (TUİK, 2017). 

Öte yandan İran da uzun yıllar aynen Türkiye gibi 

ithal ikameci sanayileşme stratejisi uygulamış (Torbat, 2010, 

s.7) ve dışa kapalı korumacı bir politikayla yerli sanayisini 

geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle İran’da İslam 

devriminin yaşandığı Ocak 1979 yılına kadar Türkiye ve 

İran arasında var olan dostluk ve sıcak ilişkilere rağmen 

kayda değer bir dış ticaret ve ekonomik ilişkiden söz etmek 

olanaklı değildir. Aşağıdaki Tablo 1’e göre örneğin 1971 

yılında Türkiye’nin İran’a ihracatı 4 milyon 100 bin ABD 

doları gibi çok küçük bir düzeyde iken İran’dan ithalatı ise 
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ancak 4 milyon 600 bin ABD dolarıdır. 1976 yılına 

gelindiğinde ise ihracat 33 milyon 500 bin ABD dolarına 

ithalat ise 109 milyon 400 bin ABD dolarına çıkmıştır ve 

hala potansiyelin çok gerisindedir. 

 

Tablo 1. 1971-1976 Türkiye-İran Dış Ticareti (Milyon Dolar). 
 

 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

İthalat 4.6 14.6 14.7 42.3 26.1 109.4 

İhracat 4.1 12.0 11.9 14.7 37.0 33.5 

 

Kaynak: TUİK Veri Tabanları Bölümünden derlenmiştir. 

(http://www.tuik.gov.tr/) 

 

Öte yandan bu dönemin sonuna kadar gene her iki 

ülkede yatırım yapan Türk ve İran firmalarından da söz 

etmek olanaklı değildir. İki ülke arasında dikkate alınacak 

sermaye akımı da yoktur. 

Türkiye ile İran bu dönemde zayıf ticari ve ekonomik 

ilişkilere karşın önemli işbirliği ve dostluk girişimlerini 

yaşama geçirmişlerdir. Bu işbirliklerinden ilki 8 Temmuz 

1937 yılında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 

Tahran’da imzalanan ve “Sadabat Paktı” olarak tanımlanan 

saldırmazlık antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile imzacı ülkeler, 

hem kendi aralarında hem de Ortadoğu’da güven ve barışı 

geliştirmeyi, birbirlerinin iç işlerine karışmamayı, ortak 

sınırlarına saygı göstermeyi kabul etmişlerdir. Antlaşma 

1980 yılında İran ve Irak arasında başlayan savaş ile fiili 

olarak yürürlükten kalkmıştır. Türkiye ve İran’ın bir başka 

işbirliği Bağdat Paktı kapsamında olmuştur. Paktın amacı 

Ortadoğu’da Sovyetler Birliği’nin yayılmacılığını 

engellemektir. Antlaşma ilk olarak 24 Şubat 1955 yılında 

Türkiye ve Irak arasında imzalanmış ve antlaşmaya daha 

sonra sırasıyla İngiltere, Pakistan ve İran katılmıştır. Pakt’ın 

merkezi Bağdat olarak kabul edilmiş ve çalışmalar bir süre 

Bağdat’tan yapılmıştır. Ancak çeşitli bölgesel sorunlar 

nedeniyle 24 Mart 1959 tarihinde Irak Bağdat Pakt’ından 

çekilmiştir. Irak’ın ayrılmasından sonra Antlaşmanın adı 

Merkezi Antlaşma Teşkilatı (Central Treaty Organization-

CENTO) olarak değiştirilmiş ve merkezi de Ankara’ya 

http://www.tuik.gov.tr/
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taşınmıştır. Ancak bu işbirliği de verimli bir çalışma 

yapamamış ve 1979 yılına gelindiğinde CENTO Daimi 

Komitesi, işbirliği örgütünü fesh ederek sona erdirmiştir. 

Türkiye ile İran arasında iktisadi ilişkileri geliştirmeyi 

amaçlayan ilk işbirliği “Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği” 

(Regional Cooperation for Development-RCD) adıyla 

oluşturulmuş girişim kapsamındadır. Kalkınma İçin Bölgesel 

İşbirliği örgütü CENTO’nun üç bölgesel üyesi olan Türkiye, 

İran ve Pakistan tarafından 22 Temmuz 1964 tarihinde 

İstanbul’da imzalanarak kurulmuştur. RCD’nin amacı üç üye 

ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmektir. 

RCD, üye ülkeler arasında ticarette serbestliği sağlamak, 

turizmi, hava, kara ve deniz taşımacılığını geliştirmek, vize 

uygulamalarını kaldırmak ve 50 ortak sanayi projesini 

uygulamaya sokmak gibi önemli hedefleri olan bir işbirliği 

örgütü olmasına rağmen ne yazık ki bu hedeflerine 

ulaşamamıştır. Bu başarısızlıklar sonrasında CENTO’nun da 

fesh edilmesiyle 1980 yılında RCD de kapatılmıştır. 

Anlaşılacağı üzere bu dönemde geliştirilen dostluk 

ilişkilerine rağmen ekonomik ve ticari ilişkilerin yeterince 

gelişememesinin ana nedeni her iki ülkenin de 

sanayileşmelerini sağlayabilmek amacıyla dışa kapalı ithal 

ikameci bir kalkınma politikası uygulamaları ve dış ticareti 

öncelikli bir ekonomik faaliyet olarak görmemeleridir. 

 

 

Ocak 1979 ve Kasım 2002 Arası Ekonomik İlişkiler 

 

Bu dönem, her iki ülkenin birbirine yaklaşmasına ve 

uzaklaşmasına yol açan zıt olayların yaşandığı bir dönemdir. 

Her iki ülkede de bu dönemin başlarında hem ekonomik 

açıdan hem de siyasal açıdan önemli köklü değişimlere yol 

açan olaylar yaşanmıştır. 

Bu olayların en önemlilerinden birisi, 1979 yılı Ocak 

ayında İran’ın laik değerlere önem veren Şahı, Rıza 

Pehlevi’nin ülkesini terk etmesi ve yerine 1 Şubat 1979 

tarihinde İmam Humeyni’nin sürgünde yaşadığı Fransa’dan 

dönmesidir. Böylelikle laik şah rejimi yıkılmış ve yerine 

şeriat esaslarına dayanan İran İslam Cumhuriyeti 

kurulmuştur. İran’daki bu köklü değişim sonrası ordunun 

dağıtılması ve tüm ülkede yaşanan karışıklıklar özellikle 

Basra körfezi civarında hak iddia eden Irak’ı İran’a 
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saldırarak nüfusun çoğunluğu Arap olan bölgeleri ele 

geçirme konusunda teşvik etmiştir. Bu nedenle 22 Eylül 

1980 tarihinde Irak ordusunun İran’ın Huzistan bölgesine 

saldırmasıyla 8 yıl sürecek bir savaş başlamıştır. 

İran’da yaşanan İslam devriminden tam bir yıl sonra 

ise Türkiye’de tarihe 24 Ocak 1980 kararları olarak geçen ve 

sanayileşme politikası açısından önemli bir dönüm noktası 

oluşturan ekonomik kararlar alınmıştır. Bu tarihte uzun 

yıllardır uygulanan İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi ve 

ona bağlı dış ticarette korumacı politika terk edilmiş ve Dışa 

Açık Sanayileşme Politikasına geçilmiştir. Bu köklü değişim 

ile Türkiye’nin dış ticaret politikası “Korumacı Politikadan” 

“Serbest Dış Ticaret Politikasına” dönüşmüş ve birçok ilgili 

yasa ve mevzuat değişikliğine gidilmiştir. Bu politika 

değişikliği sayesinde Türkiye, hem genel olarak hem de 

komşu ülkelerle, dış ticaretini ve ekonomik ilişkilerini 

geliştirebilme olanağına kavuşmuştur. Ancak bu ekonomik 

kararların alınmasından yaklaşık 8 ay sonra da Türkiye’de 

12 Eylül 1980 askeri darbesi gerçekleşmiş ve demokratik 

parlamenter sistem bir süreliğine askıya alınarak askeri bir 

idare kurulmuştur. Darbe sonrasında iktidara gelen siyasal 

anlayış cumhuriyetin kuruluşundan beri devlete egemen olan 

laik yaklaşımı sahiplenerek daha da güçlendirmeye 

çalışmıştır. 

Her iki ülkedeki bu gelişmeler sonrasında, Kasım 

2002 yılına kadar geçen dönemde, iki ülke arasındaki 

ilişkiler bir önceki döneme göre daha mesafeli ve temkinli 

bir ilişkiye dönüşmüştür. Çünkü şeriata dayalı bir İslami 

cumhuriyet rejimini uygulamaya başlayan İran ile laik 

temelli cumhuriyet rejimini sürdürmeye devam eden Türkiye 

birbirlerinin rejimlerini kendileri için birer tehdit olarak 

algılamaya başlamışlardır. Ancak siyasal rejimlerinde ortaya 

çıkan bu farklılaşmaya ve tehdit algılamasına rağmen bu 

dönemde iki ülkeyi birbirine yakınlaşmaya zorlayan 

nedenler de ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerden ilki iki ülkenin 

de sahip olduğu güvenlik kaygılarıdır. Yaşanılan güvenlik 

kaygısının ana nedeni her iki ülkede de oldukça büyük bir 

Kürt nüfusun bulunmasıdır. Kürtler arasındaki ayrılıkçı Kürt 

hareketi hem Türkiye hem de İran için güvenlik kaygısı 

yaratıyordu ve iki ülkeyi birbiriyle dayanışmaya ve 

yakınlaşmaya zorlamaktaydı. İki ülkeyi birbirine 

yakınlaştıran ikinci neden ise ekonomiktir. Aralarında uzun 
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bir sınıra sahip olan Türkiye ve İran, enerji, transit geçiş, 

sınır ticareti ve genel ticaret gibi konularda çeşitli 

derecelerde birbirlerine bağımlıdırlar (Ghorbani, 2014). 

Ekonomik açıdan bu bağımlılık ve ortak çıkarlar da her iki 

ülkeyi siyasal rejim farklılıklarına rağmen birbirlerine 

yakınlaşmaya zorlayan bir başka önemli neden olmuştur. 

Bu dönemde Türkiye ve İran’ın ekonomik ve ticari 

ilişkilerini iki alt dönemde incelemek anlamlıdır. İlk dönem 

1988 yılında savaşın bitmesine kadar süren dönem ve ikinci 

dönem ise savaş sonrası dönemdir. Bu iki dönemde ilişkiler 

farklı unsurların etkisinde sürmüştür. 

1980’den 1988’e kadar süren savaş bu dönemde iki 

ülkeyi birbirine yakınlaştıran bir önemli nedendir. İslam 

devriminden hemen sonra İran’ın yeni hükümeti kendisini 

sekiz yıl sürecek büyük bir savaşın içinde bulmuştur. Savaş 

döneminde dünyadan izole edilmiş bir duruma gelen İran, 

Türkiye’yi bir yandan rejimi açısından bir tehdit unsuru 

olarak algılarken öte yandan da kimi stratejik malları ve 

temel gereksinimlerini karşılayabileceği en yakın transit 

rotası, güvendiği ülke ve dünyaya çıkış kapısı olarak da 

görmüştür. 

Öte yandan İran, İslam devrimiyle birlikte “İran Milli 

Petrol Şirketi”nin (National Iranian Oil Company-NIOC) 

çok uluslu petrol şirketlerine verdiği bütün imtiyazları iptal 

ederek petrolünü millileştirmiş ve tüm kontrolü üzerine 

almıştı. Ancak Irak ile başlayan savaş İran’ın rafinerileri ve 

petrol tesislerinin tahrip edilmesine yol açmış ve bu nedenle 

de millileştirmeyle birlikte artması beklenen İran’ın petrol 

gelirleri azalmaya başlamıştı. Örneğin; 1974 yılında İran’ın 

Milli Gelirinin yüzde 51’i petrolden elde edilirken bu oran 

1986 yılında yüzde 4.04’e kadar geriledi (Iran: Oıl Revenue, 

2017). İşte savaş nedeniyle döviz gelirlerinin azalması da 

İran’ın dış ticarette yüzünü Türkiye’ye dönmesine neden 

olan bir başka etken olmuştur. Ayrıca savaş ortamında 

finansal konularda yaşadığı izolasyonu da aşabilmenin bir 

aracı olarak 16 Nisan 1982 tarihinde İran’ın önemli 

bankalarından olan Bank Mellat İstanbul’da ilk şubesini ve 

1985 yılı Ekim ayında da İzmir şubesini açmıştır (Bank 

Mellat, 2017). Bu gelişmelerin yanında İran, ülkenin genel 

gereksinimlerini karşılayabilmek için de Türkiye’yi dışa 

açılan kapı olarak kullanabilmek istemiş ve Türkiye’de ticari 

şirketler kurmaya başlamıştır. 1986 yılına gelindiğinde 
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İran’ın Türkiye’de faaliyet gösteren şirket sayısı 22’ye 

ulaşmıştır (Ataman, 2003). İran, 1985 yılında savaşın 

olumsuz etkilerini azaltarak bölgesel işbirliğini arttırabilmek 

amacıyla Türkiye ve Pakistan ile birlikte Ekonomik İşbirliği 

Teşkilatı’nın (Economic Cooperation Organization) 

kuruluşuna da katılmıştır. ECO, 1979 yılında faaliyetine son 

veren RCD’nin bir devamı niteliğinde oluşturulan ve üye 

ülkeler arasında ticareti arttırmayı ve böylelikle 

sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçlayan bir 

kuruluştur. 1992 yılında Orta Asya Cumhuriyetleri ve 

Azerbaycan da üye olmuş ve ECO daha da genişlemiştir 

(Economic Cooperation Organization, 2017). 

Aynı yıllarda Türkiye, yaşadığı döviz sıkıntısı 

nedeniyle İran’ı gereksinim duyduğu petrolü takas yoluyla 

satın alabileceği bir ülke olarak görüyordu. Bu zorunluluklar 

nedeniyle iki ülke ticari olarak birbirlerine yakınlaşmışlar ve 

ticaretlerini daha çok takas (barter) şeklinde 

gerçekleştirmişlerdir. Aşağıdaki Tablo 2’den de görüleceği 

üzere, 1981-1988 yılları arasındaki savaş dönemine 

baktığımızda Türkiye’nin İran’a toplam 5.491.924.023 

dolarlık yatırım, çeşitli hammaddeler ve tüketim malları 

sattığı buna karşılık İran’dan 7.143.648.634 dolarlık 

hammadde yani petrol aldığı görülmektedir. 

 

Tablo 2. Dönemler İtibariyle Türkiye’nin İran’a İhracat 
ve İthalat Rakamları (ABD Doları). 
 
Dönemler İhracat (Yatırım, 

Aramalı, Tüketim) 
İthalat (Hammadde, 
Yakıt ve Yağlar) 

1981-1988 5.491.924.023 7.142.648.634 
1989-1996 3.104.022.612 4.072.542.165 
1997-2002 1.589.801.429 4.291.858.160 

 

Kaynak: TUİK Veri Tabanları Bölümünden derlenmiştir. 

(http://www.tuik.gov.tr/) 

 

Savaş’ın bitmesinden sonraki yıllarda ise savaş 

gereksinimleri nedeniyle ortaya çıkan bağımlılık etkisi 

ortadan kalkıp yerini tekrar siyasi farklılıklar ve sorunlar 

sonucu ortaya çıkan güvensizlik aldığından iki ülke 

arasındaki dış ticaret azalmaya başlamıştır. Türkiye’nin 

İran’la olan dış ticaret hacmindeki azalma Tablo 3’den de 

görüleceği üzere özellikle İran’a yapılan ihracatta ortaya 

http://www.tuik.gov.tr/
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çıkmıştır. Türkiye’ye bağımlılığı azalan İran, Türkiye’den 

yaptığı yatırım, çeşitli hammaddeler ve tüketim malları 

ithalatını azaltmaya başlamıştır. Buna karşılık Türkiye’nin 

petrole olan bağımlılığı nedeniyle İran’dan alınan petrol 

miktarı da azalmakla birlikte petrol ithalatı belli bir düzeyde 

sürmeye devam etmiştir. Türkiye’nin İran’dan yaptığı petrol 

ithalatındaki kısmi azalmanın altında ise savaş sırasında 

İran’ın petrol tesislerinin gördüğü tahribat yatmaktadır. İran, 

petrol tesislerini işler hale getirdikçe Türkiye’nin İran’dan 

aldığı petrol miktarı az da olsa artışını sürdürmüştür. 

 

Tablo 3. 1997-2002 arası Türkiye’nin İran’a İhracat 

ve İthalat Rakamları (ABD Doları). 

Yıllar İhracat İthalat 
1989 561.033.275 233.474813 
1990 495.482.493 492.399.948 
1991 486.903.121 90.537.612 
1992 455.285.782 364.882.748 
1993 289.546.762 667.026.841 
1994 249.815.809 692.408.701 
1995 268.433.935 689.476.341 
1996 297.521.435 806.335.161 
1997 307.007.494 646.401.629 
1998 194.696.358 433.026.395 
1999 157.814.999 635.928.166 
2000 235.784.797 815.730.198 
2001 360.535.772 839.800.076 
2002 333.962.009 920.971.696 

  

Kaynak: TUİK Veri Tabanları Bölümünden derlenmiştir. 

(http://www.tuik.gov.tr/) 

 

İki ülke arasında savaş sırasında çoğunlukla yıllık 2 

milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi savaş sonrasında 

azalarak 1997 yılı dışında uzun yıllar hep bir milyar doların 

altında kalmış ancak 2000 yılından başlamak üzere az da 

olsa bir milyar doların üzerine çıkabilmiştir. Bu rakamlar iki 

ülke arasında olması gereken rakamlardan çok uzaktır. Daha 

önce de vurguladığımız gibi iki ülke arasındaki hem coğrafi 

hem kültürel yakınlıklar ve hem de birbirini tamamlayan 

ekonomik koşulların oluşturduğu potansiyel çok daha fazla 

bir dış ticareti ve yakın ekonomik ilişkileri olanaklı 

kılmaktadır. 
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İki ülkenin birbirlerini siyasal rejimleri için tehdit 

unsuru olarak görmeleri gerçeği bu dönemdeki karşılıklı 

ziyaretlerde de kendisini göstermektedir. Türkiye ve İran 

arasında 1979 yılından 2002 yılına kadar geçen sürede 

yüksek düzeyli karşılıklı diplomatik ziyaret sayısı sadece 

dört adettir. Bu ziyaretlerin üçü Türkiye’den İran’a yapılan 

Başbakan düzeyindeki ziyaret iken bir tanesi de İran’dan 

Türkiye’ye yapılan Başbakan düzeyindeki ziyarettir 

(Habibi,2012,s.3). Bu ziyaretler sırasında iki ülke arasında 

ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirilmek istenmiş ve 

İran’dan Türkiye ve Avrupa’ya enerji nakli anlaşmaları 

imzalanmıştır. Bununla birlikte anlaşılacağı üzere az 

sayıdaki yüksek düzeyli ilişki güveni geliştirici olmaktan 

uzak kalmıştır. Ekonomik ilişkilerdeki zayıflık kendisini iki 

ülkenin birbirinde faaliyet gösteren firmalarının sayısında da 

göstermektedir. Örneğin 2002 yılında Türkiye’de faaliyet 

gösteren İran firmaları sadece 319 adettir (Ghorbani, 2014). 

Bu sayı aşağıda görüleceği üzere, bir sonraki dönemde 

gelişen ilişkiler sayesinde, hızla artmıştır. Anlaşılacağı üzere 

bu dönemde ekonomik ve ticari ilişkilere iki ülke arasında 

yaşanılan güvensizlik damga vurmuş ve zorunluluklar 

dışında bir iktisadi faaliyet söz konusu olmamıştır. 

 

 

2002’den Günümüze Ekonomik İlişkiler 

 

3 Kasım 2002 tarihi Türkiye’nin İran’la olan 

ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığı tarihtir. Bu tarihte 

yapılan genel seçimlerde ılımlı İslami Parti olarak 

tanımlanan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) genel 

seçimleri kazanarak iktidara gelmiştir. Böylelikle Türkiye 

Cumhuriyetinde bir ilk gerçekleşmiş ve laik değerler yerine 

İslami referansları olan bir parti hükümeti kurmuştur. Siyasi 

iktidarda ortaya çıkan bu köklü değişiklik önemli 

etkilerinden birisini Türkiye ile İran ilişkilerinde göstermiş 

ve iki ülkenin birbirine yakınlaşmasına yol açmıştır. Çünkü 

bu değişiklik sonrasında, her iki ülke de sahip oldukları 

İslami referanslar açısından birbirlerini o güne kadar olduğu 

gibi, tehdit unsuru olarak görmek yerine ilişkilerini 

geliştirebilecekleri ortak değerlere sahip ülkeler olarak 

görmeye başlamışlardır. Birbirlerine bakışlarında ortaya 

çıkan bu olumlu gelişme ilk olarak iki ülke arasındaki üst 
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düzey diplomatik ve siyasi ilişkilerin yoğunlaşmasında 

kendini göstermiştir. Yoğunlaşan siyasi ve diplomatik 

ilişkiler ise iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de 

artmasına ve yoğunlaşmasına yol açmıştır. 

22 yıllık bir önceki dönemde İki ülke arasında ancak 

dört adet yüksek düzeyli ziyaret gerçekleşmişti. Buna 

karşılık Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının resmi 

web sayfasında bulunan Dış Politika Kronolojisi’ndeki 

bilgilere göre 2003 yılından başlamak üzere günümüze 

gelene kadar geçen 13 yıllık sürede Türkiye ve İran arasında 

Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ve Başbakan düzeyinde 

olmak üzere 16 adet karşılıklı ziyaret yapılmıştır. Bu 

ziyaretlerin yanı sıra bakanlar düzeyinde de her yıl 2 ya da 3 

kez olmak üzere çok sayıda ziyaret gerçekleştirilmiştir. Gene 

Bakanlığın resmi web sayfasındaki kronolojik bilgilere göre 

çok sayıda Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantıları 

ve çeşitli konularda işbirliği toplantıları vasıtasıyla iki ülke 

yetkilileri bir araya gelmişler ve çok sayıda ekonomik 

anlaşmaya imza atmışlardır. 

Kuşkusuz iki ülke arasında güvensizliğin egemen 

olduğu uzun yıllardan sonra ortaya çıkan bu yakınlaşma çok 

önemlidir. Bu yakınlaşma sonrasında dış ticaret ve 

ekonomik ilişkilerde de çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

Örneğin, Türkiye’de faaliyet gösteren İran sermayeli şirket 

sayısı 2002 yılında 319 iken yaşanan olumlu gelişmeler 

sonrasında hızla artarak 2016 yılında 4249’a ulaşmıştır (T.C. 

Ekonomi Bakanlığı, 2016). 

İki ülke ilişkilerindeki olumlu gelişmeler net bir 

şekilde dış ticarete de yansımış ve 2002 yılına kadar toplam 

bir milyar dolar dolayında gerçekleşen iki ülke arasındaki 

dış ticaret hacmi tablo 4’den görüleceği üzere hızla artmış ve 

2012 yılında 22 milyar dolara kadar çıkmıştır. Ancak bu 

yıldan sonra tekrar düşmeye başlamış ve 2016 yılında 10 

milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Türkiye genellikle 

İran’dan petrol ve doğalgaz alırken İran’a da değerli 

madenler, sanayi malları, plastik ve benzeri ara malları ve 

tüketim malları satmaktadır (Yıldız ve diğerleri, 2016,s.6). 

Bu gelişen ilişkiler sonucunda 2014 yılına gelindiğinde 

Türkiye, İran’ın üçüncü büyük ticaret ortağı iken İran da 

Türkiye’nin sekizinci büyük ticaret ortağı durumundadır 

(Yıldız ve diğerleri, 2016,s.4-5). 
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Tablo 4. 2003-2016 arası Türkiye’nin İran’a İhracat 

ve İthalat Rakamları (ABD Doları) 

Yıllar İhracat İthalat 

2003 533.786.239 1.860.682.809 

2004 813.031.280 1.962.058.691 

2005 912.940.054 3.469.705.759 

2006 1.066.901.631 5.626.610.156 

2007 1.441.190.094 6.615.393.849 

2008 2.029.759.634 8.199.688.999 

2009 2.024.546.255 3.405.985.565 

2010 3.044.177.151 7.645.007.868 

2011 3.589.634.590 12.461.532.358 

2012 9.921.602.401 11.964.778.631 

2013 4.192.511.353 10.383.216.706 

2014 3.886.190.192 9.833.289.630 

2015 3.663.759.780 6.096.254.224 

2016 4.966.509.772 4.699.776.693 

 

Kaynak: TUİK Veri Tabanları Bölümünden 

derlenmiştir.(http://www.tuik.gov.tr/) 

 

Bu dönemde Türkiye ile İran arasındaki ekonomik 

ilişkiler yapılan iktisadi anlaşmalar anlamında da büyük 

ivme kazanmıştır. 2003 yılına kadar iki ülke arasında sadece 

1996 yılında 20 milyar dolarlık doğalgaz satışı ve bu 

doğalgazın taşınması için yapılacak boru hattının inşası 

anlaşması imzalanmıştı. Oysa 2003 den başlamak üzere 

2013 yılına kadar ise iki tanesi ekonomik ilişkileri çeşitli 

alanlarda geliştirmeyi amaçlayan iyi niyet sözleşmeleri 

(Memorandum of Understanding) olmak üzere 13 adet 

http://www.tuik.gov.tr/
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kapsamlı anlaşmaya imza atılmıştır. Bu anlaşmalar, iki 

ülkenin ulusal elektrik ve telekomünikasyon sistemlerinin 

birbirine bağlanması, Razi petrokimya şirketinin dört Türk 

firması tarafından 650 milyon dolara satın alınması, ortak bir 

yatırım bankasının kurulması gibi ulaştırma, sağlık, 

haberleşme, sanayi ve benzeri alanlarda işbirliğini 

geliştirmeyi amaçlayan anlaşmalardır (Habibi, 2012, s.4-5). 

2013 yılından sonra Türkiye ile İran’ın ekonomik 

ilişkilerini etkileyecek iki önemli olay daha vardır. 

Bunlardan birincisi hazırlığı 10 yıl süren ve 29 Ocak 2014 

tarihinde Tahran’da imzalanarak 1 Ocak 2015 tarihinde 

yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’dır. İkinci olay 

ise İran’ın BM’nin beş daimi temsilcisi ve Almanya ile 16 

Ocak 2016 tarihinde imzaladığı nükleer anlaşma sonucunda 

yaklaşık 35 yıldır süren yaptırımların ve ambargonun 

kaldırılmasıdır. 

Yaşanan bu iki gelişme de Türkiye ile İran arasındaki 

ekonomik ilişkileri olumlu yönde etkilemesi beklenen 

gelişmelerdir. Serbest ticaret anlaşması ile Türkiye İran’dan 

aldığı bazı tarım ürünlerinde gümrük tarifelerini indirirken, 

İran da Türkiye’den aldığı çeşitli sanayi ürünlerinde aldığı 

gümrük tarifelerini indirmeyi taahhüt etmiştir (T.C. 

Ekonomi Bakanlığı, 2017). Bu kapsamlı ticaret anlaşmasının 

yanı sıra hızla alınması kararlaştırılan ek önlemlerle beraber 

iki ülke arasında dış ticaret hacminin 2015 yılında 35 milyar 

dolara çıkarılması hedeflenmiştir. Ticaret anlaşmasından 

hemen bir yıl sonra 2016 yılında da İran’a uygulanan 

yaptırımların ve ambargonun kalkması iki ülke arasında 

ticaretin daha da hızlı artması için yeni olanaklar yaratmıştır. 

Bu olanakların en güzel örneği Türk enerji şirketi Unit 

International ile İran Enerji Bakanlığı arasında 1 Haziran 

2016 tarihinde Tahran’da imzalanan 4.2 milyar dolarlık yedi 

doğalgaz santralinin inşasına yönelik anlaşmadır. 

Ambargonun kalkması sonrası İran’da gerçekleştirilecek en 

büyük yatırım olduğu söylenen bu inşaatlara 2017 yılında 

başlanması planlanmıştır (Reuters, 2016). 

Kuşkusuz bu iki önemli gelişme Türkiye ve İran 

arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin çok daha iyi 

düzeylere gelmesi konusunda umut vericidir. Bu 

gelişmelerle birlikte iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi ve 

ekonomik ilişkilerin hızla iki ülkenin potansiyeline uygun 

düzeylere yükseleceği beklenmiştir. Ancak bu beklentiye 
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rağmen ne yazık ki son iki yıldır dış ticarette beklenen 

olumlu gelişmeler gerçekleşmemiş aksine bir geriye gidiş 

ortaya çıkmıştır. Tablo 4’den de görüleceği üzere 2014 

yılında 13.7 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 2015 yılında 

35 milyar dolar hedeflenmesine rağmen hızla azalmış ve 

9.760.014.004 milyar dolara gerilemiştir. Gerileme 2016 

yılında da devam etmiş ve iki ülke arasındaki dış ticaret 

hacmi 9.666.286.465 milyar dolar olmuştur. Bu dış ticaret 

hacminin büyük bir kısmını ise Türkiye’nin İran’dan aldığı 

petrol ve doğalgaz oluşturmaktadır. İran özellikle son 

yıllarda petrol ve doğalgazda Türkiye’nin ilk üç 

tedarikçisinden birisidir. 

 

 

Genel Değerlendirme 

 

Türkiye ile İran nüfusları, toprak büyüklükleri, 

stratejik konumları, sanayileşme düzeyleri ve doğal 

kaynakları açısından birbirini tamamlayan ekonomilere 

sahip iki komşu ülkedir. 350 yıldan fazla bir süredir de 

hiçbir ciddi sınır sorunu yaşamamışlar ve savaşmamışlardır. 

Bununla birlikte bölgenin birbirine sınır komşusu olan bu iki 

güçlü ülkesi genel olarak uzun yıllara yayılan bir rekabet 

içindedirler (Özcan ve Özdamar, t.y, par.4-5). Rekabete 

zaman zaman da birbirlerine kuşkuyla yaklaşmaları eklenir. 

Aslında İki ülkenin stratejik konumları, ekonomik yapıları 

ve potansiyelleri güçlü bir ekonomik ilişkinin yaratılması 

yönünde kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Buna karşılık her 

iki ülkenin sosyolojik yapılarından kaynaklanan siyasal 

hedeflerinde ve dış politikalarında farklılıklar ise rekabete ve 

ilişkilerinde güvensizliğe yol açar. Dış politikada yoğunlaşan 

farklılıklar ve güvensizlik ise ekonomik ilişkilere darbe 

vurmakta, zayıflatmaktadır. Türkiye ve İran’ın ekonomik 

ilişkileri uzun yıllardır bu iki zıt olgunun etkisi altında 

biçimlenmektedir ve bu nedenle de her iki ülke arasında 

yıllara yayılan istikrarlı bir ekonomik ve ticari ilişkiden söz 

etmek zordur. Belli dönemlerde canlanma işaretleri 

göstermekle beraber sürdürülebilir bir ilişki bir türlü yaşama 

geçirilememiştir. 

İran’da 1979 yılında gerçekleşen İslam devrimine 

kadar iki ülke arasında genel olarak dostane ilişkiler söz 

konusudur. Ancak bu dönemde her iki ülke de ekonomik 
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olarak yeterince gelişememişti. Ciddi bir sanayileşme çabası 

içindeydiler. Türkiye ancak 24 Ocak ekonomi kararlarıyla 

1980 yılında ithal ikameci sanayileşme politikasını terk 

ederek dışa açık bir sanayileşme politikasıyla dış ekonomik 

ilişkilere ve dış ticaretini geliştirmeye öncelik vermeye 

başladı. İran’da ise yine aynı dönemde Şah yönetimi, toprak 

reformu ve teşviklerle sanayileşmeyi hızlandırmaya 

çalışıyordu. İran’da 1974 yılında bile hala 6200 dolayında 

sanayi kuruluşu vardı ve burjuva ailelerin sayısı 150 

civarındaydı (Akbulut, 2016). Bu nedenle 1979 yılına kadar 

güçlü ticari ilişkilerden söz etmek olanaklı değildir. 

1979 yılından başlayıp 2002 yılına kadar süren ikinci 

döneme baktığımızda ise iki ülke arasındaki ilişkilere 

güvensizliğin ve karşılıklı kuşkunun egemen olduğunu 

görürüz. Karşılıklı güvensizliğin altında ise İran’da 

gerçekleşen İslam devrimi sonrasında iki ülkenin siyasal 

rejimleri arasında ortaya çıkan fark yatmaktadır. Laik ve 

İslami referanslı iki komşu ülke arasındaki ilişkiler yaşanılan 

güvensizlik nedeniyle bu dönemde de potansiyelinin çok 

altında kalmıştır. Ancak bu dönemin ilk sekiz yılında 

ilişkiler nispeten canlıdır. 1980-1988 yılları arasında 8 yıllık 

sürede ortaya çıkan nispi canlılığın nedeni yukarıda izah 

ettiğimiz gibi rejim farkından kaynaklanan karşılıklı 

güvensizliğe rağmen, İran-Irak savaşı koşullarında İran’ın 

Türkiye’yi dünyaya çıkış kapısı olarak görmesi ve 

Türkiye’nin de o koşullarda ticari ilişkilerden yarar 

sağlamak istemesidir. Ancak savaşın bitmesiyle birlikte iki 

ülke arasındaki ticari ilişkilerde yeniden bir durgunluk 

dönemi başlar. Savaş sonrasında güvensizlik yeniden 

egemen olmuş ve savaş sırasındaki 8 yılda 7.142.648.634 

dolara kadar çıkan dış ticaret hacmi, sonraki sekiz yıllık 

sürede hızla yarıya yakın azalarak 4.072.542.165 dolara 

inmiştir. Bu zayıf ticari ilişkiler 2002 yılına kadar sürer. 

2002 yılı sonrası iki ülke ilişkileri açısından önemli 

gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde ekonomik 

ilişkilerde canlanma ve özellikle de dış ticaret hacminde 

önemli artışlar vardır. Bu canlanmanın nedeni 2002 yılında 

Türkiye’de İslami bir partinin iktidara gelmesi ve iki ülke 

arasında güvensizlik yaratan rejim farkının ortadan 

kalkmasıdır. Bununla birlikte bu dönemde de ilişkilerin 

istikrarlı olduğunu söylemek olanaklı değildir. 2002 yılından 

başlayarak hızla canlanan ekonomik ilişkiler ve artan dış 
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ticaret hacmi 2012 yılında zirveye çıkmış ancak sonrasında 

tekrar zayıflamaya başlamıştır. Özellikle 2014 yılında 

kapsamlı bir ticaret anlaşmasının imzalanması ve dış ticaret 

hacminin hızla 35 milyar dolara çıkarılmasının 

amaçlanmasına karşın gelişme tam aksi olmuş ve dış ticaret 

hacmi ciddi şekilde düşmeye başlamıştır. Bu dönemde 

ortaya çıkan istikrarsızlığın altında ise bu sefer de her iki 

ülkedeki mezhep farklılığı yatmaktadır. Bu farklılık iki 

ülkenin Ortadoğu ve özellikle de İran’ın iki bölgesel 

müttefiki konumunda olan Irak ve Suriye politikalarında 

karşı karşıya gelmelerine yol açmaktadır. 

Aslında bu dönemde Türkiye İran’la ilişkilerini 

geliştirebilmek için elinden geleni yapmıştır. Bilindiği üzere 

İran 1979 yılındaki İslam devriminden beri çeşitli şekillerde 

uluslararası yaptırımlar ve ambargo ile karşı karşıyadır. 

Ancak bu yaptırımlar özellikle 2006 yılından sonra İran’ın 

uranyum zenginleştirme çabalarını durdurmak istememesi 

üzerine daha da kapsamlı ve şiddetli hale gelmiştir. Bu 

yaptırımların bir kısmı Birleşmiş Milletler yaptırımları iken 

bir kısmı da ABD ve AB tarafından tek taraflı uygulanan 

yaptırımlardır. Bu ortamda Türkiye İran’a karşı olabildiğince 

dostane yaklaşmış ve özellikle ABD ve AB’nin tek taraflı 

uyguladığı yaptırımları uygulamayı ret etmiştir. BM 

kararları ile uygulanma durumunda olunan yaptırımlar da ise 

isteksiz davranmış ve BM yaptırımlarının hedefi olmayan 

alanlarda ekonomik ilişkilerini geliştirmeye çalışarak İran’a 

destek olmak istemiştir. Türkiye’nin bu yaklaşımı İran 

tarafından da takdirle karşılanıp olumlu gelişmelere yol 

açmakla birlikte gene de istikrarlı bir ilişkinin ortaya 

çıkmasına yeterli olmamıştır. 

Özellikle 2011 yılından sonra gittikçe şiddetlenen 

Suriye iç savaşında Türkiye’nin Sünni muhalif grupları 

destekleyerek Beşar Esad’ın yıkılmasına yardımcı olmak 

istemesi buna karşılık İran’ın Beşar Esad’ın arkasında 

durması iki ülkenin ilişkilerinin yeniden gerilmesine yol 

açan en büyük unsurdur. Suriye politikasındaki bu büyük 

zıtlık iki ülkenin ekonomik ilişkilerini bu işe karıştırmak 

istememeleri ve bu nedenle de çok dikkatli davranmaya 

çalışmalarına rağmen gene de önemli sıkıntılara yol 

açmaktadır. Örneğin; 25 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Dış 

İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) öncülüğünde Tahran’da 

düzenlenmesi planlanan Türk-İran İş Forumu’na iki ülke 
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arasında Suriye politikası nedeniyle yaşanan söz düellosu 

sonrasında Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 

katılmaktan vazgeçmiştir. Bunun üzerine Türkiye’den 100 

firmayla 250 iş adamının katılacağı forum ertelenmiştir 

(Taştekin, 2017). Aslında bu forum yaptırımların kalkması 

sonrasında iki ülke arasında birçok alanda işbirliklerinin 

artması ve böylelikle de daha önce imzalanan ticaret 

anlaşması ile hedeflenen 35 milyar dolarlık dış ticaret 

hacmine ulaşmak için büyük bir fırsattı. Ancak ne yazık ki 

Suriye siyasetindeki birbirine zıt politikalar nedeniyle bu 

fırsat şimdilik iki ülke lehine kullanılamadı. 

Öte yandan iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açan 

tek sorun kaynağı Suriye değildir. Suriye’nin yanı sıra her 

iki ülkenin Irak’a yönelik dış politikalarında da birbirine zıt 

farklı yaklaşımlar vardır. Bir yanda Kuzey Irak Kürt 

Yönetimi ile ilgili politikalar öte yanda da Irak Merkezi 

Devleti ile olan ilişkilerde de her iki devletin 

yaklaşımlarında önemli farklar söz konusu olmaktadır. 

Dolayısıyla dış politikalarındaki bu farklı yaklaşımlar iki 

ülkenin ekonomik ilişkilerine ciddi şekilde zarar 

vermektedir. Bu zarar özellikle Suriye iç savaşının başladığı 

yıldan beri ekonomik ilişkilerin seyrinde kendisini 

göstermiştir. İki ülkenin dış ticaret hacminin zirveye çıktığı 

yıl ticaret anlaşmasının henüz imzalanmadığı 2012 yılıdır. 

Tablo dörtte görüldüğü gibi 2012 yılından sonra Irak ve 

Suriye’de iç çatışmaların artmaya başlamasıyla, 2016 dahil 

dış ticaret hacmi 2015’de yürürlüğe giren ticaret anlaşmasına 

rağmen sürekli gerilemektedir. Bu gerilemeyle birlikte de 

Türkiye ile İran arasındaki ticarete konu mallar sadece 

petrol, doğalgaz ve bazı zorunlu gereksinim mallarından 

ibaret hale gelmektedir. 

Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ve ticari 

ilişkilerin güçlenebilmesinin ön koşulu bölgede yaşanan 

sorunların ortadan kalkmasıdır. Irak ve Suriye’de yeniden 

istikrar sağlanmadan ve düzenli devlet işleyişlerine 

geçilmeden özellikle Suriye’de iç savaş bitmeden her iki 

ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlıklı bir raya 

oturması olanaklı değildir. Örneğin; Suriye’de Devlet 

Başkanı Beşşar Esad’ın geleceği, ilişkiler üzerinde önemli 

etkiler yaratacak bir konudur. Eğer Beşşar Esad başkanlıktan 

uzaklaştırılır ve Suriye’de iktidar Türkiye’nin desteklediği 

Sünni güçlerin eline geçerse Türkiye ve İran arasındaki 
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ekonomik ve ticari ilişkilerin büyük darbe yiyeceği açıktır 

(Barkey, 2015). Dolayısıyla Türkiye ve İran’ın rekabet 

içeren çatışmacı politikalardan uzun dönemde 

kazanabilecekleri bir şey yoktur. Çatışmacı politikalar her 

iki ülkenin ekonomik ilişkilerini olumsuz bir şekilde 

etkilemektedir. Oysa dış ticaret başta olmak üzere ekonomik 

ilişkilerden her iki ülkenin de kazanabileceği çok şey vardır. 

Yukarılarda da belirttiğimiz gibi her iki ülkenin özellikle 

enerji ve jeo-politik konum açısından birbirlerini 

tamamlayıcı özellikleri yakın ekonomik ilişkilerden büyük 

yararlar sağlayacaklarının en büyük kanıtıdır. Uzun yıllardır 

İran’a uygulanan ambargo ve yaptırımların kaldırılması ve 

iki ülke arasında imzalanan ticaret ve birçok alanı kapsayan 

iyi niyet anlaşmaları istikrarlı ve iki ülkeye de büyük 

kazançlar sağlayacak ekonomik ve ticari ilişkilerin alt 

yapısını oluşturmuş durumdadır. Her iki ülkenin de 

halklarına ve bölgeye refah sağlayacak olumlu ekonomik 

ilişkilerin geliştirilmesi için yapılacak iş, uzun yıllara 

dayanan siyasi rekabet yerine verimli ekonomik rekabeti 

geçirmek, bunun için de bölgede öncelikle siyasi istikrarın 

sağlanmasına yardımcı olmaktır. 
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İran’ın Nükleer Araştırmalarının 

Azerbaycan ve Türkiye Açısından 

Doğurabileceği Potansiyel Tehlikeler 

 
Doç. Dr. Emin ŞIHALİYEV 

 

Bölgede gittikçe büyük bir güç kazanan, Orta 

Doğu’da ortaya çıkan problemler nedeniyle son devirlerde 

sık sık adından söz ettiren ve küresel güçlere meydan 

okuyan devletlerden biri de İran’dır. İran’da nükleer 

çalışmaların başlaması Soğuk Savaş’ın bir parçası olarak 

değerlendirilebilir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin Orta 

Doğu’da yürüttüğü stratejik hattı belirleyen üç faktör 

mevcuttu: 1) Sosyalizmin bölgeye yayılmasının önünü 

kesmek; 2) Orta Doğu’nun petrol ve diğer enerji 

kaynaklarının Batı’ya nakline muvaffak olmak ve 3) Yeni 

yaratılmış İsrail devletinin emniyetini sağlamak. 
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İşte bu stratejik hatta binaen İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra ABD’yi yönetenler bölgenin iki büyük 

ülkesi – Suudi Arabistanı ve İran’la sıcak ilişkiler kurmaya 

üstünlük vermişlerdi. Aynı zamanda Washington’da Orta 

Doğu’nun kapısı olarak görülen Mısır’la da olumlu 

ilişkilerin korunmasına çalışılmıştır. Ancak 1979 yılında 

İran’da devrim gerçekleşmiş ve yönetime ABD karşıtı 

güçlerin gelmesi sonucu ABD bölgedeki temel 

dayaklarından birini kaybetmiş oldu. Geçen yüzyılın 80’li 

yıllarından itibaren ABD İran’a karşı oldukça soğuk ilişkiler 

sergilemiş ve buna paralel olarak ekonomik, ticari ve politik 

ambargolar uygulamıştır. Uygulanan bu ambargolar İran’ı 

zayıflatmamış, bilakis kendi ekonomisini mevcut duruma 

hazırlamaya zorlamışdır. İran reel olarak kendi ekonomisini 

savaş muhitine uygun kurarak bütün alanlarda gelişmesini 

sağlamıştır. Bu gelişmenin ambargoların uygulanmadığı 

devirle kıyasta daha da hızlandığı dikkate alınırsa, İran’ın 

bundan kazançlı çıktığı açık şekilde kendini göstermiş 

oluyor. Bundan başka ambargolar İran’ın uranyumun 

zenginleştirilmesi yönünde araştırmalara baş vurmasına da 

engel olamamış, bilakis araştırmalarını daha da 

yoğunlaştırmıştır. Askeri stratejistler ve nükleer araştırmaları 

konusunda uzmanlar İran’ın yakın gelecekte nükleer 

silahlarına sahip olacağını da özellikle vurgulamaktadırlar. 

Böyle bir durumda ABD ister-istemez İran’a yönelik askeri 

güce baş vurmak zorunluluğu duymuştur. 

Yakın geçmişe şöyle bir göz atarsak, 1980–1989 

yıllarında Irak–İran savaşında ABD ve onun Batı’daki 

müttefikleri açık şekilde İran’ı desteklemişti. Gerçekten de 

bahsi geçen devirde ABD, Fransa ve İngiltere’nin askeri 

yardımları olmasaydı, Saddam Hüseyin İran’la savaşı 

kaybederek, Irak’ın siyasi sahnesinden çekilecek ve bölgede 

yeni bir politik durum ortaya çıkacaktı. Ama bütün bunlara 

rağmen Saddam Hüseyin SSCB ile sıkı işbirliğine gitmişti. 

1991 yılında dağılmakta olan SSCB yönetiminin perde 

arkası diktesi ve yardımlarıyla Küveyt’e saldıran Saddam bu 

hareketiyle iddia ettiği geçmiş arazisini geri almak, aynı 

zamanda petrol amilinden yararlanarak bölgede süper güç 

rolünü oynamaya soyundu. Ama resmi Bağdat böyle bir 

adım atmakla ABD nin jeopolitik çıkarlarını 

gerçekleştirmesine istemeden de olsa imkan sağladı. Orta 

Doğu’nun petrol ve gaz gibi zengin kaynaklarını tam olarak 
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gözetim altında tutmak isteyen baba George Bush Irak’a 

savaş başlatarak, kısmen de olsa onu zararsızlaştırmayı 

başardı. Oğul, George W. Bush ise XXI yüzyılın ilk 

dönemlerinde çeşitli bahaneler getirerek Irak’taki rejimi 

devirdi ve reel olarak Orta Doğu’nun petrol ve gaz rezervleri 

üzerinde hakimiyeti kısmen ele geçirmiş oldu. Ama 

ABD’nin bölgeye tam hakim olabilmesi için ilk olarak İran 

problemini çözmesi gerekiyor. Bunu dikkate alan resmi 

Washington İran’ı “şer ülkeler” listesine alarak 11 Eylül 

olaylarından sonra onu terörü destekleyen devlet ilan etmiş, 

Afganistan ve Irak taraftan ülkeyi Batı’dan ve Doğu’dan 

kuşatmıştır. Bütün bunlara rağmen İran ABD’ye meydan 

okumakta ısrarlıdır. Amerika’nın ünlü siyasi 

düşünürlerinden Noam Chomsky 10 Mart 2007 tarihinde 

“The Guardian” gazetesinde yazdığı makalesinde İran’ın 

ABD’nin muhtemelen yapacağı saldırı karşısında devam 

getirebilmesi konusunda ortaya böyle bir soru koymaktadır: 

“...Gerçektenmi, savaş başladığı takdirde İran ABD 

karşısında devam ettireceğine inanıyor? Bize göre, bu 

sorunun cevabını mevcut durumda uluslararası arenada 

ortaya çıkan gerçeklikte aramak gerekiyor... Bölgedeki ABD 

ordusunun en modern askeri silahlarla teçhiz edildiği 

dikkate alınırsa, böyle büyük bir güç karşısında sadece 

İran’ın değil, bütün bölge devletlerinin birlikte devam 

edeceği mantıklı gözükmüyor. İşin bu tarafı İran’a da 

malumdur, ama İran askeri bakımdan kendisinden kat kat 

güçlü olan ABD’ye meydan okumakta ısrarlıdır. Ülkeyi 

yöneten rejim Irak bataklğından bir türlü çıkamayan ABD 

için bölgede yeni savaşın başlamasının ona felaket 

getirebileceğini iyi anlamaktadır. Öte yandan, ABD’nin en 

yakın müttefikleri bile Pentago’nun İran’a saldırısını 

desteklememekte ve problemin diplomatik usullerle 

çözülmesinin daha mantıklı olabileceğini belirtmektedirler. 

ABD’de Bush’un İran politikasına yönelik protestoların 

artması da Tahran’ı nükleer araştırmalarını devam 

ettirmeye ve bu konuda uluslararası kurumların çağrılarını 

hiçe saymaya heveslendirmektedir...” 
60

 

Ortaya çıkabilecek ABD tehlikesi karşısında İran 

halkı 2005 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 

                                                        
60

 Noam Chomsky, ABD’nin asıl amacı İran petrolünü ele 

geçirmekdir, “Zaman” gazetesi, 29 Mart 2007 
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Batı’ya yaklaşımda radikal tutumları ile tanınan Mahmut 

Ahmedinejat’a oy kullanmak zorunda kaldı. Bu seçimin ne 

kadar doğru olup-olmadığını gördük, Ahmedinejat İran’a 

karşı uygulanan ambargoları dikkate almamış, Batı’ya 

meydan okumuş ve nükleer araştırmalarını devam ettirmiştir. 

Elde ettiğimiz bilgiler ışığında şunları da söylemek 

mümkündür ki, ABD’nin İran’a yönelik tutumu yalnız 

uranyumun zenginleştirilmesinin önünü kesmekle sınırlı 

kalmıyor. Öncelikle bu devletin bağımsız olması ABD 

tarafından bir sorun arz etmektedir. ABD bağımsızlığı 

kaldıramıyor. Devlet kaynaklarında İran adının “başarılı bir 

itaatsizlik örneği” olarak geçtiğine rastlamak mümkündür. 

Noam Chomsky uluslararası ilişkiler sistemini mafya 

hakimiyeti sistemine benzeterek şöyle bir sonuca varıyor: 

“Uluslararası ilişkiler büyük ölçüde mafya gibi yönetilir. 

Mafya babası itaatsizliği kabul etmez, haracını ödemeyen 

küçük bir mağaza söz konusu olduğunda bile... itaati 

sağlamak zorundasınızdır, yoksa bazıları kanuna karşı 

gelme hakkı olduğunu düşünebilir ve bu önemli sektörlere 

kadar gidebilir. Yani itaati sağlamakta devletin azimli 

olduğunu söylemek mümkündür. İran meselesi de aynıdır. 

Bu sadece geniş petrol rezervlerine sahip olduğu ve dünya 

temel enerji sisteminin parçası olduğu için değildir. İran 

aynı zamanda ABD’ye meydan okumuştur.”
61

 

ABD bilindiği gibi, parlamenter yapıdan kurtulup 

(Musaddık’a karşı 1953’te gerçekleşen, CIA’nin 

desteklediği darbeyle) Pehlevi hanedanından Şah’ı başa 

geçirerek nükleer enerji programlarını desteklemişti. Aslında 

şimdilerde tehdit olarak algılanan aynı programlar 

1970’lerde ABD hükümeti tarafından, Cheney, Wolfowitz, 

Kissenger ve diğerleri tarafından Şah iktidarda kaldığı 

sürece desteklenmişti. Ancak İranlılar onu indirdi ve 

yüzlerce gün boyunca Amerikalı rehineleri tuttular. ABD, 

Saddam Hüseyin’i ve onun İran’a karşı savaşını 

desteklemeye başladı. Bu İran’ı cezalandırma yöntemiydi. 

ABD İran’ı cezalandırmaya devam edecektir, çünkü 

itaat etmemektedir. Bu çok önemli bir etkendir. Bunun 

                                                        
61

 Noam Chomsky ile ABD’nin İran, Kore, Venezüella stratejileri 

üzerine söyleşi – http://alternatives-

international.net/article694.html?ang=en ve 

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=10434 
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açıklaması bir açıdan stratejik, jeopolitik ve ekonomiktir, 

ancak diğer yandan gerçekten de “mafyatik ilişki” modeline 

bakmak gerekiyor. 

İran, başta ABD olmak üzere, küresel güçlere ve 

uluslararası kurumlara meydan okuyarak uranyumu 

zenginleştirmekle itaatsizliğini daha da ileriye götürmek ve 

bölgede süper güç olmayı hedeflemiştir. İran’ın nükleer 

araştırmalarını devam ettirmesi kuşkusuz bölgede süper güç 

olma isteği bölgenin diğer ülkeleri ve özellikle Azerbaycan 

ve Türkiye açısından da tehlike arz etmektedir. Bu bakımdan 

ortaya bir takım sorular çıkmaktadır: Azerbaycan ve 

Türkiye’yi bekleyen tehlikeler nelerdir? Bu iki devletin 

İran’ın nükleer güç olma isteği karşısında ABD’nin yanında 

yer almaları gerekiyor mu? Veya taraf belirleme her iki 

devletin istikrarı için gelecek vadediyor mu? Olaylara seyirci 

mi kalınmalı, müdahale mi edilmeli? Kısacası, her soru 

beraberinde yeni sorular getirmektedir. Kuşkusuz her türlü 

durumda Azerbaycan ve Türkiye global tehlikeler 

kıskacında yer alacaktır. 

Öncelikle, Azerbaycan, İran, Rusya ve Ermenistan 

üçgeninde teklenmiştir. Her ne kadar Azerbaycan ilk iki 

devletle denge politikasına üstünlük verse de, bu devletlerin 

Ermenistan’la her alanda sıkı “dostluk” ilişkileri Azerbaycan 

bakımından dezavantaj olarak karakterize olunmalıdır. 

İran’ın bağımsız Azerbaycan konusunda duyduğu rahatsızlık 

özellikle Güney Azerbaycan meselesi ile ilintilidir. İran 

tarafından bakıldığında Ermenistan, Batı ve Kuzey İran’ı, 

yani Güney Azerbaycan’ı Türklerin etkisinden koruyan bir 

etkendir. Aynı zamanda Tahran’ın Moskova ile diyalogunu 

kolaylaştırmaktadır. Öte yandan, İran, ABD ve Avrupa’daki 

Ermeni lobisinin siyasi alandaki etkinliğinden faydalanmayı 

da amaçlamaktadır.
62

 

Ermenistan ise İran’la ilişkileri açısından bu devleti, 

Ermenistan’a ekonomik açıdan nefes verdirecek bir ülke, 

Türkiye’nin Kafkaslardaki ekonomik ve kültürel 

yayılmacılığına siper olabilecek ülke olarak görmektedir.
63

 

Ayrıca İran denize çıkışı bulunmayan kapalı bir ülke olan 

Ermenistan’ın dış dünyaya açılma noktalarından birisidir. Bu 
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Ermenistan’ın bulunduğu coğrafyanın zorunlu kıldığı 

değişmez bir gerçektir. Ermeni Bakan Rouben Yegoryan 

İran–Ermenistan iş birliğini, “...İran bizim geleceğimizdir. 

En önemli öncelik İran bağlantılı kara ve deniz yollarını 

geliştirmektir. Bu durum bize İran’ın pazarlarına ve Basra 

Körfezindeki limanlara giriş–çıkış imkanı sağlayacaktır...”, 

şeklinde izah etmiştir.
64

 

İran’da yaklaşık 30 milyon Azerbaycan Türk’ü 

yaşamaktadır. İran’da yaşayan halkların gelecekte bağımsız 

bir ulusal egemenlik isteyecek siyasal gelişmeye 

yönelebilmeleri tehlikesi karşısında ülkesel birliğini ve 

bütünlüğünü koruyabilecek iki alternatif bulunuyordu: 

Bunlardan birincisi otorite, ikincisi de dindi.
65

 Bunlardan 

otorite yolunu Pehlevi Hanedanı denedi ve milletüstü İranlı 

kimliğini biçimlendirebilmek için yaptığı zorbalıklarla çok 

sayıda felakete yol açtı. Din yolunu ise İslam Cumhuriyeti 

denedi. Şii Müslüman kavramıyla bir süre birleştirici rol 

oynayabildi. İkinci yol tamamen farklı bir mahiyettedir. Şii 

Müslüman kavramının arkasında Fars şovenizminin 

asimilasyon politikası ve onunla ayniyetlik teşkil eden Şii–

Fars milliyetçiliği saklanmaktadır. İran bu politikası ile 

toprakları üzerindeki halkları aynı çatı altında tutmayı 

başarabilmiştir ve bundan yararlanarak eski gücüne 

(Sasaniler’de olduğu gibi) kavuşmayı hedeflemiştir. Şimdiki 

Kuzey Azerbaycan topraklarının da bir zamanlar Sasani 

İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde olduğu dikkate 

alınırsa, İran’ın yukarıda belirtilen niyetleri Azerbaycan’ın 

mevcut bağımsızlığına engel çıkarabilecek potansiyel tehlike 

şeklinde karakterize olunmalıdır. Bütün bunları göz önünde 

bulunduran İran eski gücüne sahip olabilmek için modern 

araçlara–nükleer silahlarına sahip olmayı ön planda 

tutmaktadır. 

Nükleer araştırmalarının devam ettirilmesinde İran 

Ermenistan’la sıkı iş birliği içerisindedir. Örneğin; Erivan 

yönetiminin de doğrudan talimatına istinaden bazı Ermeni 

bilim adamları 2002 yılının Eylül aylarından başlayarak 

Tahran’daki Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde 
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çalışmalarını İran’ın uzman bilim adamlarıyla birlikte 

yürütmektedirler.
66

 

New York’taki Henry Stimson Araştırmalar Merkezi 

tarafından kimyasal ve bakterioloji silahlarla bağlı 20 Aralık 

2000 yılında Beyaz Ev’e sunulan “Toksikoloji Arkipelak” 

adlı stratejik raporun yeni versiyonunun 14’üncü sayfasında 

“BDT ülkeleri” paragrafında Ermenistan’ın ismi 

geçmektedir. Bu raporda Erivan’ın yakın dönemlerde 

bakterioloji ve kimyasal silahların potansiyel üssüne 

dönüşeceği belirtilmektedir. Ermenistan Güvenlik Konseyi 

ise ülkenin milli ve askeri istihbarat hizmetlerinin “kalkınma 

perspektifleri”’ni değerlendirerek İran’ın istihbarat 

merkezleriyle kuracakları ilişkilerin belgelerini 28 Ocak 

2002 yılında müzakereye çıkardı.
67

 

Meselenin kökünde “Erivan–Tahran” anlaşmasının 

saklandığı inkar edilemez. Öte yandan, Erivan–Tahran 

ilişkilerinin gelişmesinde öncelikle Moskova’nın çıkarları 

vardır. Burada Çin, Lübnan ve Yunanistan’ın da politik ve 

stratejik çıkarları mevcuttur. 

Mantıki ve reel analizler ışığında şunları kaydetmekte 

yarar vardır. Moskova kendi askeri planlarında Tahran’ı 

yalnız bırakmamıştır ve bu yönde Erivan’ı en güvenilir 

köprü ve bölge olarak önemli merkezlerinden görmektedir. 

Dolayısı ile Tahran istikametinden Washington’a açılan 

“ateş”te Moskova da yer almaktadır. Bu, onun stratejik 

hedeflerinden biridir.  

Azerbaycan ise hem Rusya’nın hem de İran’ın 

jeopolitik çıkarları çerçevesindedir. Her iki devlet 

Azerbaycan’ı etki ve baskı altında tutmak için geleneksel 

Ermeni kartından yararlanmaktadırlar. İran’ın nükleer 

araştırmalarını devam ettirmesi Ermenistan’a da kendi 

çapında yarar sağlamaktadır. Çünkü baskı altında kalan 

Azerbaycan her taraftan kuşatılmış durumdadır. Kuşkusuz, 

İran’ın böyle bir adım atması onun iç ve dış politikasından 

ileri geliyor. Ama her halükarde Tahran’ın bu yönde 

Erivan’la işbirliği içerisinde olması Azerbaycan’a olumlu 

gelecek vadetmiyor. Öncelikle İran bu yolla ülkesindeki 

etnikleri, özellikle de Azerbaycan Türklerini daha çok etki 
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altında tutacak, onunla işbirliği içerisinde olan, aynı 

zamanda Azerbaycan’ın 20%’sini işgal altında tutan 

Ermenistan’ın askeri tecavüze uğramış ülke ile ilişkileri 

değişmez olarak kalacaktır. Böyle bir durum hem Rusya’nın, 

hem Batı’nın, hem de İran’ın gücünü arkasında hisseden 

Ermenistan’ın Azerbaycan’a ve genel olarak Türklüğe karşı 

yeni iddialar öne sürmesine zemin hazırlayacak ve terör 

faaliyetlerini güçlendirmelerine fırsat sağlayacaktır. 

Nükleer güce sahip olan İran, Orta Asya ve 

Kafkasya'da etkinliğini ciddi şekilde artırabilir ve Rusya ile 

geliştireceği işbirliği Azerbaycan’ın menfaatlerini, özellikle 

Hazar havzasındaki çıkarlarını olumsuz yönde etkileyebilir 

ve bu devletin karşısında çok güçlü davranma şansına da 

sahip olur. Böyle bir durum hem Azerbaycan’ın, hem de 

Türkiye’nin enerji politikalarını ciddi şekilde etkileyebilir. 

Azerbaycan’ın İran ve ABD arasındaki nükleer 

gerginlik konusundaki tutumu ise çok sorunlu ve 

karmaşıktır. Zira Azerbaycan’ın nasıl davranacağını 

kestirmek mümkün değildir. Ülke daha çok taraf belirleme 

yoluna değil, temel çıkarlarını tahakkuk ettirme yoluna 

gidebilir. Her ne kadar Amerika ve de İsrail İran’ın nükleer 

reaktörlerine olası bir saldırı için Azerbaycan’ı “atak 

başlangıç merkezi” olarak kullanmayı düşünseler de, 

Azerbaycanlı yetkililer İran’a yapılacak bir saldırıda 

Azerbaycan topraklarının kullanılmasına izin 

vermeyeceklerini belirtmektedirler. Azerbaycan’ın böyle bir 

tutumu ABD’nin bakışı açısından güvenirliğini yitirebilir, 

ama unutmamak gerekir ki, ABD’yi ilgilendiren sadece 

onun ulusal çıkarlarıdır. Bu bakımdan Azerbaycan, daha 

akılcı ve rasyonel bir politika üretmesi gerektiğinin 

farkındadır. İran sorunu Azerbaycan açısından son derece 

zor ve karmaşık bir dış politika uygulamasını 

gerektirmektedir. İran’a bir müdahale Bakü’nün çıkarına 

olmadığı gibi, Tahran’ın nükleer silahlara sahip olması da 

Azerbaycan açısından kabullenilemez bir gerçektir. 

Bu konuda Türkiye’nin tutumuna gelince, kuşkusuz 

bu devlet olup bitenleri kendi istikrarı açısından tehlike 

olarak değerlendirmektedir. İran’ın Türkiye ile ilişkilerinde 

zaman zaman yaşanan gerginliklerde Türkiye tarafından dile 
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getirilen en büyük sızlanma PKK’ya ilişkindir.
68

 Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ile ortaya çıkan Orta Asya ve Kafkasya 

Cumhuriyetlerinin varlığı İran’ın Türkiye politikalarında 

PKK’yı önemli bir konuma yükseltmiştir. Özellikle, 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanması ile ülkesindeki 

Azerbaycan Türklerinin bundan etkileneceği ve Türkiye’den 

yardım alabileceği hesaplarını yapan İran, PKK’nın bazı 

sınırlar boyunca hareketlerini özellikle destekleyerek 

Türkiye-Azerbaycan bağlantısını kesmeyi hedeflemiştir.
69

 

Tarihsel temelleri olmakla birlikte bölgesel bir güç 

olarak İran ve Türkiye, aynı coğrafyada farklı dünya 

anlayışının temsilcileridir. Aksak yönleri olsa da Türkiye, 

batılı anlamda çok partili demokrasi ile yönetilen laik bir 

ülke olduğunu ifade etmektedir. Bu nitelikler İran ile taban 

tabana zıttır. İran yönetiminin iktidara geliş tarzı ve temel 

ideolojisindeki yaklaşım, Türkiye’ye yönelik politik yöntem 

konusunda onu sınırlandırmamakta, hukuk dışı 

uygulamalara imkan vermektedir. Türkiye’nin rejimi, 

ülkedeki baskı grupları ve devletin niteliği bu tip örtülü 

hareketlere izin vermemektedir. Türkiye, model olarak 

Kafkaslarda ve Orta Asya’da İran’ın rakibidir. Bu alternatif 

olma niteliği İran tarafından kendi rejimi içinde bir tehdit 

olarak algılanmaktadır. İran, ülkesindeki Azeri ve diğer Türk 

soylu nüfusun gelecekteki bağımsızlık isteklerinden 

korkmakta, böyle bir girişimde Türkiye’nin önemli rol 

oynayacağını ön gördüğünden Türkiye’ye yönelik örtülü 

hareketleri desteklemektedir.
70

 

İran, bölgede kendisine ciddi bir rakip olarak gördüğü 

Türkiye’ye karşı PKK’yı desteklemiş ve bunu politikasının 

temel dayanağı haline getirmiştir. Şüphesiz İran gibi örtülü 

hareketler konusunda yetenekli ve deneyim sahibi bir ülke 

sadece PKK gibi bir araçla sınırlı kalamazdı. Nitekim, 

“İslam” adına yola çıktığını düşünen ve bu temelde Türkiye 

düşmanlığını yürüten örgütleri de desteklemektedir. Bunu 

yaparken de kendisini doğrudan sorumluluk altına sokacak 

gelişmeler yerine “haberim yok” tavrı ile ilişkilerini 
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sürdürmüştür. Bir yandan da Yunanistan ve Ermenistan’ı 

yanına alarak Türkiye’yi bölgede çepeçevre kuşatma 

politikasını derinden ve yavaş yavaş hayata geçirmektedir.
71

 

Türkiye her ne kadar İran’ın nükleer programından 

doğrudan bir tehdit algılamasa da yanı başında böyle bir 

sorunun yaşanmasından rahatsızdır.
72

 Öncelikle, İran’ın 

nükleer çalışmaları Orta Doğu bölgesindeki Arap 

devletlerini de bu çalışmalara itebilir. İran ile beraber 

dünyada bir anda nükleer silahlanma yarışı başlayabilir ve 

başta zengin Arap ülkeleri olan Suudi Arabistan ve Mısır 

olmak üzere birçok ülkenin nükleer silahlara sahip olma 

dürtüsü kamçılanabilir. Türkiye’nin çevresinde bu kadar çok 

sayıda nükleer silaha sahip ülke varken buna yenilerinin 

eklenmesi Türkiye’nin güvenliğini doğrudan tehdit 

etmektedir. 

Diğer taraftan, İran’ın nükleer çalışmaları Türkiye’yi 

kendi çıkarları bakımından çok yakından ilgilendirmektedir. 

Nükleer güce sahip olan bir İran ABD’nin saldırısından uzak 

kalır. ABD böyle bir İran’ı işgal etme hayalinden 

vazgeçebilir, bu da Türkiye için faydalıdır. Çünkü İran’ın 

işgali Irak’ta başlayan jeopolitik kayma ve dönüşümü ciddi 

şekilde derinleştirir. İran nükleer çalışmalarının ABD ve 

İsrail karşısındaki caydırıcılığı da Türkiye’nin işine 

yarayabilir. Çünkü Türkiye ABD ve İsrail’in Kürt 

politikalarından dolayı tehdit altındadır. Bu açıdan 

bakıldığında Türkiye için İran ABD ve İsrail’e nazaran daha 

güvenilir bir konum arz etmektedir. İranın nükleer güce 

sahip olması ABD ve İsrail destekli bölgedeki jeopolitik 

kaymaya yönelik hareketleri engelleyebilir. 

İran’ın nükleer güce sahip olması Türkiye’nin bu 

konudaki çalışmalarını “meşrulaştırır” ve nükleer güce sahip 

olması için ciddi yardım kazanma fırsatı verebilir. 

Bütün bunlara rağmen hiç şüphe yoktur ki, İran’ın 

nükleer silahlarına sahip olması ile bölgede güçlenmesi ve 

bölgenin diğer devletlerine meydan okuması ihtmali Türkiye 

açısından tehlike arz etmektedir, ancak Türkiye’nin 

ABD’nin yanında yer alması da devlete hiçbir şekilde 
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olumlu gelecek vadetmiyor. Son dönemlerde malum olaylara 

nazaran ABD’nin Türkiye’ye karşı tutumu bunun en açık 

ispatıdır. Amerikan araştırmacısı Jeneviv Kora Freyzer, “Böl 

ve hükmet”in yeni hedefi İran ve Türkiye mi?” isimli 

yazısında Orta Doğu’da yeni politik hedeflerin meydana 

geldiğinden bahsetmektedir. Araştırmacıya göre bu hedefler 

yalnız Arap ülkeleriyle sınırlı kalmayacak. George Bush 

günlerin birinde Irak’taki askerlerini İran’a götürerek Orta 

Doğu’daki askeri ağırlık merkezini bu ülkeye taşıyacak. 

Zamanın ABD başkanı Bush bununla ilgili planını 

uygulamaya koymuştur.
73

 

Gerçekten de başta ABD olmak üzere Batı’nın Irak 

meselesini çözdükten sonra yeni hedefler arayışına çıkacağı 

sır değildir. Bazı araştırmacılar 2003 yılından itibaren “Yeni 

hedefler arayışı”nın yalnız ABD’nin ulusal çıkarlarına ile 

değil, Başkan Bush’un ve devlet yönetiminde çalışan bazı 

üst düzey etkin siyasilerin şahsi menfaatlerine hizmet ettiğini 

belirtmişlerdir. Araştırmacı yazar Erol Bilbilik “Amerikan 

Kuşatması” isimli kitabında Bush ve Cheney ekibinin dev 

silah tekellerinin yanı sira petrol tekellerini de 

desteklediklerini yazmaktadır. Zaten George Bush ve 

yardımcısı Dick Cheney hem petrol şirketi sahipleri hem de 

petrol şirketleriyle doğrudan ilişki içindeler. Dick Cheney 

aynı zamanda Lockeed Martin’den proje ihalesi alan 

uluslararası dev TRW şirketinin eski yönetim krulu üyesidir. 

Cheney’in eşi Lyne V. Cheney ise Lockeed Martin şirketinin 

eski yönetim kurulu üyesi. Lockeed Martin ve TRW 

şirketlerinin üst düzey kadroları Bush–Cheney ekibinin 

oluşturduğu “Şahinler kanadı”nın önde gelen üyelerinden 

oluşmaktadır.
74

 

“Yeni hedefler arayışı” ile ilişkili çok önemli bir 

hususun belirtilmesinin yararlı olacağı kanısındayız. 15 

Eylül 2006 tarihinde NATO’nun İtalya’nın başkenti 

Roma’daki askeri kolejde kuruma üye ülkelerin üst düzey 

askeri görevlilerinin katılımı ile gerçekleşen seminerde 

dünyadaki çağdaş politik ve askeri duruma, aynı zamanda 
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yaşanabilecek herhangi bir beklenmedik olaylara yaklaşımda 

NATO’nun atabileceği adımlar tartışmaya açılmış, Orta 

Doğu’nun ve Asya’daki bazı ülkelerin bölünmesi ve orada 

belirli bağımsız devletlerin kurulacağını gösteren harita 

sergilenmiştir. Haritada İran, Irak, Suriye ve Türkiye 

toprakları üzerinde kurulması hedeflenen hayali Kürdistan 

devletinin sınırları çizilmiştir. Bu haritada sadece yeni 

kurulacak Kürdistan değil, aynı zamanda kurulması 

planlanan diğer devletlerin de ismi ve sınırları 

gösterilmektedir. Burada oldukça stratejik bir alanda 

hedeflenen Afganistan ve Pakistan toprakları üzerinde 

kurulacak yeni Belucistan devletinin sınırları da 

belirlenmiştir.
75

 

Doğu’nun doğal zenginliklerinin sömürülmesine fırsat 

sağlayacak yeni işgal planının arkasında bazı önemli 

stratejiler saklanmaktadır. Her şeyden önce plana göre Orta 

Doğu’da Türkiye, Suriye, İran ve Irak toprakları üzerinde 

Kürdistan, Pakistan ve Afganistan üzerinde de Belucistan 

devletini kurmak planlanmıştır. 

Freyzer, kendi makalesinde bu planların 

gerçekleşmesi için ABD ve onun müttefiklerinin hem 

Türkiye’ye hem de İran’a ve Pakistan’a karşı askeri güce 

başvuracaklarının kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. 

Çünkü ne İran ve Türkiye ne de Pakistan gönüllü olarak 

topraklarının bölünmesine ve bölgede yeni devletlerin 

kurulmasına asla müsaade etmeyecekler.
76

 

İlk aşamada hedef İran olarak seçilse de (sıranın sonra 

Pakistan ve Türkiye’ye geçeceği de gizli planlar içerisinde 

idi) kanaatimizce, İran şimdilik askıya alınmış ve 

günümüzde hedef Türkiye olarak seçilmiştir. Dolayısı ile 

ortaya şöyle bir soru çıkmaktadır: Bölgenin kan gölüne 

dönüşmesine hizmet eden yeni devletler kurulacak olursa, 

Türkiye hangi potansiyel tehlikelerle yüzleşecektir? Hemen 

belirtelim ki, bu soruyu cevaplandırmak için Orta Doğu’nun 

haritasına göz atmak yeterlidir. Kürdistan devleti kurulacağı 

takdirde Irak’ın gaz ve petrol rezervleri bu devletin gözetimi 
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altına geçecektir. Türkiye gerçekte oyundan uzaklaştırılacak, 

ama iş yalnızca petrol ve gaz rezervlerinin Türkiye’nin etki 

alanından çıkarılması ile bitmeyecektir. Bölgede petrolden 

daha önemli olan Dicle ve Fırat nehirleri kurulması 

planlanan Kürdistan devletinin gözetimine geçecek. Türkiye 

bu iki nehirden yoksun bırakılmakla Kürdistan’a bağımlı 

hale getirilecektir. Böyle bir tehlikeyle karşılaşan Ankara 

“Büyük Kürdistan” bir tarafa, Kuzey Irak’ta ortaya çıkacak 

Kürdistan devletinin kurulmasına karşı çıkacağını defalarca 

beyan etmiştir. Bunun da bir takım sebepleri vardır. 

Öncelikle, Türkiye kendi toprak bütünlüğünün bölünmesine 

katiyyen müsaade etmez. İkinci sebep Kuzey Irak’taki Kürt 

meselesinin Türkiye’ye yansımasıyla irtibatlandırılmaktadır. 

Türkiye’nin bu konuda kendisine yöneltmesi gereken soru 

bölgedeki Kürt nüfusun Kuzey Irak’ta bağımsız veya 

federatif bir Kürt devletinden ne ölçüde etkileneceğidir. 

Böyle bir gelişmenin çeşitli yansımalarının olması 

kaçınılmazdır. Bunlardan ilk akla geleni, Türkiye’deki Kürt 

milliyetçiliğinin körüklenecek olması ve bunun PKK 

terörünün yeniden canlanmasına yol açması ihtimalidir. Bu 

konuda özellikle büyük kentlerde böylesi bir gelişme sonrası 

büyük terör olaylarının artması beklenir. PKK kaynakları bu 

yönde çabalar sergilemektedir. 

Kürdistan devletinin kurulması gerçekleştiği takdirde 

Kuzey Irak’ın PKK yatağı haline dönüşmesi ihtimali 

yüksektir. Böyle bir durumda Türkiye sınır güvenliğini 

sağlamak ve terörle mücadele için yine milyarlarca dolarlık 

askeri harcama yapmak zorunda kalacaktır.
77

 Öte yandan, 

Türkmenlerin de çoğunlukta olduğu Musul ve Kerkük gibi 

stratejik bölgelerin Kürtlerin gözetimine geçecek olması da 

Ankara’yı son derece rahatsız eden meseleler arasındadır. 

Bu gibi planların gerçekleşmesi öncelikle İran’ın 

itaatine ve diz çöktürülmesine bağlıdır. Elbette, biz bu 

araştırmamızda İran ve ABD’nin yürüttükleri politikaya hak 

kazandırmıyor ve kazandıramıyoruz. Çünkü baş verenler her 

iki devletin iç ve dış politikalarından ileri gelse de, Türkiye 

ve Azerbaycan açısından önemli problemlerin meydana 

gelmesi kaçınılmazdır. 
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Genellikle, bu gibi meseleler cevabını bekleyen bir 

takım sorular ortaya çıkarmaktadır. Her ne kadar biz bu 

soruları kısmen de olsa cevaplamaya çalışsak da, her cevap 

yeni bir soruya “gebe” kaldığından böylesi karanlık 

meseleleri tek adil yargıç olan Zaman’ın yetkisine 

bırakıyoruz. 
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İran, Nükleer Silah Edinmekten 

Vazgeçebilir mi? 

 
Doç. Dr. Sait YILMAZ 

 

Giriş 

1979 yılındaki Humeyni Devrimi ile birlikte din, 

uluslararası politikaya ani bir giriş yaptı. İran, İsrail için bu 

coğrafyadaki en önemli ülke tehdidi oldu. Devrim sonrası 

İran’ın ABD elçiliği personelini rehin alması (1979-1981), 

bölgeye terör ihracına başlaması, Irak ve Afganistan’daki 

terörist gruplara yardımı, İsrail’i tehdit etmesi, nükleer silah 

yapmak istemesi ve Körfez’deki petrol ihracatını tehdit 

edecek asimetrik kuvvetler oluşturması gibi gelişmeler ABD 

ile arasını açtı. ABD, 1987-1988 arasındaki İran-Irak Savaşı 

esnasında, İran’ın silah ve askeri teknoloji başta olmak üzere 

ithalat yapmasına (tanker savaşı) engel olmaya çalıştı. Artık, 

ABD’nin Ortadoğu’da izlediği güç dengesinin bir yanında 

sürekli silahlandırdığı Körfez ülkeleri diğer yanında ise İran 
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vardı. Suudi Arabistan, ABD’den milyarlarca dolara AH-64 

Apaçi helikopterleri, M1 Abrams tankları ve F-15S çok rollü 

savaş uçakları da dahil olmak üzere önemli miktarda askeri 

teçhizat aldı
78

. Yaklaşık 50 yılı bulan Batı silah ambargosu, 

İran’a silah satmak şöyle dursun, her türlü askeri malzeme 

ve teknoloji transferini engellemeye çalıştı. Bu amaçla, 

Rusya, Çin başta olmak üzer silah satıcısı ülkelere baskı 

yaptılar. Nihayetinde İran’ın Batı’nın konvansiyonel güç 

üstünlüğüne karşı -tıpkı Kuzey Kore sarılabileceği, iki 

yöntem vardı. Konvansiyonel silah menzilin altında kalan 

“terör” ve üstünden kalan “nükleer silahlar”. AK-47 

Kaleşnikof otomatik tüfeği 200 m. menzili ile terörü, balistik 

füzeler ise 2 bin km’yi geçen menzili nükleer tehdidi temsil 

etmektedir. İran ile P5+1 (BM’nin 5 Daimi Üyesi ve 

Almanya) ülkeleri arasında 2006 yılından beri devam eden 

İran’ın nükleer silah programı ile ilgili görüşmeler sonunda 

taraflar, 02 Nisan 2015 tarihinde anlaşmanın parametreleri 

konusunda anlaştıklarını açıkladılar. Bu makalede, İran’ın 

nükleer silah programında gelinen nokta ve bu programdan 

vazgeçme ihtimali, nükleer anlaşma sonrası gelişmeler 

kapsamında incelenecektir. 

 

 

ABD-İran Nükleer İlişkilerinin Geçmişi 

 

ABD, daha 1960’lı yıllarda dost ve müttefik olarak 

gördüğü ülkelerde küçük ölçekli araştırma reaktörleri 

kurmuş ve bu reaktörlerin çalıştırılabilmesi için gerekli 

teknolojik ve bilimsel altyapıyı desteklemiştir
79

. 

Nitekim ABD tarafından 1967 yılında İran, Türkiye 

ve Pakistan'da birer araştırma reaktörü kurulmuştur. İran, 

1968 yılında Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme 

Anlaşması’ını (NPT
80

) imzalamıştır
81

. Böylece İran, 
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anlaşmanın 4. maddesinin kendisine tanıdığı hakla, hiçbir 

ayırıma maruz kalmadan barışçıl amaçlarla nükleer 

faaliyetlerini yürütme, üretim ve araştırma yapma, gerekli 

malzemeleri ve teknolojiyi temin etme hakkı kazanmıştır. 

Öte yandan, ABD Başkanı Nixon'un görevi devralmasından 

sonra ABD'nin Körfez politikası değişmiş; İran, Amerikan 

çıkarları için hayati bir ülke konumuna yükselmişti
82

. 

1975'te Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, İran Atom 

Enerjisi Kurumu ile İranlı mühendislerin eğitilmesi 

hususunda bir antlaşma imzalamıştır. Bu dönemde petrol 

zengini İran'ın nükleer olması ABD açısından sadece 

stratejik değil, ekonomik açıdan da hayati öneme sahiptir
83

. 

31 Aralık 1977'de ABD Başkanı Carter, ilişkilerin daha da 

geliştirilmesi için İran'a ziyarette bulunmuş ve kullanılmış 

yakıtın yeniden işlenmesi hususunda ABD tarafından İran'a 

'en çok gözetilen ulus kaydı' statüsü verilmiştir. 10 Temmuz 

1978 tarihinde ise ABD ve İran arasında Nükleer Enerji 

Antlaşması imzalanmıştır
84

. 

Şah Rıza Pehlevi zamanında Almanya ile İran’ın 

güneyindeki Buşehr’de iki hidro nükleer reaktörü için 

anlaşma yapılmıştı. İran Devrimi sonrasında çalışmalar 

durduğunda bu reaktörlerden birincisi %75, ikincisi %60 

tamamlanmıştı. Ancak, nükleer program ve buna paralel 

olarak kurulan ilişkilerin tümü 1979 yılındaki İran Devrimi 

sonrası sekteye uğramıştır. Ayetullah Humeyni, yabancı 

ülkelere bağımlılık yaratır düşüncesi ile nükleer çalışmaları 

durdurmuş ve inşası devam eden tesislerin tamamlanmasını 

istememiştir
85

. 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı 

süresince nükleer tesisler defalarca kez bombalanarak 

tahribata uğratılmıştır. Bu savaşın beraberinde gelen ağır 

ekonomik fatura sonrasında İran'ın elektrik enerjisine olan 

gereksinimi de bir hayli artmıştır. İran, nükleer enerjinin 
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yaratacağı avantajları düşünmeye başlamıştır. İran İslam 

Rejimi, 1989'dan sonra dönemin Cumhurbaşkanı Haşemi 

Rafsanjani'nin dini lideri ikna etmesi üzerine nükleer enerji 

konusunda yeniden atağa geçmiştir
86

. İran, daha güçlü ve 

bağımsız olabilmek için kendi nükleer tesislerinin olmasını 

istemiştir. 1991 yılında Çin, İran'a Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde uranyum 

zenginleştirme teknolojisinde kullanılan uranyum 

Heksafflorit sağlamıştır
87

. Ancak, Çin ve İran arasında 

imzalanan anlaşmalar ABD tarafından bloke edilmiştir. 

8 Ocak 1995 tarihinde, Rusya Atom Enerjisi 

Bakanlığı ile de kapsamlı bir nükleer iş birliği antlaşması 

imzalanmıştır
88

. Ruslar ile 1994 yılında yapılan bir anlaşma 

ile ilk reaktörün tamamlanması öngörüldü ama ABD ve 

İsrail’e verdiği sözler nedeni ile Ruslar, bu reaktörü 2000 

yılı yerine 2011’de tamamladılar. İran Cumhurbaşkanı 

Haşemi Rafsancani’nin 1989’daki Rusya ziyareti esnasında 

pek çok silah için söz verilmiş olmasına rağmen, Ruslar 

sözlerinde durmadılar. 2000 yılında dönemin İran Yüksek 

Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Hasan Rohani ve Rusya 

Savunma Bakanı Igor Sergeyev, İran'ın askeri ve teknik 

kabiliyetlerine geliştirmesi konusunda bir toplantı yapmışlar 

ve Rusya bu konuda İran’a destek garantisi vermiştir
89

. 

Nükleer krizin başladığı 2002 yılı sonrasında ise Rusya, İran 

ile nükleer alandaki iş birliğini devam etirmiş ve somut bir 

delil olmadığı sürece bu tutumundan taviz vermeyeceğini 

söylemiştir. Ocak 2009’da ise BM GK kararlarına aykırı 

olmamasına rağmen, Ruslar savunma amaçlı S-300 füze 

sistemlerini göndermediler. Suriye’de Rusya İran ile 

koordineli bir politika izlememekte ve sadece kendi 

çıkarlarına odaklanmaktadır. Aynı şekilde kendi çıkarları 

için Suudi Arabistan ve İsrail ile ilişkilerini sürekli 

geliştirmektedir. Rusya, bütün kritik BM GK kararlarında 

İran’ın aleyhine oy kullanırken, ABD İsrail’in aleyhine tüm 
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kararları veto etti. Halbuki Obama dönemi İran için 

1980’den beri ABD ile ilişkilerinde en iyi dönem olmuştu. 

14 Ağustos 2002 tarihinde ülke dışındaki İran Ulusal 

Direniş Konseyi ve Halkın Mücahitleri Örgütü'nün eski bir 

üyesi olan Alireza Jafarzadeh, Washington DC'deki bir 

toplantıda, İran içerisindeki kaynaklardan edindiği bilgilere 

dayanarak, Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisi ve 

Arak’taki ağır su reaktörlerinde iki gizli nükleer proje 

yürütüldüğüne dair bir konuşma yapmıştır. Sonrasında ABD, 

İran'ı nükleer silah yapmaya teşebbüs etmekle suçlamış ve 

İran nükleer krizi böylelikle başlamıştır
90

. İran’ın UAEA'ya 

bildirmeden yürüttüğü iddia edilen faaliyetler ile ilgili 

olarak; ABD, İran'dan ani denetim hakları sağlayan Ek 

Protokolü Meclis onayından geçirmesini ve tüm uranyum 

zenginleştirme faaliyetlerine son vermesini istemiştir. 

Avrupa Birliği ülkeleri bu tarihten sonra sorunun diplomasi 

yoluyla çözümlenmesi için ''Avrupa Birliği Üçlüsü'' adı 

altında İran'la gerekli müzakereleri yürütme sorumluluğunu 

üstlenmişlerdir. 2009 Yazı ve 2010 Sonbaharı arası dönemde 

İran’a gönderilen “Olimpiyat Oyunları” isimli virüs 

programı altındaki Stuxnet saldırısı ile ABD, İran nükleer 

altyapı sistemine önemli zararlar verdi. İran’ın uranyum 

zenginleştirme programı gecikmeye uğradı. Stuxnet, 

Natanz’daki santrifüjü %25 işlemez hale getirdi. Bu virüs, 

170 farklı enerji santralinde görüldü. Buna tepki olarak, 

Ağustos 2011’de İran, Siber Komutanlığı kurmaya karar 

verdi
91

. 2012 yılı içinde ABD, çeşitli ülkelere İran’dan petrol 

almaması için yoğun baskı yaptı. İran ile petrol ihracatı işine 

girişen bankaları tehdit etti. Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2012 

itibarı ile İran’a petrol ambargosu uygulamaya başladı. 

Ancak, beklenenin aksine yaptırımlar ne İran’ın petrol 

ihracatını durdurdu, ne de Tahran sokaklarında bir 

ayaklanmaya yol açtı. İran çeşitli hileli yollardan 

yaptırımları aştı. Bu yollardan en başta geleni çerçeve 

şirketlerle anlaşarak İran gemilerinin girdikleri limanda 

sahte bayrak ve satıcı kimliği kullanması oldu
92

. 
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İran Nükleer Programı ve Nükleer Anlaşma 

 

İran ile ABD arasındaki rekabetin temelinde küresel 

enerji güvenliğinde özellikle Hürmüz Boğazı’nın rolü ve 

İran’ın bölgesel hakimiyet kurması halinde bunun 

Ortadoğu’nun sosyo-politik istikrarına olan etkisi 

yatmaktadır. İran-Irak Savaşı esnasında İran, kendi silah 

sanayini kurmak ve askeri gücünü geliştirmek için alternatif 

yollar bulmak zorunda kaldı. Konvansiyonel alandaki açığını 

kapatmak için asimetrik savaş kapasitesini geliştirdi. 

Amerika, İran’ın asimetrik stratejisi önemli bir tehdit olarak 

algılanmaktadır. İran ile diplomatik ilişkisinin olmaması 

ABD’nin bu ülkedeki demokratik eğilimleri desteklemesini 

önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. 2005 yılında ABD, İranlı 

sivil toplum gruplarına demokrasi yardımı altında yaptığı 

yardımları kesti ve onun yerine Obama yönetimi Mart 

2009’da Yakın Doğu Bölgesel Demokrasi Programı’nı 

başlattı. Bu program, İran’da medya, teknoloji ve internet 

özgürlüğünü desteklemeyi amaçlıyor. Bush yönetimi İran’da 

demokrasi reformcularını desteklemişken, Obama medya 

programlarına, eğitim ve kültürel değişimlere odaklandı. 

Obama yönetimi Bush’un aksine İran sivil toplumunun 

gelişimine daha az önem verdi. Körfez’deki ABD deniz 

varlığına karşı akıllı mühimmat, hafif saldırı uçağı, 

mayınlar, küme taktikleri ve füze barajları oluşturdu. İran, 

Çin gibi özellikle gemilere karşı hassas güdümlü füzeler 

edinmektedir. Hedef dünya petrolünün %40’ının geçtiği İran 

Körfezi’ne gelecek Amerikan savaş gemilerini vurmaktır. 

Silahlanma çabalarının diğer yönü nükleer silah programıdır. 

ABD ve Rusya füze savunma sistemini tartışırken İran Ocak 

2011’de Hint Okyanusu’ndaki Büyük Peygamber 6 

Tatbikatı’nda balistik füzelerini test etti
93

. Bir stratejik füze 

kuvveti oluşturabilmek için üç şeye ihtiyaç vardır; uzun 

menzilli balistik füze üretecek bilimsel ve endüstriyel 

yetenek, onların testinin yapılabileceği coğrafya ve vasıtalar 

ile gereken altyapının bekası. Bunların hepsinin İran’da 

olduğu son test ile ortaya çıktı. Bütün İranlı yetkililer 

ellerindeki füzelerin menzilinin 2.000 km’den daha uzun 

olmadığını, bu yüzden Avrupa ve ABD’yi tehdit etmediğini 
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defalarca tekrar ediyorlar. Ancak, İran’ın küresel menzilli 

füzeler üretmesinin çok zor olmadığını pek çok uzman 

söylemektedir. IRBM veya ICBM gibi stratejik füzelere 

sahip olmak istediğinde İran füze siloları oluşturmak 

zorundadır. Ancak, İran topraklarında bunları saklamak 

kolay olmayacaktır. 

İran’ın nükleer silah edinme gayretlerinin arkasında 

Körfez Savaşı sonrası Irak ile aynı kaderi paylaşmamak 

düşüncesi vardı. İran, ABD’nin 2002’de açıkladığı Şeytan 

Ekseni’nin Kuzey Kore ve Irak ile birlikte diğer ülkesi idi. 

2003’te Irak’ı işgali sonrası ABD’nin hedefi olmamak için 

nükleer programını yavaşlattı ancak, ABD’nin Irak’ta batağa 

saplanınca BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen 

nükleer programını genişletti. 2003 yılında İran’ın henüz 

164 santrifüjü varken ABD’ye görüşme teklif etmiş ama 

Bush yönetimi ‘-Şeytanla konuşmayız’, diyerek reddetmişti. 

İran, 2005’de 3 bin santrifüje ulaştığında da görüşme teklif 

etti ama ABD gene reddetti. Obama, 2009’da iktidara 

geldiğinde 8 bin olan santrifüj sayısı, 2013 sonunda 22 bine 

ulaşmıştı. ABD’nin Obama döneminde İran nükleer 

politikası üç şeye odaklandı
94

; nükleer konuları çözerek İran 

ile ilişkileri pozitif yöne koymak, İsrail kamburundan 

kurtulmak, konuyu diplomatik şekilde çözerek Çin ve 

Rusya’nın İran kartını elinden almak. Amerika, Ortadoğu’da 

İran’ı yanına almadan ne IŞİD ile savaşabilir ne de 

Afganistan’da Taliban’ın yeni bir isyan çıkarmasının önüne 

geçebilir ya da Suriye ve Yemen olaylarını çözebilirdi. 

Afganistan ve Irak başarısızlıklarından sonra Obama, İran’a 

karşı ‘havuç ve sopa’ politikası izlemeye başlamıştı. 

Obama’nın danışmanlarından biri olan Zbigniew Brzezinski, 

Avrasya’ya açılmak için Washington-Tahran eksenini 

tavsiye ediyordu
95

. Böylece ABD; Ortadoğu, Orta Asya ve 

Hindistan’a uzanabilecekti. 2008’deki ekonomik kriz 

ABD’nin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. 

Suriye’deki başarısızlık, İngiliz kamuoyunun Ortadoğu 

politikasında kendi hükümetine olan tepkisi, süregelen 

Rusya ve İran’ın muhalefeti; sonunda ABD’yi strateji 

                                                        
94

 Flynt Leverett, Hillary Mann Leverett: Busted Stuff: 

America's Disastrous Iran Policy, (March 28, 2015). 
95

 Peter Symonds, Iran Nuclear Deal: US Prepares for New Wars, 

World Socialist Web Site, (April 06, 2015). 



107 
 

değişikliğine zorladı. Ukrayna’da da Rusya ile karşı karşıya 

gelen ABD için İran ile yakınlaşma aradığı başarı 

olabilirdi
96

. 

İran’ın güçlü nükleer ve balistik füze programı, ABD 

ile olan çekişmesinin ana gündemidir. İran, halen nükleer 

programını barışçı amaçlarla yürütüyor olsa da 5 yıl içinde 

nükleer silah kullanabilecek hale gelebileceği 

değerlendirilmektedir. Amerikalıların İran nükleer programı 

ile ilgili iddiaları şu şekilde sıralanabilir
97

; 

- Nükleer enerji santralı için Zenginleştirilmiş 

Uranyum-235’in %3’ü yeterli olduğu halde, İran; nükleer 

bomba yapımında kullanılan ve atomu parçalamaya yeterli 

olan %20‟lik Zenginleştirilmiş Uranyum-235 üretmektedir. 

- İran’a uygulanan yaptırımlar işe yaramamaktadır, 

UAEA raporuna göre; yaptırımlara rağmen İran üretimini iki 

katına çıkardı. 

- İran çok kısa zamanda atom bombası kabiliyetine 

kavuşabilir; bunun için gerekli olan 250 kg %20’lik 

Zenginleştirilmiş Uranyum-235’in hali hazırda 190 kg’nı 

üretti ve ayda 13 kg. üretmektedir. 

İran ile nükleer anlaşmanın 36 yıldır süren ABD-İran 

düşmanlığını bitirmesi umut ediliyordu. P5+1 ülkeleri ile 

İran arasında yapılan nükleer anlaşmanın ana çerçevesi olan 

Müşterek Eylem Planı kapsamında, üzerinde anlaşmaya 

varılan parametreler şunlardır
98

; 

- İran, 19 bin civarındaki uranyum zenginleştirme 

santrifüjünü 6.104’e indirecek ve bunlardan sadece 

5.060’ında 10 yıl için uranyum zenginleştirilecektir. 

Bunların hepsi ilk nesil olarak kalacak ve sadece Natanz 

tesislerinde işletilecektir. 

- İran elindeki 10 bin kg. civarındaki düşük 

zenginlikte uranyumu 15 yıl içinde, 300 kg. %3.67 düşük 

zenginlikte uranyuma azaltacak. 

- Bütün fazla santrifüj ve zenginleştirme tesisleri 

UAEA kontrolünde olacak ve bütün faaliyet ve tesisleri sıkı 

bir şekilde denetleyecektir. 
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- İran, ancak 10 yıl sonra, daha yüksek nesil uranyum 

zenginleştirmesi için UAEA’ya verdiği bir plan dahilinde 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecektir. 

- UAEA tarafından yükümlülüklerine uyduğu teyit 

edilirse İran’a yönelik ABD ve AB’nin nükleer programa 

ilişkin yaptırımları durdurulacakır. Eğer İran’ın kurallara 

uymadığı tespit edilirse yaptırımlar tekrar yürürlüğe 

girecektir. BM GK’nın İran’a nükleer silahlara ilişkin 

yaptırımları için de benzer uygulama yapılacaktır. 

ABD’nin İran’a terörizm, insan hakları ihlalleri ve 

balistik füze kapsamındaki yaptırımları devam edecektir. 

İran anlaşmaya uysa bile füzeler, teröre destek ve bölgesel 

hegemonya ile ilgili konularda süren anlaşmazlık ve 

yaptırımların devam ediyor. ABD anlayışına göre 

yaptırımlar İran’ın uyumuna bağlı yani 15 yıl sonraki süreç 

için hala yaptırımlar olacak ve olanların nasıl kalkacağı belli 

değildir. 

15 yıl sonra bile İran, UAEA tarafından onaylı bir 

plan dahilinde nükleer programı olsa bile, NPT’nin imzacısı 

olarak nükleer silaha sahip olamayacaktır. Obama’ya göre; 

anlaşma uygulanırken İran nükleer silah edinmeye tekrar 

karar verse bile bunu bir yıldan önce başaramayacaktı. Halen 

bu süre 2-3 aya kadar inmiş olarak değerlendiriliyor. 

Anlaşma ile İran’ın zenginleştirme programında stoklar ve 

gelişmiş santrifüjlere büyük sınırlamalar getiriliyor. 

Anlaşma, İran’a uranyum zenginleştirmesi için 15 yıl, 

plutonyum için 10 yıl sınırlama koyuyor. İran ile yapılan 

anlaşmanın en önemli dayanaklarından birisi de sıkı denetim 

yapılacağı varsayımıdır. Ancak, geçmişteki uygulamalar 

karışık sonuçlar üretmiştir. İran, henüz deklare edilmemiş ya 

da bilinmeyen tesislerinde UAEA denetiminden saklanarak, 

gizli bir programa devam edebilir. 

 

 

Yeni Dönemde İran-ABD İlişkileri 

 

ABD-İran nükleer anlaşmasına çeşitli ülkeler farklı 

tepkiler vermişlerdi. Suudi Arabistan ve İsrail’in başından 

beri bu anlaşmaya karşı çıkmışlardı. Irak’tan sonra Yemen 

ve Bahreyn’de de Şiiler tarafından kuşatıldığını gören Suudi 

Kralı, Saddam’ın akıbetine uğramaktan korkuyordu. İsrail 

Başbakanı Netanyahu, anlaşmayı ülkesinin varlığını devam 
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ettirmesine bir tehdit olarak gördüğünü açıkladı. İsrail lobisi 

pek çok grubu bir araya getirerek anlaşmayı reddettirmek 

için çalışmaya başladı. Belki de bu tepkinin nedeni İran’ın 

nükleer silah sahibi olup-olması değil, ABD ile ilişkilerinin 

gelişmesi ve ötesinde kendilerinin konumunun zayıflaması 

ve gözden çıkarılma korkusu idi. ABD’nin Ortadoğu’da 

IŞİD’a karşı savaştığı tek müttefik İran oldu. İran tehdidi 

ortadan kalkınca, İsrail’e artık silah satmak ve yardım 

yapmak için gerekçe kalmayacaktı. Obama döneminde 

İsrail, iki devletli çözüme karşı çıkarak Filistinlileri asimile 

etme politikasında yalnız kalmıştı. Öte yandan, İran ile 

anlaşma NPT anlaşmasının bundan sonra uygulanmasına bir 

standart teşkil edecek ve nükleer silaha başvurmak isteyecek 

ülkeler üzerinde önemli bir caydırıcı etki yapacaktı
99

. 

Ancak, İran ile nükleer anlaşma imzalandığında, ABD içinde 

pek çok Cumhuriyetçi ve bazı Demokratlar anlaşmaya karşı 

çıktı çünkü İsrail’in çıkarlarını koruduğunu 

düşünmüyorlardı. İran ile ABD arasındaki anlaşma, Kongre 

tarafından onaylanmadı. ABD Kongresi içinde de birçok 

muhalif anlaşmayı engellemek için elinden geleni yapmaya 

devam etti, bunların asıl korkusu seçimleri kazanamamaktı. 

İran’a karşı ABD içinde düşünülen politikanın ana hatları şu 

şekildedir
100

; 

(1) Türkiye’yi özellikle hava savunması ile 

silahlandırarak İran’ın önüne sürmek. 

(2) Suriye’deki isyancıları Türkiye üzerinden 

destekleyerek rejimi çökertmek. 

(3) Hizbullah’ı siyasi, ekonomik ve askeri olarak izole 

ederek, İran’ın kolunu kırmak. 

(4) Hamas ve FKÖ’yü barıştırarak, Hamas’ı Batının 

yanına çekmek. 

(5) Bahreyn’i İran’dan korumak. 

Trump göreve başladığından beri P5+1 İran nükleer 

program anlaşması ve ABD’nin İran’a yönelik politikası ile 

ilgili bir belirsizlik var. Trump seçim öncesi konuşmalarında 

söz konusu anlaşmayı “dünyanın en kötü anlaşmalarından 

biri” olarak nitelemişti. Yeni yönetim anlaşmayı yok 
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saymaktan ziyade revize etmekten bahsediyordu. Ocak 

2017’de İran’ın balistik füze testlerinin nükleer başlıkla Batı 

Avrupa’ya vuracak bir menzile ulaştığını göstermesi 

tetikleyici bir unsur oldu. Her ne kadar Kongre’ye İran’ın 

anlaşmaya uyduğu rapor edilse de yeni yönetim İran’ın 

terörizme destek verdiği üzerinde duruyor. ABD Dışişleri 

Bakanı Tillerson, Trump yönetiminin tüm İran politikasını 

yeniden gözden geçirdiğini açıkladı. Tillerson’a göre, 

terörün sponsoru olarak İran bölgedeki çatışmaları artırıyor, 

ABD’nin Suriye, Yemen, Irak ve Lübnan’daki çıkarlarını 

göz ardı ediyor ve İsrail’e saldırıları desteklemeye devam 

ediyor. Tillerson, İran ile yapılan nükleer program 

anlaşmasının sadece problemi geciktirdiğini, İran’ı nükleer 

silah yapmaktan alıkoymadığını, ayrıca anlaşma kapsamında 

olmayan konuların İran’ı saldırgan tutumundan 

vazgeçirmediğini söylüyor
101

. Özetle İran’ın neden olduğu 

farklı tehditlerin bir bütün olduğunu iddia etmektedir. 

İran’a yönelik yaptırımların azaltılması nedeni ile ülke 

milli hasılasının (GDP) 2017’de %6.6, 2018’de %3.3 

büyümesi bekleniyor
102

. Bu büyümenin en büyük kaynağı 

olarak, petrol ve gaz satışı yanında iç tüketim ve yatırımın 

artması görülüyor. Ancak, İran’ın uluslararası yatırım, ticaret 

ve bankacılık sistemine entegrasyonu konusundaki ABD 

yaptırımları henüz kalkmış değil. ABD, bazı yeni yaptırımlar 

da getirebilir. Nitekim ABD Senatosu, Trump’ın başkan 

olmasının ardından İran’a karşı balistik füze ürettiği ve 

teröre finansal destek verdiği iddiası ile yeni yaptırımlar 

düşünmeye başladı. Nükleer program anlaşması çok taraflı 

olduğu halde, yeni yaptırımlar tek taraflı düşünülüyor. İran 

Cumhurbaşkanı Ali Hamaney; İran ve P5+1 ile arasındaki 

anlaşma 2015 yılında imzalandığından beri, anlaşma 

çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ancak 

ABD’nin yaptıklarının sadece kağıt üstünde kaldığını iddia 

etti
103

. 
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Sonuç; İran Nükleer Programından Vazgeçebilir 

mi? 

 

İran’ın elektrik üretmek için nükleer santral kurma 

gerekçesi hala çok zayıftır. İran, büyük ölçüde hidrokarbon 

ve doğal gaza sahip bir ülke ve elektrik için daha pahalıya 

gelecek olan nükleer enerjiye ihtiyacı yoktur. Diğer yandan 

İran’ın anlaşmada öngörülen zenginleştirme kabiliyetlerine 

de ihtiyacı yok çünkü zaten elindeki tek reaktör Rusya 

tarafından uzun dönemli yakıt tedarik düzenlemesine tabidir. 

İran, 2009 yılında bir bomba yapmak için gerekli olan 

nükleer malzemeyi sağlamaya birkaç ay uzakta idi. Bunu 

yapmadı çünkü nükleer bir bomba dizayn etme ve bunu 

atacak füze kabiliyeti yoktu. Amerikalılar, görüşmelerde 

İran’ın elindeki santifürüj ve uranyum stoklarını teslim 

etmesine odaklandılar. Nitekim İran, elindeki santifürüjlerin 

üçte ikisini ve zenginleştirilmiş uranyumun %98’ini vermeyi 

kabul etti. Ancak, henüz bir bomba dizaynı olmayan İran 

için bu geçici bir kayıptır. Parşin’de bomba çalışmalarına 

başlayan İran, kaybettiği santifürüj ve zenginleştirilmiş 

uranyumu kısa sürede telafi edebilir. Bugüne kadar 

geliştirdiklerini çok sıkı yaptırımlara rağmen elde etmişlerdi. 

Yaptırımların gevşediği bir ortamda bunları sağlaması daha 

zor olmayacaktır. Öte yandan İran’ın bu bombayı atacak 

Balistik Füze programına devam etmesi Lozan 

Anlaşması’nın ihlali anlamına gelmiyor. Nükleer bomba 

taşıma kapasitesine sahip Şahap-3 füzesi ile İsrail’i vurabilir. 

Yüzlerce Şahap-3’e sahip İran, daha uzun menzilli ve daha 

fazla yük taşıyabilen Sejil füzesini geliştirmeye çalışıyor
104

. 

İran son 10 yılda füze geliştirmeye 1 milyar dolar harcadı. 

İran artık hem düşük hem de orta zenginlikte uranyum 

stokuna sahip ve nükleer silah edinmeye oldukça yakındır. 

İran, zaten kimyasal ve biyolojik silahlara sahiptir ve 

nükleer silah geliştirmesi 5-10 yılını alacaktır
105

. Ancak, 

İran, nükleer silah geliştirse bile bunun ABD’ye tehdit olma 

özelliği biraz daha zaman alacaktır. ABD için İran ile bir 

savaşta nükleer koşullar Kuzey Kore ile benzer değildir. 
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İran’ın nükleer korunması sınırlıdır ve nükleer bomba 

yarıçapının kontrolü için geniş bir ülkedir. Cumhuriyetçiler, 

2018’de İran ile savaşmayı planlıyorlar ve on yıldır ABD 

savaş mekanizması bu ordunun geliştirilmesi için çalışıyor, 

çünkü aynı ordu 2030’larda Çin’e karşı da kullanılacaktır. 

Eylem planı, ABD ile İran arasında daha büyük bir stratejik 

çerçeve anlaşmasının parçası değildi. Anlaşma ile 

yaptırımlar kalkmadı, beklemede tutuldu ve ilk ihlalde geri 

gelecekti. Mesele nükleer kabiliyeti engellemek ya da tehdit 

etmek değil, bu isteğe engel olmak yani politika 

değişikliğine yol açmak olmalıydı. Suudi Arabistan ve 

İsrail’in sahip olduğu kabiliyetler varken, İran balistik füze 

programından vazgeçmeyecektir. Stockholm International 

Peace Research Institute 2016 rakamlarına göre Suudi 

Arabistan 2015 yılında 87 milyar dolarlık silah alırken, 

2006-2015 yılları arasında İran silah alımı %30 azaldı ve 

2015 yılında 10.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Suudi 

Arabistan da balistik füzelere (Dong Feng-3s ve 21 s) sahip 

olduğu halde hedefte İran var. İran, Suudi Arabistan ve 

İsrail’den tehdit algılamaktadır. Özetle, Ortadoğu’da kalıcı 

bir barışın temelleri atılmadan silahlanma yarışı ve nükleer 

silah hevesleri bitmeyecektir. 
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İran’ın Irak Üzerindeki Etkileri ve 

Türkmenler (1979-2004) 

 

 
Dr. İlhan Yılmaz CÖMERT 

 

Giriş 

Siyası tarihçiler İran-Irak ilişkilerini iki tarihi aşamaya 

ayırmaktadırlar. 1920-1958 arası dostluk ve barış içinde 

bulunulan dönemdir. Bu dönemde iki ülke ilişkileri Sadabad 

Paktı ve Bağdat Paktı çerçevesinde ve dostluk temelinde 

yürütülmüştür. Bu ilişki 1958’de Irak’ta gerçekleşen darbe 

ile yeni bir düzeye gelmiştir. 1968’de Baas Partisi’nin 

iktidara gelmesi iki ülke ilişkilerini çatışmalı ve gergin bir 

düzeye getirmiştir. İki ülke ilişkileri 1968’den günümüze 

kadar dönemsel ve yapısal sorunlara dayanarak 

yürütülmüştür. Baas Partisi, Şatt-ül Arap, Ervendrud ve 
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Huzistan sorununu ortaya atarak İran’dan toprak talebinde 

bulunmuştur. Irak 1968’den sonra bu isteklerini her zaman 

dile getirmiştir. Irak’ın İran’dan toprak talebi İran’ın Irak 

politikasını belirleyen temel unsur olmuştur
106

. 

1979’dan önce Şah döneminde kısa dönemli 

çatışmalar yaşanmıştır. Her iki ülke birbirini zayıflatmak 

doğrultusunda politika üretmiştir. İran, Irak Kürtlerini 

desteklemiş, Irak ise İran’da yaşayan Arapları himaye 

etmeye çalışmıştır. Irak uzun yıllar Sovyetler Birliği’ne 

yaklaşırken, İran şahı sadık bir batılı müttefik olmuştur. Her 

iki ülke birbirini zayıflatmak doğrultusunda politika 

üretmiştir. İran, Irak Kürtlerini desteklemiş, Irak ise İran’da 

yaşayan Arapları himaye etmeye çalışmıştır. 

1979’dan sonra İran İslami hükümetinin Irak Şiileri 

üzerindeki nüfuz kazanma isteği Irak hükümetini ciddi 

biçimde rahatsız etmiştir. Saddam Hüseyin’in başlattığı 

sekiz yıl süren İran-Irak savaşının her iki ükeye özellikle de 

İran’a maliyeti ağır olmuştur
107

. Tahran’ın Irak’lı Şiiler 

üzerinde uyguladığı politika, bölgedeki genel Şii gücü için 

aktif bir kazanım olmuştur. İran bu süreçte, Irak’ta bulunan 

Şii Türkmenlerle de yakından ilgilenmiştir. 

Bugün dünyanın önde gelen Şii devleti İran ise de Irak 

da güçlü bir kültürel rakiptir. Aslında, tarihsel olarak Irak 

Şiilik için İran’dan daha önemlidir. İran’da yaklaşık bin beş 

yüz yıl Sünnilik etkin olmasına karşın Irak, bin yılı aşkın bir 

süre Şii entelektüel düşüncenin ana kaynağı olmuştur. 

Şiiliğin dünyadaki en meşhur dini eğitim merkezi(havza) 

Irak’ın ortasında bulunan Necef’tir. Şii türbelerinin en 

önemlisi olan Hz. Ali’nin türbesi Necef’tedir. Irak, üçte iki 

oranında bir Şii nüfus barındırmaktadır
108

. 

 

 

Irak’ta Şiiler ve İran 

 

Bugünkü Irak toprakları 637’deki Kadisiye Savaşıyla 

Arapların kontrolüne geçmiş ve bu tarihten itibaren İslam’ın 
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merkezi Medine’den önce Bağdat’a taşınarak İslam dünyası 

uzun süre buradan yönetilmiştir. 

657’deki Hz. Ali ile Muaviye arasındaki Sıffın 

Savaşından sonra Müslümanlar arasında ilk oluşan mezhep 

hariciliktir. Ali’nin saflarından ayrılan, Ali’ye karşı çıkan 

birtakım insanlar, daha sonra Hariciler adı altında bu 

farklılaşma sürecini tamamlamışlardır. Hicri tarihle 

64’lerden itibaren de Ezarika, Acaride ve benzeri küçük alt 

grupları ayrılarak varlıklarını belli bir süre sürdürmüşlerdir. 

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

süren Şiilik hareketi ortaya çıkmıştır. Sıffın Savaşından 

sonra bölgede sırasıyla Emevi, Abbasi, Selçuk, Moğal, 

Buveyhi, Safevi ve Osmanlı hakimiyetleri görülmüştür. 

Şiiler Safevi döneminde 1534 yılına kadar hükümranlık 

sürmüşlerdir. Bölge 1534 Osmanlı hakimiyetine geçmiş ve 

Şiiler 1917’ye kadar bu yönetimde din adamları vasıtasıyla 

kendilerini yönetme imkanı bulabilmişlerdir
109

. 

Irak’ta Sünni ve Şii toplulukları arasındaki farklılık 

temelde etnik ve kültürel olmaktan çok siyasi bir farklılıktır 

ve iki grup arasındaki yönetim hakkı mücadelesine yansır. 

Bu siyası farklılık aynı zamanda ülkede milliyetçiliğin 

şeklini de belirler. Sünni elit daha geniş bir Arap 

milliyetçiliğini benimserken Şiiler Irak’ın farklı değerlerini 

ve mirasını vurgulayan Irak milliyetçiliğinden yana 

olmuşlardır
110

. 

1920’de Irak topraklarında Osmanlı hakimiyetinin 

sona ermesinden sonra oluşan iktidar boşluğunda Şii liderler 

Kral Faysal’ın liderliğindeki Sünni Şerifiler’le ittifak kurmuş 

ve iki grup yasal bir meclise bağlı Arap bir emir tarafından 

yönetilecek Arap ve İslami bir devlet formülünde 

birleşmişlerdir. Bir süre sonra Şiiler, Irak'taki İngiliz 

varlığından duydukları rahatsızlık nedeniyle İngilizler’e 

karşı ayaklandılarsa da İngilizler bu isyanı silahlı bir şekilde 

bastırmışlardır. Bu ayaklanma sonucunda İngilizler Şerifi 

ailesi ile eski Osmanlı görevlilerini iktidara geçirerek 

ülkedeki Şiiler’in yönetimde yer almasını engellemişlerdir. 

Nitekim ilerleyen yıllarda Şiiler kendi ayaklanmaları 
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nedeniyle iktidardan pay alamadıklarını ve Sünni azınlığın 

tek başına iktidara geldiğini iddia edeceklerdir. 1958 

darbesinden sonra Şiiler yönetimde etkili yerlere gelmeye 

başlamışlarsa da 1968’de Baas Partisi’nin Irak'ta iktidarı ele 

geçirmesiyle birlikte Şiiler yasal süreçten tamamen 

uzaklaştırılmışlardır. Bunun yanında Şii liderliği değişik 

fraksiyonlara bölünmüştür. Baas rejiminin Şiiler üzerine 

artan baskısı yüzünden Şii din adamlarının bir kısmı ülke 

dışına çıkmak zorunda kalmıştır
111

. 

1979 İran Devrimi Irak Şiilerini Baas rejimine açıkça 

meydan okuyabilmeleri için cesaretlendirmiş ve Şiiler 

arasında bir kalkışma başlamıştır. Fakat Irak yönetiminin bu 

kalkışmaya tepkisi çok sert olmuş, etkin Şii liderlerden Dava 

Partisi'nin ideologu Ayetullah Muhammed Bakır El-Sadr, 

kız kardeşi Zeyneb Bint-el Hüda ile birlikte idam edilmiştir. 

Bunun üzerine Irak’ta yaşayan Şii liderlerin önemli bir kısmı 

Irak’ı terk etmiştir
112

. 

Birinci Körfez Savaşı sonrasında ABD'nin 

cesaretlendirmesiyle Baas yönetimine karşı Şiiler bir kez 

daha ayaklanmışlardır. Dini bir liderin önderliğinden yoksun 

olan bu ayaklanma sırasında “isyancılar” güney Irak'ın 

büyük kısmında kontrolü ellerine geçirdikten sonra Büyük 

Ayetullah Abu el-Kasım el-Hoi (1992'de Neeef’te ölmüştür) 

Irak'ta Şii Yönetim Konseyi kurulmasını onaylamış, ancak 

Humeyni’nin çizgisinde bir İslami hükümet için herhangi bir 

çağrı yapmamıştır. Ne var ki ayaklanan Şiiler ABD’den 

bekledikleri desteği bulamamışlar ve hareketleri 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır
113

. 

İran devrimi Irak’taki Şiileri yönetime karşı isyan 

etmeye cesaretlendirmişse de Irak ve İran Şiileri arasındaki 

temel farklar varlığını korumuştur. Nitekim İran 

yetkililerinin beklediğinin aksine Irak’lı Şiiler etnik/ulusal 

aidiyetlerini dini aidiyetleri adına terk etmemişlerdir. İran-
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Irak savaşı boyunca Irak Şiileri İran ordusuna karşı 

savaşmışlar ve bu şekilde ulusal bağlılıklarının mezheplerine 

olan bağlılıktan daha önde geldiğini göstermişlerdir. 

Irak ve İran Şiileri arasındaki ikinci temel fark din-

devlet ilişkisine ilişkin görüşleridir. Bu bağlamda Ayetullah 

Humeyni'nin velayet-i fakih doktrini Irak’lı Şii alimler 

nazarında pek ilgi görmemiştir. Irak ile İran Şiiler'i arasında 

İslami hükümetin biçimi üzerinde oluşan ayrılık aslında Şii 

öğretisinde yer alan iki eğilim arasındaki farka işaret 

etmektedir, Bu eğilimler “sessizlik” ve “eylemcilik”tir, Bu 

tartışmanın temelinde “sessiz” ekole bağlı din adamlarının 

eylemlerini dini aktivitelerle sınırlı tutması gerektiği görüşü 

ile “eylemci” ekole bağlı din adamlarının siyasi işlerle de 

ilgilenmeleri gerektiği görüşlerinden doğan farklılık 

yatmaktadır
114

. 

ABD'nin Irak'a müdahalesi sırasında Iraklı Şiiler'in 

Saddam yönetimine karşı ayaklanmasında I. Körfez Savaşı 

sırasında ABD’nin Şiileri ayaklanmaya teşvik ettikten sonra 

desteğini çekmesi ve Şii ayaklanmasının Irak yönetimi 

tarafından kanlı şekilde bastırılmış olmasının etkisi büyük 

olmuştur. Ayrıca 1991 ayaklanmasından sonra Iraklı Şiilerin 

Arap dünyası tarafından Batı güçlerinin işbirlikçileri 

olmakla suçlanmaları ABD’nin müdahalesi ile Saddam 

yönetimin çökmesinden hoşnut olmalarına rağmen bir 

taraftan da Arap dünyasından gelecek tepkileri göz önüne 

almalarına neden olmuştur
115

. 

Bununla birlikte Irak’ı terk edip İran’a sığınan Şii 

liderlerin bir kısmı “Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi”ni 

ve onun silahlı örgütü “Bedir Tugayları”nı kurmuşlardır. 

Bedir Tugayları savaş boyunca İran ordusunun saflarında 

savaşmıştır
116

. 

Irak Şiiler’i arasında Dava Partisi ve uzantılarının da 

dahil olduğu bazı oluşumlar İslami bir hükümet konusunda 

ısrar etmişlerdir. Ancak İslami hükümet kavramı üzerinde 

Humeyni tarzı bir yönetimden din adamı olmayanlar 

tarafından yönetilen bir İslami hükümete kadar değişen 

görüşler mevcuttur. Nitekim Ayetullah Hoi'nin öğrencisi ve 

“sessiz” ekole bağlı olan Irak’taki en büyük dini lider 
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“Ayetullah Ali Sistani” siyasi kargaşa içinde yer almayı 

reddederek taklit mercilerinin siyasetten uzak durmaları 

gerektiğini belirtirken daha alt seviyedeki bazı din adamları, 

başta Necef’te “Mukteda el-Sadr” olmak üzere, Irak’ta 

İslami hükümet kurulması için çağrı yapmışlardır. Ancak 

Irak Şiileri’nin büyük çoğunluğu seküler-totaliter bir 

sistemin ardından teokrasiyi tercih etmemektedirler. 

İran’daki İslam Cumhuriyeti ile Baas yönetimi 

altındaki Şiilerin ilişkilerine bakıldığında İran istihbaratının 

Saddam yönetimi boyunca Şiilere destek verdiği ve İran 

yönetiminin Irak’ı terk etmek zorunda kalan birçok Şii lider 

için ev sahipliği yaptığı görülmektedir. 1980’lerin başından 

beri İran'la bağlantılı olarak Irak’ta faaliyet gösteren Şii 

partilerin başlıcaları şunlardır: 

İslami Dava Partisi; Ayetullah Muhammed Bakır el-

Sadr’ın teorize ettiği İslami Dava Partisi (İslamcı) Irak 

Şiilerinin ilk siyasi organizasyonudur. Çeşitli defalar Baas 

Yönetimi’ne karşı ayaklanmalar tertip etmiş ancak her 

defasında başarısız olmuştur. 1980’de Ayetullah Sadr’ın 

idam edilmesinden sonra parti üçe bölünmüş, bir kısmı 

İran'a, bir kısmı Londra'ya gitmiş, bir kısmı da Irak’ta 

kalmıştır. Dava’nın Tahran kolu bir süre IİDYK’ne katılmış, 

ancak velayet-i fakih doktrinini tasvip etmeyerek 

Konsey’den ayrılmıştır. Dava Partisi uzun süre sessiz 

kalmış, ABD’nin Irak'a müdahalesi sırasında tekrar ön plana 

çıkmıştır. Parti’nin Londra kolunun lideri Dr. İbrahim Caferi 

Irak Geçiş Hükümeti’nin başbakanı olmuştur. 

Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi (IİDYK); 

Tahran’da toplanan Irak muhaliflerince İran yönetiminin 

gözetiminde 1982’de kurulmuş bir şemsiye örgütlenmedir. 

Ayetullah Muhammed Bakır El-Hekim Konseyin 

kuruluşundan kısa bir süre sonra liderliğe yükselmiştir. 

Konseyin silahlı gücü Bedir Tugayları İran Devrim 

Muhafızları tarafından eğitilmiş ve İran-Irak savaşında İran 

tarafında savaşmıştır. Konseyin İran ile bu denli aktif ilişkisi 

Irak’ta desteğinin zayıf lamasına yol açmışsa da ABD’nin 

Irak’a müdahalesi süresince Konsey ön plana çıkmış, işgale 

karşı çıkmasına rağmen Saddam rejiminin devrilmesi 

amacıyla ABD liderliğindeki koalisyon güçleriyle işbirliği 

yapmıştır. 

Irak Şiileri arasında etkin örgütlerden birisi de Londra 

merkezli El-Hoi Vakfı’dır. Necef’te Büyük Ayetullah 
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Seyyid Abul-Kasım el-Hoi'nin 1992’de ölümünden sonra 

Londra’ya giden oğulları tarafından kurulan El-Hoi Vakfı 

siyasi bir örgüt olmaktan ziyade sosyal yardım örgütü gibi 

çalışmaktadır. Geleneksel siyaset dışı Şii inancını temsil 

eden vakıf, aktif siyasette yer almayı ve şiddet 

kullanılmasını reddetmektedir. Ancak, Hoi’nin liderliğe 

geçen oğlu Huccet’ül İslam Mecid el-Hoi ABD’nin Irak'a 

müdahalesi sırasında koalisyon güçleri ile iş birliği 

yapmıştır. Mecid el-Hoi İngiliz uçağıyla Necef’e 

getirilmesinin ardından 10 Nisan 2003'te Hz. Ali Türbesinde 

öldürülmüştür
117

. 

İran yönetimi İran’da sürgünde olan Iraklı Şii din 

adamlarını ülkelerine geri dönmek için zorlamakta ve bu 

sayede Iraklı Şiiler üzerinde İran etkisini güçlendirmek 

istemekteydi. İran bu sayede Şiilerin yönetimde etkin bir 

konuma gelmelerini umut ederken, Şiiler üzerindeki 

nüfuzunu ABD’ye karşı kullanabileceğini düşünüyordu. 

İran, böylece Irak tehdidinden kurtulacağı gibi ulusal 

güvenliğine yönelik tehditlerin önüne geçmeyi ve Basra 

Körfezi bölgesinde üstünlüğü elde etmeyi 

hedeflemekteydi
118

. 

İran, Irak’lı Şii topluluğun üzerinde nüfuzunu 

artırabilmek için değişik politikalar benimsemiştir. İran 

destekli Şii din grupları, etkin bir görsel medya organını 

ortaya koyamamışlardır. İran bu eksiği gidermek için, iki 

önemli televizyon kanalı olan Seher ve Alem kanallarının 

yayınını Irak'a yönlendirmiştir. Farsça'nın yanında Arapça 

da yayın yapan bu iki kanal Orta ve Güney Irak’ın her 

yerinde normal anten ile izlenebilmektedir. Seher ve Alem 

kanalları hem Irak'taki İran yanlısı Şii dini grupların, hem de 

İran'ın lehine programlar yapmaktaydılar. Ayrıca Şii gruplar 

geniş bir yazılı medya da oluşturmuşlardır. Onlarca gazete, 

dergi ve bülten ile temsil edilen bu organlarda da 

Iraklılık’tan fazla, Şii propagandası yapmışlardır. Ed-Dava, 
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Şada El-umma, Es-Safır vs. Şii yazılı medyasının önde gelen 

gazeteleriydi
119

. 

 

 

Irak’ta Türkmen Siyasi Yapılanması 

 

14 Temmuz 1958 darbesinden sonra etnik milliyetçi 

akımların etkisi ile Türkmenler arasında milli bilinçlenme 

başlamıştır. 1959 Kerkük katliamının derin acısı 

Türkmenlerin birleşme sürecinin başlaması sonucunu 

doğurmuştur. 

Türkiye’de eğitim gören Kerkük Türkmenleri, 9 Ekim 

1959’da kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak üzere Irak 

Türkmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni kurmuştur. 

7 Mayıs 1960’ta kurulan Türkmen Kardeşlik Ocağı 

tarafından yayınlanan Kardeşlik Dergisi, Baas rejimi 

tarafından yasaklanmış, 1979 yılında tutuklanan Ocak 

yöneticileri 1980’de idam edilmiştir
120

. 

Türkmenlerin siyasi hareket ya da partileri, 1970’li 

yılların sonunda ortaya çıkmıştır. Genel olarak bakıldığında 

kuzeyde Kürtler ile orta ve güney Irak’taki Şiilerde olduğu 

gibi Bağdat yönetimlerine karşı muhalefet, Türkmenler 

arasında rastlanan bir olgu değildir. Ancak Irak’taki Arap 

yönetimlerinin, Türkmenlere karşı olan politikaları 

sonucunda söz konusu tarihten önce ara sıra ortaya çıkan 

bazı gizli örgütler bulunmuştur. Söz konusu örgütler Irak’ın 

siyasi alanında etkili olamamıştır. Kültürel ve sosyal 

faaliyetler yoluyla Türkmenlerin sessiz bir muhalefete baş 

vurduklarını söylemek mümkündür. Türkmenlerin 

azımsanmayacak bir kısmı, beklentilerini yansıttığı ve 

adalete olan isteklerini şekillendirdiğini düşündükleri 

nedeniyle Irak’taki İslami Hareket’e meyil etmiştir. Böylece 

1960’lı yıllarda Kerkük “Tisin’de ilk İslami hareketin 

hücreleri” ortaya çıkmıştır 
121
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1991 Körfez Savaşı akabinde yurt içi ve yurt dışında 

diğer muhalefet grupları gibi açık faaliyete geçen Türkmen 

siyasi hareketi, Türkmen varlığını tanıtmakta ve davasını 

kabul ettirmekte büyük çabalar harcamıştır. Irak muhalefeti 

ile birlikte rejime karşı mücadele vermesinin yanı sıra, bu 

gruplar nezdinde haklarını tespit etmek için de mücadele 

vermiştir. Dünya nezdinde ise, komşu ve hür dünya ülkeleri 

ile temasa geçerek ve çeşitli vesilelerle Irak’taki Türkmen 

varlığını tanıtarak, mazlumiyetlerini ve durumlarını 

anlatarak dünya desteğini almaya çalışmıştır
122

. 

Irak’ın kuzeyinde Güvenli Bölgenin oluşmasından 

sonra Irak Milli Türkmen Partisi haricinde kurulan parti 

sayısının çoğalması, beraberinde rekabet ve tahammülsüzlük 

getirmiştir. Başkaları tarafından kullanılmaya müsait bu 

durumu ortadan kaldırmak maksadıyla 24 Nisan 1995 

yılında Türkmen parti ve kuruluşlarını bir çatı altında 

toplamak maksadıyla, Irak Türkmen Cephesi (ITC)’nin 

kurulduğu resmen ilan edilmiştir. ITC, birbirinden kopuk bir 

şekilde siyasi mücadeleyi sürdüren Irak Milli Türkmen 

Partisi (IMTP), Türkmen Birlik Partisi (şu anda Türkmeneli 

Partisi) (TP) ve Türkmen Bağımsızlar Hareketi (TBH)’ni tek 

çatı altında toplamak üzere inşa edilmiş bir örgüttür
123

. 

ITC, Türkmenlerin milli meşru haklarını savunan bir 

konumda olması nedeniyle, gerek Irak içinde gerekse Irak 

dışında Türkmenlere karşı politika izleyen gruplar için bir 

tehdit unsuru olmuş ve Irak’ta Türkmen unsurunu pasifize 

etmek isteyen grupların hedefi haline gelmiştir. 

ITC’nin hedefleri, Irak Türkmen halkı ve diğer 

halkların Irak’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde meşru 

haklarına kavuşması, Irak’ta insan hakları ve özgürlükleri 

gözeten demokratik ve çok sesli bir rejimin kurulması, 

Irak’ta yaşayan tüm etnik grup, din ve mezhepteki halklara 

eşit bir biçimde muamele edilmesi ve siyasi/idari yapının 

eşitlik esaslarına göre yapılandırılmasıdır. 

12-15 Eylül 2003 yılında icra edilen 3. Kurultaydan 

sonra Irak Türkmen Cephesini oluşturan partiler; Irak Milli 

Türkmen Partisi (IMTP), Türkmeneli Partisi (TP), Türkmen 
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Bağımsızlar Hareketi (TBH), Türkmen Kardeşlik Ocağı 

(TKO) ve Türkmen İslami Hareketi (TİH)’dir. 

ITC, Irak’ın toprak bütünlüğü üzerine politikasını 

oluşturmuş ve Irak halkının hangi etnik grup ve mezhepten 

olursa olsun “Iraklılık Üst Kimliği”nde birleşmesi 

gerektiğini dile getirmiştir. Ayrıca Irak’ın doğal 

kaynaklarının tüm Iraklıların olduğunu savunan tek grup 

olmuştur. ITC’nin bu görüşleri ABD’deki Irak Çalışma 

Grubunun raporuna kadar yansımış ve ABD’nin Irak’ta 

krizden çıkma tezlerine kaynak oluşturmuştur
124

. 

Irak Milli Türkmen Partisi (IMTP); 1991 yılında 

kurulan IMTP, Türkmenlerin bölgedeki ilk partisidir. İlk 

başkanı Muzaffer Arslan idi. Irak Milli Türkmen Partisi, 

deneyimli ve idealist yöneticilerinin çabaları neticesinde, 

dünyayı Türkmenlerin varlığından haberdar etmiştir. Geniş 

tabana sahip olan Partinin, Kerkük’te Türkmenlerin etkili 

Türkmen siyasi örgütlerinden birisi olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Türkmeneli Partisi (TP); 1994’te Erbil’de gerçekleşen 

kongrede Rıyaz Sarıkahya tarafından yeniden örgütlenmiştir. 

“Türkmen Birlik Partisi” adıyla kurulan partinin, bölgede 

Kürt grupları tarafından aynı ad altında başka kukla 

Türkmen partilerini inşa etmesi sonucunda Haziran 1996’da 

ikinci kongresini gerçekleştiren partinin adı “Türkmeneli” 

olarak değiştirilmiştir. 

Irak Milli Türkmen Partisi’ne nazaran daha radikal bir 

çizgiye sahip olan Türkmeneli Partisi, kuruluşundan bu 

yana, Irak’ta Türkmenlerin silahlı çatışma gücüne sahip 

olmaları gerektiği tezini savunmaktadır. Ayrıca Parti baştan 

beri, Kürtlerin federal bölge taleplerine karşılık, 

Türkmenlerin de benzer bir proje ile ortaya çıkmaları 

düşüncesini savunmuştur. 

Türkmen Bağımsızlar Hareketi (TBH); 1994 yılında 

Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın yeğeni Ferit Çelebi tarafından 

kurulmuştur. Partinin Erbil’in önde gelen ailelerinden olan 

Çelebi ailesi tarafından kurulması nedeniyle Erbil’de geniş 

bir tabana sahip olmuştur. Parti içindeki birtakım gelişmeler 

sonucu, 1996 yılında partinin başkanlığı Ferit Çelebi’den 

Kenan Şakır Üzeyir Ağalı’ya devredilmiştir. 
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Milliyetçi Türkmenler Topluluğu; kuruluş yılını 1971 

olarak belirtmektedir. Kurucusu 1981’de idam edilen 

öğretmen Halit Şengül'dür. Topluluk, resmi olarak 2003 

yılında Saddam'ın devrilmesiyle ortaya çıkmıştır. Başkanı 

Şemsettin Türkmenoğlu'dur. Adından da anlaşılacağı gibi, 

milliyetçi bir politika izlemektedir. 

Türkmen Milliyetçi Hareketi (TMH); 20 Aralık 

2004'te bir deklarasyon yayımlayarak Hüsamettin Türkmen 

başkanlığında Kerkük’te kurulmuştur. Iraklı kimliğine sahip 

çıkan, ulusal ve siyasi bir hareket olan TMH hedefini, Irak'ta 

tüm kesimlerin temsil edildiği bir parlamento oluşturulması, 

Irak'ın toprak bütünlüğü, lraklıların kendi kendisini 

yönetmesi olarak belirlemiştir. Türkmen kimliğine 

bağlılığını ön planda tutan hareketin en büyük amacı, 

Türkmenlerin hak ettikleri ve onurlarına yakışır şekilde 

yaşamalarını sağlamak olarak belirtilmiştir. 

Adalet ve Kurtuluş Partisi; Muhsin Abdülhamit’in 

başkanlığını yaptığı, Sünni Irak İslami Partisi’nden “Kürt 

Milliyetçiliği” yapıldığı nedeniyle kopan Türkmenler 

tarafından kurulan bir partidir. Sünni Muhafazakar 

yapıdadır. Parti başkanı Enver Hamit Bayraktar’dır. ITC’nin 

politikasını desteklediğini belirtmektedir. 

Şii Türkmen Partileri, İran ve Şii destekli birer 

kuruluştur. Şii Türkmen bölgeleri etki alanlarıdır. ITC ise, 

Türkiye’ye yakın bir politika izlemektedir. Irak’ta cereyan 

eden birtakım gelişmeler, bölge ülkeleri olan Türkiye, İran 

ve Suriye’yi benzer bir şekilde etkilemektedir. Kürt 

gruplarının bağımsızlık çabaları, Türkiye ve İran’ın da 

toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Kürt gruplarının bu 

çabalarını engelleme yollarından biri de, Kürtler ile aynı 

bölgeyi paylaşan Türkmenlerin güçlendirilmesiyle mümkün 

olabilir. Türkiye ve İran’ın bu konudaki en uygun işbirliği 

platformu Türkmenlerdir. 

Türkmen İslami Hareketi (TİH); Irak’ta faaliyet 

gösteren Şii Türkmen partilerinden birisidir. Parti, Eylül 

2003’te Kerkük’te düzenlenen 3. Türkmen Kurultayı’nda 

ITC’nin şemsiyesi altına giren ilk Türkmen Şii partisidir. 

Türkmen Vefa Hareketi; 2001’de Tahran’da 

kurulmuştur. Şii Türkmen partilerinden biridir. 2004 yılında 

Kerkük’te Parti Kurultayı’nı tamamlayarak başkanlığına 

Feryat Tuzlu’yu seçmiştir. ITC politikasını desteklemekte ve 

ITC çatısı altında olmamakla birlikte ortak hareket 
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etmektedir. Türkmen Vefa Hareketi bir grup Türkmen 

tarafından 1999 yılında, dini bir siyasal sisteme sahip İran'ın 

başkenti Tahran’da kurulmuştur. Hareketin Irak İslam 

Devrimi Yüksek Konseyi (SClRI) tarafından desteklendiği 

söylenmektedir. Parti, Türkmen davasında bir boşluk olduğu 

için kurulduğunu ve tüm Türkmenlerin temsilcisi olduğunu 

ifade etmektedir. Başkanı Feryad Ömer Abdullah, Genel 

Sekreteri ise Yılmaz Nacaoğlu’dur. 

Bedir Güçleri; İran tarafından desteklenen Şii 

Türkmen gruptur. Başında Muhammed Mehdi Emin adında 

bir Türkmen bulunmaktadır. 

İslami Türkmen Birlik Partisi; Irak İslam Türkmen 

Birlik Partisi, Abbas Bayati başkanlığında, 1994 yılında iç 

tüzüğünü ilan ederek faaliyetlerine başlamıştır. Başkanı 

Abbas Bayati'dir. Irak İslam Türkmen Partisi, Irak'ın hem 

İslam dünyasının, hem de Arap milletinin bir parçası 

olduğunu iddia etmekte ve Irak'ın çok milletli ve Müslüman 

bir ülke olduğunu vurgulamaktadır. Parti, Arapça'nın resmi 

dil olması ve Türkmenlerin de Arap alfabesini kullanması, 

idari haritanın yeniden çizilmesi ve göç eden, zorla göç 

ettirilen Türkmenlerin yerlerine geri dönmeleri konularına 

değinmektedir. 

Bunların haricinde Kürt grupların, Türkmen davasına 

zarar verebilecek ve Türkmenler arasında bölünmeyi 

maksadıyla kurdukları “Tabela(kukla-karton) Türkmen 

partileri” bulunmaktadır
125

. 

Bunun yanı sıra Kürt grupları ITC’nin bir alternatifi 

olması amacıyla kukla partilerini tek çatı altında toplamak 

amacıyla, ITC’ye benzer bir kuruluş olan “Demokratik 

Türkmen Cephesi Topluluğu”nu teşkil etmişlerdir 
126

. 

Bu partiler, tabansız ve etkisiz olmalarının yanı sıra, 

aslında Türkmenlerin milli meşru hakları değil, Kürt 

gruplarının politikaları çerçevesinde hareket etmeleri 

amacıyla ve dolayısıyla Kürt gruplarının politikalarını 

onaylamak üzere kurulmuş partilerdir 
127

. 
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Saddam Hüseyin’den sonra Iraklı Şiilerin, Irak’ın 

yeniden yapılandırılması konusundaki tutumlarını 

netleştirdikleri görülmektedir. Şiilere göre Irak’ta yeni devlet 

ve yönetim şeklini, halkın genel iradesini temsil eden taraf 

belirlemelidir. 

Şiilerin amacı, Irak’ın nüfus çoğunluğuna sahip 

olmaları nedeniyle seçimle ağırlıklarını Irak’ın yeniden 

yapılandırılmasında hissettirmektir. Şiiler’in sadece Güney 

Irak’ta değil, Irak’ın tamamı üzerinde bir Şii iktidarı 

kurmaya çalıştıkları görülmektedir. Şiiler, Irak’ta üniter 

yapının devam etmesinden yana olduklarını, açık bir şekilde 

olmasa da seçim şartını öncelikli olarak ortaya koymak 

suretiyle dolaylı bir şekilde tutumlarını ortaya 

koymaktadırlar. 

Şii gruplara göre, federalizm Irak’ın yeniden 

yapılandırılması konusunda kaçınılmaz ise, o zaman bu 

federal sistemin merkez ağırlıklı bir coğrafi sistem olması 

gerektiğini savunmaktadır.  

İran, hiçbir zaman Türkiye’nin Irak’ta söz sahibi 

olmasını istememektedir. Soydaşlık bağı itibarıyla Türkiye 

ve Türkmenler arasında güçlü bir bağın var olduğunu 

bilmektedir. Türk dünyasında Türkiye’ye en bağlı Türk 

grubun Irak Türkleri olduğu da söylenebilir. Halen birçok 

Türkmen’in evinde Atatürk resimlerinin duvarlara asıldığını 

görmek mümkündür. Üstelik Kerkük’te Fenerbahçe, 

Galatasaray ve Beşiktaş gibi adlar altında amatör futbol 

takımlarının da bulunması buna bir örnektir. Bu gerçekten 

hareketle, İran her zaman Türkmen faktörünü bir Türkiye 

faktörü olarak algılamaktadır. Dolayısıyla İran, kurduğu ve 

desteklediği Türkmen Şii partilerine sınırlı bir destek 

vermektedir. Bölgede edinilen bilgilere göre, İran’ın Şii 

Türkmen partilere daha fazla destek vermesi halinde, bu 

partilerin daha da aktif bir hale geleceklerine ilişkin büyük 

imkanları mevcuttur. Ancak İran, bu partilerin Türkiye’ye 

kayma konusundaki endişesi nedeniyle, bu partilere daha 

ciddi destek vermekten kaçınmıştır. Şii Türkmen 

bölgelerinde etkili olmaya çalışan Türkiye’ye karşılık, 

İran’da Sünni Türkmen bölgelerinde etkili olmaya 

çalışmıştır. İran istihbarat teşkilatının, Sünni Türkmen 

bölgelerinde Sünni Türkmenler ile ilişki kurmaya çalışmıştır. 

İran’ın Türkmenlere verdiği mesaj şuydu: “Türkiye 

Türkmenlere yeterli derecede sahip çıkmamıştır. Sahip 
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çıksaydı, bugün Türkmenler Irak’ın yeniden yapılandırılması 

sürecinde daha etkili olabilirlerdi”. Irak’ın orta ve 

güneyinde oldukça etkili olan İran’ın, Kuzey Irak’ta da 

etkisini artırmaya çalıştığı görülmektedir. Bu arayışına en 

uygun platformu da Türkmenlerin oluşturduğu bir gerçekti. 

Yani İran, Kuzey Irak’ta, bir Türkmen kartı oluşturmayı 

planlamaktaydı
128

. 

Irak’taki Şii Türkmenlerin, Sünni Türkmenlere 

nazaran daha aktif oldukları söylenebilir. Bu olguyu iki 

sebebe bağlamak mümkündür. Birincisi, Şii Türkmenler, 

birisi milli (Türk olmak) ikincisi mezhepsel (Şii olmak) 

açılardan olmak üzere, iki tür eziklik yaşamışlardır. Bu da 

Şii Türkmenlerin daha fazla direnişçi bir ruha sahip 

olmalarına neden olmuştur. İkincisi de, Şii Türkmenlerde 

aşiret yapısı daha güçlüdür. Bu da, Şii fertlerin arasında, 

aşiret ağına bağlılık olgusu sonucu, daha güçlü bir bağın 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Türkmenler için Türkiye güvencesi önemli bir 

faktördür. Geçmişte yaşanan olayların sonucunda 

Türkmenlerin, Türkiye’ye olan güvenlerinin sarsılması, 

Sünni ve Şii Türkmenler üzerinde iki farklı olumsuz sonuca 

neden olmuştur. Sünni Türkmenler açısından bakıldığında, 

Türkiye’ye olan güvenleri sarsılmış, Kürt ve Arapların 

asimilasyon politikaları karşısındaki direnme güçleri 

zayıflamıştır. Şiiler açısından ise, Türkiye’ye olan güvenin 

sarsılması, Şii Türkmenlerin mezheplerine daha fazla 

sarılmalarına yol açmıştır. 

Bütün bunlardan hareketle, aşiretlerin ve Şii Arapların 

desteğini alan Şii Türkmenlerin, Sünni Türkmenlerden daha 

atılgan bir şekilde hareket etmeleri mümkündür. Bunun da 

bir sonucu olarak, Şii Türkmenler Sünni Türkmenlere 

nazaran silaha sarılmaya daha yatkın oldukları ileri 

sürülebilir. Türkmen toplumunun bütünleşmesi ve Türkmen 

davasının silahlı güce sahip bir değer kazanması için, Şii 

Türkmenlerin kazanılması, olmazsa olmazlardan biridir. 
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Sonuç 

 

Irak nüfusunun çoğunluğunu Şiiler oluşturmaktadır. 

Irak’ın güneyinde yaşayan Şiiler Baas partisi iktidarından 

önce Irak siyasi hayatında önemli rol oynamışlardır. Irak'ta 

Baas Partisi’nin iktidara gelmesi ile Şiilerin Irak'taki siyasal 

etkinliği azalmaya başlamıştır. Irak siyasal sisteminden 

dışlanan Şiiler 1979 İran Devrimi ile umutlanarak siyasal 

hareketliklerine hız vermişlerdir. 

İran ve Irak Şiileri arasında tarihi ve derin bir bağ 

mevcuttur. 1979’dan sonra İran İslami hükümetinin Irak 

Şiileri üzerindeki nüfuz kazanma isteği Irak hükümetini 

ciddi biçimde rahatsız etmiştir. Irak, İran yönetiminin hem 

bölgesel stratejisi açısından hem de sınırlarının güvenliği 

açısından son derece önemlidir. Bu nedenle İran’ın Irak’taki 

gelişmelere kayıtsız kalması düşülemez. İran, Irak’ta Şiilerin 

etkin olduğu bir siyasal sistemi hedeflemiştir. 

İran, hiçbir zaman Türkiye’nin Irak’ta söz sahibi 

olmasını istememektedir. Soydaşlık bağı itibarıyla Türkiye 

ve Türkmenler arasında güçlü bir bağın var olduğunu 

bilmektedir. Şii Türkmenler İran için önemlidir. İran, Sünni 

Türkmenler üzerinde de etkili olmayı düşünmektedir. 

Türkiye ile soybağı olduğu için İran Türkmenlere daha 

temkinli yaklaşmaktadır. Ancak Kürt gruplarının 

bağımsızlık çabaları, Türkiye ve İran’ın da toprak 

bütünlüğünü tehdit ettiği için bu konudaki en uygun işbirliği 

platformu Türkmenlerdir. 

Şii Türkmenlerin Türkmen davasına kazanılması için 

Sünni-Şii şeklinde ya da diğer muhtemel her tür ayrılıkçı 

eylemden kaçınılmalıdır. ITC’nin kurucu unsurlarının, her 

zaman olduğu gibi kapılarını Şii Türkmenlere açık tutması 

gerekmektedir. Söz konusu partilerin Sünni kimlikleri ile 

değil, milli kimlikleriyle mücadele ettikleri de bilinmektedir. 

Şii Türkmenlerin önde gelen isimlerinin, bu partilerde üst 

düzey yönetici olarak kazanılması, Şii Türkmen partilerinin 

de dışlanmaması büyük önem arz etmektedir. Türkmenlerin 

uğradıkları mağduriyetler, milli şuurunu uyandırmış ve 

ihtilaflara rağmen asgari müştereklerde buluşmalarını 

zorunlu hale getirmiştir. Türkmenlerin milli mücadelesi için 

Şii-Sünni ayrımı yapılmadan, “Türklük” bilinciyle bir araya 

gelinmelidir. 
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Sebepleri ve Gelişmeleriyle 1979 İran 

İslam Devrimi 

 

 
Doç. Dr. Şennur ŞENEL129

 

 

 

Yirminci yüzyılda Ortadoğu’da en önemli 

gelişmelerden biri şüphesiz 1979 tarihli İran İslam 

devrimidir. Zira bu gelişme nüfusunun yarısını oluşturan 

Türkleri, İslam dünyasını ve Orta Asya ile Ortadoğu’da 

radikal dini hareketlerin görüldüğü yerleri ve bölgede 

rekabet halinde olan çoğu batılı ülkeleri ilgilendiren bir 

gelişmedir. 
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Devrime birçok gelişmenin sebep olduğu 

görülmektedir. Konu ile ilgili çalışan araştırmacıların bakış 

açılarına göre de bir sebep diğerinden daha çok ağırlık 

kazanmaktadır. Mesela Şah Ordusu kurucularından ve 

Muhammed Rıza Şah’ın son Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Gharabaghi’ye göre Devrimin başlamasında 

Amerika Birleşik Devletlerinde Jimmy Carter’in
130

 seçilmesi 

(Ocak 1977) ve Demokrat Parti’nin iktidar olması 

etkendir.
131

 

Burada kısaca devrimin nasıl geliştiğine geçmeden 

önce devrim öncesi gelişmeleri hatırlamakta fayda vardır. 

İran’ın Sovyetler Birliği ve İngiltere tarafından İşgal 

edilmesinden üç hafta sonra 16 Eylül 1941 yılında Rıza Şah, 

kendi isteğiyle tahtı oğlu Muhammed Rıza’ya bırakmıştır. 

Muhammed Rıza'nın saltanatı babası Rıza Şah’ın 

saltanatının devamı niteliğindedir. Rıza Şah faşizm çağında 

hüküm sürerken, oğlu Muhammed Rıza ise Soğuk Savaşın 

olduğu yıllarda yaşamıştır.
132

 “Bundan dolayı ırkçılık 

söylemlerinden kaçınmıştır. Muhammed Rıza Şah babası 

Rıza Şah’ın muazzam bir devlet inşa etme düşünü artan 

petrol gelirleri sayesinde başarmıştır. Artışın nedeni ise 

üretimin çoğalmasıdır. İran dünyanın dördüncü büyük petrol 

üreticisi ve dünyanın ikinci büyük petrol ihraç eden ülkesi 

haline gelmiştir.”
133

 

Muhammed Rıza, yönetimi ele aldıktan sonraki ilk 

olarak devleti ayakta tutan üç temel dayanağı: ordu, 

bürokrasi ve saray patronaj sistemini sağlamlaştırmıştır.
 134

 

Bu dönemde ordu ayrıcalıklı bir yapıya sahiptir. Şah, 

Savunma Bakanlığının adını yeniden Savaş Bakanlığı olarak 

değiştirmiş ve sivillerin askeri yapıya karışma yetkisinin 

olmadığını kesin bir şekilde dile getirerek yeni bir dönem 

başlatmıştır. 1954-1977 arasında askeri bütçe on iki katına, 
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 Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanıdır. 1977-1981 

yılları arasında başkanlık yapmıştır. Jimmy Carter Center'daki 
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yıllık bütçedeki payı ise yüzde 24’ten 35’e yükseltilmiştir. 

Ayrıca asker sayısı 127.000’den 410.000’e çıkarılmıştır.
135

 

“Askeri bütçenin çoğu silahlar için harcanmıştır. Nitekim 

1975’te Basra Körfezi’nin en geniş donanması İran 

donanması, Batı Asya’daki en büyük hava kuvvetleri İran 

hava kuvvetleri ve dünyanın en büyük beşinci ordusu İran 

ordusudur. Keza bu yıllarda ABD Kongresi tarafından 

hazırlanan raporda, İran askeri alımlarının dünyada birinci 

sırada yer aldığı görülmektedir”.
136

 

Ordudaki gelişmelerin yan ısıra bu dönemde şahın 

önem verdiği konulardan biri istihbarat
137

 olmuştur. 

Özellikle oluşabilecek herhangi bir askeri darbeye karşı 

önlem olarak Savak
138

 isimli istihbarat servisini kurmuştur. 

Ancak istihbarat başkanlarıyla gizli servis yetkililerinin 

birbirleriyle doğrudan haberleşmesini yasaklamıştır. 

Haberleşmeler saray aracılığı ile yürütülmüştür. Önemli 

askeri mevkilere aile üyelerini getirmiştir. Savak zaman 

içerisinde hızlı bir şekilde gelişmiş ve büyümüştür. Böylece, 

Savak, 5.000 düzenli ajan ve sayısı bilinmeyen, muhbiri olan 

bir örgüt haline gelmiştir. Nematullah Nasır’ın uzun süre 

başkanlık yaptığı Savak, yüksek rütbeli subaylar dahil olmak 

üzere bütün İranlıları göz hapsinde tutma, basına sansür 

uygulama, resmi dairelere iş başvurusu yapanlar, hatta 

üniversitelere atananlar hakkında inceleme yapma ve siyasal 

muhalifleri alt etmek üzere işkence ve idam cezası uygulama 

dahil her türlü yola başvurma yetkisine sahiptir. Hükümetin 

her bakanlığında, her üniversitede, her otelin lobisinde 

Savak ajanı bulunmaktadır. Kısacası Savak, Şah’ın gözü, 

kulağı ve gerektiğinde demir yumruğu haline gelmiştir.
139
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Şah, devlet bürokrasisini geliştirmek ve genişletmekte 

de süratli bir faaliyet içerisine girmiştir. Bu dönemde yeni 

kurulan Enerji, Çalışma, Sosyal Yardım, Köy İşleri, Yüksek 

Öğretim, Kültür ve Sanat, Turizm ile Konut ve Şehirleşme 

Bakanlıkları açılmıştır. Böylece ilk kez devlet hizmetleri, 

şehirler ve kasabalarla sınırlı kalmamış, ücra köylere ve 

mezralara da ulaşmıştır. 

Devlet, saray patronaj sisteminde de eşit ölçüde bir 

büyüme göstermiştir. Önceden Şah’a ait olan arazilerin 

millet adına idaresi 1958 yılında kurulan Pehlevi Vakfı’na 

verilmiştir. Vakfın gelirlerinin arttığı günlerde, vakfın elinde 

değeri 3 milyar dolardan fazla olan bir varlık, aynı zamanda 

madencilik, inşaat, otomobil üretimi, metal işleri, gıda 

işleme, bankacılık, sigorta, turizm gibi çeşitli alanlarda 

faaliyet gösteren 207 şirketin hissesi bulunmaktadır.
 
1979 

yılında New York Times gazetesinde yayımlanan bir habere 

göre, vakıf yardım faaliyetlerinin ardında Şah ailesine fon 

sağlamakta, ekonomide denetim kurmakta ve rejim 

yandaşlarını ödüllendirmektedir. Şah muhalifleri ise vakfı 

kolları ekonomik faaliyetin her alanına uzanan dev bir 

ahtapot olarak tarif etmiştir.
140

 

Şah kabineye ve parlamentoya kendi adamlarını 

doldurmak için orduyu, bürokrasiyi ve saray patronaj 

sistemini kullanmıştır. Anayasayı değiştirerek kendini, 

başbakanları atamada yetkili kılmıştır. 1953-1977 yılları 

arasında kabinenin başında bulunan sekiz kişi arasından ikisi 

dışında hepsi Şah’ın kişisel seçimleri doğrultusunda göreve 

getirilmiştir. O iki kişi ise General Fazullah Zahidi
141

 ile Ali 

Eminidir.
142

 Diğer altısı seçkin ailelerden gelen ve 

Avrupa’da öğrenim görmüş genç devlet memurlarıdır. 

Bunlar, Ala Hüseyin,
143

 İkbal Manuçhr,
144

 Şerif İmam 
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Cafer,
145

 Alam Esadullah,
146

 Mansur Hasan,
147

 Hüveyda 

Abbas’dır.
148

 Bu dönemde meclis ikiye bölünmüştür. İkbal 

Mançehr’in başında bulunduğu çoğunluk Ulusal (Milliyun) 

Parti’yi, arkasından da Mansur ve Hüveyda’nın Yeni İran 

(İran Nevin) Partisi’dir. Diğer tarafı ise Alam’in Halk 

(Merdüm) Partisi oluşturmuştur. Savak’ın yardımıyla Şah, 

milletvekillerinin hangi partiye bağlı olduklarını 

                                                        
145

 İran başbakanlarındandır. İlki 31 Ağustos 1960 - 5 Mayıs 1961, 
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1965.  
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yürüttüğü 27 Ocak 1965 tarihinde, meclise doğru yürüdüğü sırada, 
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öldürülmüştür. Ölümü, Humeyni taraftarlarınca Şah rejimine ilk 

silahlı saldırı olarak kabul edilir. 
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 Abbas Huveyda İranlı diplomat ve siyaset adamıdır. İran 

başbakanlarındandır. (Ocak 1965-Ağustos 1977). Brüksel ve Paris 

üniversitelerinde siyaset bilimi öğrenimi gördükten sonra İran'a 
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kurulmasına katılmış, Ocak 1965'te ise Hasan Ali Mansur'un 

öldürülmesinden sonra başbakanlığa getirilmiştir. Başbakanlığın 

yanı sıra İran'ın tek yasal partileri olan 1965-75 arasında Yeni İran 

Partisi'nin daha sonra onun yerini alan Rastahiz (yeniden 

canlanma) Partisi'nin lideri olmuştur. Bu dönemde ülkenin 

kalkınmasını hızlandırabilmek amacıyla, İran'ın mali açıdan güçlü 

olmasından da yararlanarak, Batılı petrol şirketleriyle sıkı 

pazarlıklara girişip ülkesinin yararına hükümler içeren antlaşmalar 

imzalamayı başarmıştır. Bu çabalarına karşın 7 Ağustos 1977'de 

Şah Muhammed Rıza Pehlevi tarafından halkın artan 

hoşnutsuzluğu ve ekonomik krizlerin derinleşmesinin de etkisiyle 

görevden uzaklaştırılmıştır ve yerine Cemşid Amuzegar başbakan 

olmuştur. Kasım 1978'de ise, giderek artan gösteriler ve protestolar 

karşısında rejimi kurtarmaya çalışan şah başkanlığındaki askeri 

yönetim tarafından hedef gösterilerek tutuklanmıştır. Ev hapsinde 

tutulan Huveyda Şahın bütün ülkeyi saran gösteriler karşısında 

ülkeden ayrılmasından hemen sonra, Şubat 1979'da Ayetullah 

Humeyni'nin atadığı hükümete teslim olmuştur. İki ay sonra İslami 

Devrim Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırılmış ve aynı 

gün kurşuna dizilerek öldürülmüştür. 
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belirlemiştir. Bu iki parti dönüşümlü olarak evet oyunu 

kullanmışlardır. 

1961 yılında Amerikalı bir yazarın, Şah adına yazdığı 

“Mission for My Country” (Vatanım İçin Yaptıklarım) adlı 

anılarında kendisinin çok partili seçime sonuna kadar bağlı 

olduğunu dile getirmiştir. “Meşruti hükümdar değil de 

diktatör olsaydım, o zaman Hitler’in kurduğu ya da bugün 

komünist ülkelerde görülen türden tek bir partinin 

hakimiyetini desteklerdim. Fakat meşruti bir hükümdar 

olarak, geniş çaplı parti faaliyetini tek parti düzenin veya tek 

partili devletin deli gömleğine yeğ tutuyorum”
149

 demiştir. 

Bu yıllarda Şah kendisini geleneksel bir toplumu 

modernleştirmeye kararlı ve bunun için çabalayan gerçek bir 

demokrat olarak tanıtmıştır. 

Şah kazanmış olduğu gücü, toplumun her kesiminde 

değişimler meydana getirebilmek için kullanmıştır. İlk önce 

babası Rıza Şah’ın başlattığı çalışmaları tamamlamak için 

yeni programlar hazırlatmış ve bunları uygulamaya 

sokmuştur. Şah, İran Sanatı sergisinin açılış konuşmasında, 

İran uygarlığına ve İran kültürüne bağlılığını dile getirmiş ve 

babası Rıza Şah’ı anarken söylediği sözlerle İran’ın 

geleceğine dair görüşlerini dile getirmiştir: 

“Hiç kimse, hiçbir zaman ülkesine babam kadar 

inanıp onu babam kadar sevmedi. Babam vatanına o kadar 

bağlıydı ki, Pers kültürünün her bakımdan başka 

kültürlerden üstün olduğuna inanmıştı. Bununla beraber, 

onun Pers kültürüne olan sevgisiyle çelişiyor gibi görünse 

de, hiç kimse ülkesinde reformlar yapmak, onu gençleştirip 

modernleştirmek için asla onun kadar büyük çaba 

göstermemiştir. Babam Perslerin şanlı mazisine hayranlık 

duyardı; uygarlıkla çelişmeyen eski adetlerimizi muhafaza 

etme yanlısıydı. Ama aynı zamanda ulusun birliği, toprak 

bütünlüğü ve halkın mutluluğunun hızla batılılaşmayı gerekli 

kıldığını da inanmıştı…”
150

 Şah, bu konuşmasında Beyaz 

Devrimin içeriği hakkındaki ilk sinyallerini vermiştir. 

Şah 1962 yılında “Beyaz Devrim” adını verdiği ilk altı 

reformun hazırlıklarını tamamlatmış ve aynı yıl içerisinde bu 
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konuyla ilgili yasa onaylanmıştır. Böylece Şah, Beyaz 

Devrimi en önemli başarısı olarak kamuoyuna sunmuştur. 

Beyaz Devrimin altı maddesi içindeki en önemlisi 

toprak reformudur. 1962 yılında Başbakan Emini’nin 

hazırladığı programda, toprak reformunun amacı, köylülere 

ekip biçecekleri toprak sağlayıp sermayeyi toprak dışında 

daha üretime dönük araçlara yönelterek tarımsal üretimi 

arttırmak olarak ifade edilmiştir.
151

 Aynı zamanda bu 

reformla, toprak sahiplerinin kendilerine meyve bahçeleri, 

ormanlık arazi, fidanlık, tarım alanları saklamaları için 

imkan verilmektedir. Dini kurumlar da uzun süredir 

kendilerine ait olan vakıfları korumuşlardır. Şah, toprak 

reformunda istediği sonuca ulaşmıştır. Pehlevi ailesi de dahil 

büyük toprak sahipleri başarılı çiftçilere dönüşmüşlerdir. 

Toprak reformuyla birlikte büyük toprak ağaları etkinliğini 

kaybetmiştir. 

Bu reformun bir yönü de köylülerin toprak sahibi 

olmak için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın idaresindeki 

köy kooperatiflerine üye olmaları gerekliliğidir. Bu sayede 

devlet bir anlamda köylüyü kontrol altına almıştır. Nitekim 

Avrupalı bir antropoloğun buna dair yorumu dikkat 

çekicidir: “Son on yıllarda ulaşılan merkezileştirmenin 

düzeyi şaşkınlık uyandırıyor. Hükümet artık günlük yaşamın 

her yönüne gerçekten ilgi göstermekte. Artık devlet toprağı 

para karşılığında kiraya veriliyor, meyveleri ilaçlatıyor, 

ekinleri gübreletiyor, hayvanları besliyor, arı kovanlarını 

kurduruyor, halı döküyor, mal üretimi ve bebek doğumları, 

nüfus denetimleri, kadın örgütlenmeleri, din eğitimi, hastalık 

kontrolleri, hepsi devlet eliyle yapılıyor
152

” demiştir. 

Toprak reformu, akabinde küçük çaplı bir sanayi 

devrimini de getirmiştir. Liman hizmetleri geliştirilmiş, 

trans-İran Demiryolu genişletilmiş, özel sektör 

desteklenmeye başlanmış, eskiden arazi sahibi olan aileler 

kapitalist girişimcilere dönüşmüştür. 

Beyaz Devrimle beraber eğitim kurumlarının sayısı 

üçe kat artmıştır. Bu ciddi artışta Küba’daki uygulamayı 
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örnek alan Okuma Yazma Ordusunun katkısı büyüktür.
 153

 

Bu sayede okuma yazma oranı yüzde yirmi altıdan yüzde 

kırk ikiye yükselmiştir. Okuma-yazma ve sağlık hizmetlerini 

yaygınlaştırmak için özel şubeler açılmıştır. Devrimle 

birlikte, kadınlara seçme ve seçilme hakkı, yargıda önce 

avukat sonra da yargıç olarak görev yapma hakkı verilmiştir. 

1967 Aile Koruma Yasası boşanma, çokeşlilik ve velayet 

alma gibi konularda erkeklerin hakkına kısıtlamalar 

getirmiştir ve kadınların evlenme yaşı on beşe çıkarılmıştır. 

Medeni kanunun bu şekilde laikleşmesi şeriata indirilen bir 

darbe olarak ulemanın sert muhalefetine yol açmış ve 

içlerinde Ruhullah Musavi Humeyni’nin de bulunduğu pek 

çok molla, kadınlara oy hakkı verilmesine karşı çıkmıştır.
154

 

Yaşanan bütün bu değişlikler karmaşık bir sınıf yapısı 

ortaya çıkarmıştır. Bu yapının tepesinde Şah’ın ailesi, üst 

düzey politikacılar, devlet görevlileri, ordu subayları, 

sanayiciler bulunmaktadır. Orta tabaka ise iki ayrı sınıftan 

oluşmaktadır. Bunlar, geleneksel orta sınıfı oluşturan 

pazardaki küçük burjuvaziyle beyaz yakalı çalışanlar ve 

yüksek öğrenimli serbest meslek sahiplerinden oluşan 

modern orta sınıf.
155

 Camiyle pazar arasındaki aile bağları 

nedeniyle ulemadan da çok fazla kişi bulunmaktadır. Esnaf 

ve zanaatkar loncaları da pazarın elindedir. Topraksızlıktan 

dolayı köylerden çıkmak zorunda kalan göçmenlerden 

oluşan ve hızla büyüyen gecekondu yapılaşması 

oluşmaktadır. Kırsal kesimden en çok göç alan şehir 

Tahran'dır. İşgücünü oluşturan kırsal nüfus üç basmaktan 

oluşmaktadır. Bunlar; zengin çiftçiler, baskı altındaki küçük 

arazi sahipleri ve köy çiftçileridir. Beyaz Devrim kırsal 

nüfusun büyük bir bölümünü toprak sahibi yapmakta 

başarısızlığa uğramıştır
156

. 

Tüm bu yaşanan değişiklikler toplumsal gerilimi 

ortaya çıkarmıştır ve üç farklı sınıf oluşmuştur. Geçmişte 

Pehlevilere en ciddi şekilde karşı çıkmış iki sınıf, aydınlar ve 

kent işçi sınıfını dörde katlamıştır. Çünkü kendilerini temsil 

eden meslek odaları, sendikalar, gazete ve siyasi partiler gibi 
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yapılar ellerinden alınmıştır. Başka bir açıdan bakıldığında 

toprak reformu, köylüleri, aşiret nüfusunu ve ayanları da 

olumsuz anlamda etkilemiştir. Çok sayıda bağımsız çifti ve 

topraksız işçi ortaya çıkmıştır. Beyaz Devrimin amacı Kızıl 

Devrimi önlemekti. Ancak içinde bulunulan durum İslam 

Devriminin zeminini hazırlamıştır. 

Şah’ın ekonomideki damla teorisi, sahip olanlar ve 

olmayanlar arasındaki uçurumu iyice açmıştır. Devletin 

petrolden elde ettiği gelirle fabrikalar, şirketler ve tarım 

işletmeleri kurulması planlanmıştı. Teorik olarak, zenginlik 

damlayarak aşağıya doğru inecekti. Ancak birçok ülkede 

olduğu gibi, İran’da da bu zenginlik toplumun katmanlarına 

inememiştir. İran, bu dönemde Üçüncü Dünya ülkeleri 

arasında en eşitsiz gelir dağılımına sahip ülke konumuna 

gelmiştir.
157

 Eşitsizliğin en çok görüldüğü ve aynı zamanda 

nüfusun da en kalabalık olduğu yer Tahran’dır. Zengin 

kesim kuzeyde saraylarda yaşarken yoksullar ise 

gecekondularda yaşamaktadır. 

“Beyaz Devrimin iddiaları ve petrol gelirlerindeki 

artış, halkın beklentilerini büyük ölçüde arttırmıştır. 

Beklentilerin karşılanmaması sonucunda halkın sesi 

yükselmeye başlamıştır. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde iyi 

bir yol alınmışsa da yirmi yıl sonra bebek ölümleri ve doktor 

başına düşen hasta sayısı bakımından Ortadoğu’da en kötü 

durumda olan ülke İran olmuştur. Ayrıca o tarihte 

yetişkinlerin yüzde 68’i hala okuma yazma bilmiyor, 

çocukların yüzde 60’ı ilkokulu bitirmiyor, üniversite 

başvurularından ancak yüzde 30’u kendine bir yer 

bulabiliyordu. Bu durum İran’ı yaşanacak bir yer olmaktan 

çıkarmıştır. İmkanı olanlar için başka ülkeler daha cazip 

gelmiştir. Bu yüzden beyin göçü kavramı ilk olarak İran’la 

ilişkilendirilmiştir. Frances Fitzgerald İran’daki sorunu şöyle 

tanımlamaktadır: Esasen İran siyasal istikrarı olan Suriye 

gibi bir ülkeden daha kötü durumda değildir. Ancak Şah’ın 

kalkınma konusunda hiçbir ciddi adım atmaması ülke 

zenginliğinin otobüsler yerine özel otomobillere, halk sağlığı 

yerine tüketim mallarına ve öğretmenlerin değil de asker ve 

polislerin maaşlarına yatırılması İran’ı istikrarsız bir ülke 

haline getirmiştir. 
158
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Siyasi Gerilimler 

 

Toplumsal gerilimler sadece aydınlarla, modern orta 

sınıfta değil, ulemayla geleneksel orta sınıf içinde de siyasal 

radikalizmi arttırmıştır. Bu radikalizmi çekinmeden ifade 

edenlerin başında Ali Şeriati ve Ruhullah Musavi Humeyni 

vardır. Kimilerine göre İslam Devrimi’nin gerçek tasarımcısı 

1977 yılında ölen Ali Şeriati, kimilerine göre ise Humeyni 

sadece devrimin lideri değil, aynı zaman da İslam 

Cumhuriyeti’nin temel taşı Velayet-i Fakih
159

 kavramının 

yaratıcısı olan fakihtir.
160

 

Ali Şeriati, geleneksel orta sınıfın içinden gelmiş 

küçük bir araziye sahip olan bir ulemanın oğlu olarak 

Horasan'da doğmuştur. Fransa'da eğitim görmek için devlet 

bursunu kazanmıştır. 1965 yılında İran’a dönen Şeriati on yıl 

boyunca, bir grup dindar hayırseverin Tahran’da açmış 

olduğu konferans salonunda dersler vermiştir. Vermiş 

olduğu dersler kitap haline getirilmiş ve kayda alınan 

bantlarla beraber geniş bir kitleye ulaşmıştır. Bu süre içinde 

Şeriati, tutuklanma kararı çıkmış, İngiltere’ye gitmek 

zorunda kalmıştır
161

. Kısa zamanda herkes tarafından tanınan 

bir isim haline gelmiştir. Yazmış olduğu çok sayıda eserin 

ortak teması, Şiiliğin temel ilkeleri ile her türlü baskıya, 

bilhassa feodalizm, kapitalizm ve emperyalizme karşı 

devrimdir. Şeriati daha çok genç aydın kitlelere seslenirken, 

Humeyni doğrudan ulemaya yönelik konuşmuştur. 1963 

yılında Humeyni kendi yorumunu geliştirmeye başlamıştır. 

Fikirlerini ilk olarak 1970’de medrese öğrencilerine vermiş 

olduğu konferanslarda dile getirmiş ve bu görüşlerini 

“Velayet-i Fakih” adı altında yayımlamıştır. Humeyni’nin 

yapmış olduğu yeni yoruma göre, devlete hakim olma 

yetkisi deneyimli müctehidlere
162

 ait olmalıdır. “Humeyni bu 

fikre Şiiliğin inanış yapısından yola çıkarak varmıştır. Bu 

inanışlar Allah’ın Hz. Peygamber’le İmamları topluma yol 

göstersinler diye gönderdiğine, Peygamber’le imamların 
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toplumu doğru yolda tutsun diye geride şeriatı miras 

bıraktıklarına, on ikinci imamın yokluğunda onun dünyadaki 

yardımcıları olan kıdemli müctehidlerin şeriatın bekçileri 

olduğuna işaret etmiştir. Velayet-i Fakih ise reşit 

olmayanların, dulların ve akli ehliyeti olmayanların üzerinde 

müctehidlerin sahip olduğu yetkiyi ifade eden terim olarak 

kullanılıyordu”.
163

 

Humeyni fikirlerinin bazı kesimler tarafından hoş 

karşılanmayacağının farkındaydı. Bu durumu, monarşistler 

ve emperyalistlerin İslamı karalamak için yapmış olduğu 

faaliyetler olarak açıklarken bütün monarşilere karşı 

çıkmanın Müslümanlar için kutsal bir görev olduğunu dile 

getirmiştir. Onlarla iş birliği yapılmamasını, kurumlarına 

başvurulmamasını söylemiştir. Ayrıca monarşinin tamamen 

ortadan kaldırılması gerektiğini bütün konuşmalarında 

söylemiştir. Medresedeki derslerinde Velayet-i Fakih 

kavramını anlatırken, halka yönelik yaptığı konuşmalarında 

bu kavrama değinmemeye özen göstermiştir. Onun yerine, 

Şah rejiminin siyasal, toplumsal ve ekonomik alandaki 

yetersizliği üzerinde durmuştur. Humeyni, Şah’ın 

Müslümanlara karşı İsrail’i desteklediğini, Batıyla ittifak 

yaptığını, bütçenin neredeyse hepsini orduya harcadığını, 

tarımı boşladığını, sağlık, okul, elektrik ve temiz su olmak 

üzere köylere temel hizmetleri getirmediğini, kapitalist 

sistemi İran’a yerleştirmeye çalıştığını, Amerika Birleşik 

Devletinden almış olduğu emirleri uyguladığını iddia 

ederken suç oranlarının artmasını, toplumsal düzenin 

bozulmasını, alkole, uyuşturucuya bağımlılığın artmasını 

Şah’ın yanlış yönetiminden kaynaklandığını söylemiştir. Bu 

suçlamaları yaparken sömüren-sömürülen, efendi-köle, 

müstekbir
164

 ve mustazaf
165

 kavramlarını sıkça kullanmıştır. 

O, müstekbir ve mustazaf kavramlarını İslam’ın hak-batıl 

ayrımından ilham alarak ortaya koymuştur. Ona göre 

müstekbir ve mustazaflar arasında bir savaş vardır. ABD, 

İsrail, Sovyetler Birliği ve Batı Avrupa müstekbir safta, İran 

ile birlikte Müslüman olsun veya olmasın fakir ülkelerin 

haklarının ise mustazaf safında olduğunu söylemiştir. İslam 
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dünyası açısından Müslümanların iradelerine muhalif olarak 

işbaşına gelen monarşiler ile diktatörler müstekbir, geniş 

halk kitleleri ise mustazaflar olarak değerlendirmiştir.
166

 

Humeyni’nin yapmış olduğu açıklamalarda bu kavramları 

sıkça kullanması, ilerleyen tarihlerde devrimin sokak 

sloganları olarak benimsenmesini sağlamıştır. Bu sloganlar; 

İslam ezilenlerin (müstezefin) dinidir,ezenlerin 

(müstekbirin) değil. 

İslam kenar mahalle sakinlerini (zağa-nişin) temsil 

eder, saray (kah-nişin) sakinlerini değil. 

İslam kitlelerin afyonu değildir. 

Yoksullar devrim uğruna ölür, zenginler devrime karşı 

fesat kurma uğruna. 

Dünyanın ezilenleri (müstezefin) birleşin. 

Dünyanın ezilenleri Ezilenlerin Partisi’ni kurun. 

Ne Doğu ne Batı, ama İslam. 

Hepimiz İslam için varız, kapitalizm ve feodalizm için 

değil. 

İslam sınıf farklılıklarını silip süpürecek. 

İslam kitlelerden doğar, zenginlerden değil. 

İslam’da topraksız köylü kalmayacaktır. 

Ruhani liderlerin görevi yoksulları zenginlerin 

pençesinden kurtarmaktır.
167 

 

 

1970’li Yıllar ve Devrim 

 

İran Devrimi’nin başlama süreci birçok uzman yazar 

ve politikacı tarafından Jimmy Carter’in “İnsan Hakları 

Politikası” ekseninde değerlendirilip açıklanmıştır.
168

 Ancak 

bu süreç içerisinde şunu açıklamak gerekir ki devrimin 

patlak vermesinin nedeni son dakikada yapılan siyasi hatalar 

değildir. Uzun süredir İran toplumunda birikmiş olan aşırı 

baskıların patlak vermesi ve bunu takip eden ekonomik 

sorunların yaşanmasıdır. 

1970’li yıllara gelindiğinde Şah, toplumun hemen 

hemen her kesimine karşı yabancılaşmıştır. Giderek büyüyen 
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devletin ona toplum üzerinde mutlak denetim yetkisi 

verdiğine güvenmiştir.
169

 Bu dönemde Jimmy Carter 

Amerika’nın etkisi altında bulunan tüm ülkelerde aynı insan 

hakları anlayışının uygulanmasını istemektedir. Bunun 

nedeni ise Amerika’nın
170

 içinden geçtiği koşullarla ilgili 

sorunlar ve politik konjonktürdür
171

. Şah, seçimlerde Jimmy 

Carter’e karşı Gerald Ford’u
172

 desteklemiştir. Şah’ın İran 

toplumuna uyguladığı baskıcı politikalarına karşı, Carter’in 

izlediği tutum dikkati üzerine çekmiştir. Başbakan Carter, 

İnsan Hakları Politikasının İran ve diğer müttefik ülkelerde 

uygulanmasını istemiştir. Bu politika İran'daki siyasi ortamı, 

Devrim’e hazırlayan kıvılcım olmuştur. Nitekim Devrimden 

sonra geçici hükümetin Başbakanı Bazergan’ın “Carter’in 

seçilmiş olması, İran’ın yeniden nefes almasını olası 

kılmıştır”
173

 demeci, sürecin önemini açıklamaktadır. 

Bu süreçte, ekonomik durumuna baktığımızda, ülkede 

şiddetli bir enflasyon hakimdir. Bu durum Şah rejimini iyice 

çıkmaza sokmuştur. Enflasyon artışının temel sebebi ise, 

yeterli evin olmaması ve yüksek maaşlı yabancı 

teknisyenlerin İran’da bulunmasıdır. Bunun yanı sıra nüfus 

artış hızının tarımsal ürünlerin üretim oranından daha hızlı 

olması, tarım ürünü fiyatlarının dünyada yükselmesi, hızlı 

sanayileşme ve askeri alandaki harcamaların her gün artması 

bu durumda etkili olmuştur. Bütün bu yaşanılan sıkıntılara 

köyden kente başlayan göç de eklenmiştir. Buna paralel 

olarak tarım sektöründe iş gücü açığının ortaya çıkmasıyla 

daha da çözülemez bir durum ortaya çıkmıştır. 
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“Şah rejiminin büyük sermaye sahiplerine karşı 

başlattığı mücadele, orta sınıf kökenli, küçük tüccar ve pazar 

esnafını da hedef alarak daha da şiddetli bir hal almıştır. Lise 

öğrencilerinden oluşan 10.000 kişilik “Teftiş Timleri” ve 

Savak tarafından kurulan “Esnaf Şuraları”, küçük esnaf ve 

pazardan 400.000 kişiye değişik cezalar vermiştir. 

Neredeyse pazarda çalışan her aileden en az bir kişi 

cezalandırılmıştır. Bu durum neden orta sınıfın devrime 

destek verdiğini açıklamaktadır. 1975’deki ekonomik 

krizlerin yan ısıra bazı yabancı devletler ile uluslararası 

örgütler, İran’da polisin etkinliğini kırmak için Şah’a baskı 

uygulamışlardır. Londra Merkezli Uluslararası Af Örgütü
174

, 

İran'daki Şah rejiminin dünyanın en çok “insan haklarını 

ihlal eden” rejimlerinden biri olduğunu tespit edip ilan 

etmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası İnsan 

Hakları Komisyonu
175

, Şah’a yazdığı mektupta rejimin insan 

haklarını ihlal ettiğini ve İran'daki içler acısı olan insan 

hakları durumunun düzeltilmesini talep etmiştir.”
176

 Bu 

durum artık Washington’un Şah’ı destekleme politikasının 

sona erdiğini gözler önüne sermektedir. Çok kısa sürede 

Carter’in insan hakları politikası, Şah’ın gücünü kullanma 

yetkisini kısıtlamıştır. 

“Humeyni Eylül 1978’de ulemaya yazdığı şu satırlarla 

durumu anlatmıştır: “Bugün İran’da bir fırsat göze 

çarpmaktadır; bu fırsatı değerlendirin… siyasi partilerin 

yazarlarını bugünlerde eleştiriyorlar; ve muhalefet 

haykırıyor, egemen sınıf ve Şah’a mektup yazdıkları gibi 

mektuplara imzalarını da koyuyorlar. Siz de yazın ve Şah’ın 

cinayetlerini dünyaya duyurun. Eleştirilerinizi yazın ve 

yetkililere verin. Nitekim insanların birçoğu yazmışlar, 
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başka şeyler de söylemişler ve kimse de onlara 

karışmamıştır.” Humeyni’nin bu demeci, ulemanın devrime 

çok yakın bir zamana kadar yaşanan politik gelişmeler ve 

koşullardan ne kadar uzak kaldıklarını gözler önüne 

sermektedir.”
177

 

1977 yılının başında Ulusal Cephe’nin liderleri ile 

birlikte ünlü yazarlardan Asgar Haj Seyyed Javad ve 

hukukçulardan elli kişi Şah ve döneminin Başbakanı Amir 

Abbas Hoveyda’ya mektup yazmışlardır. Bu mektupta, 

toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik koşulların çöküntü 

içinde olduğunu söylemişlerdir. Bu olaydan cesaret alan bir 

grup Humeyni taraftarı, Humeyni’nin büyük oğlu 

Mustafa’nın cenaze töreninde Irak’tan gizli olarak 

getirdikleri Humeyni’nin konuşma bant kayıtlarını cenazeye 

katılanlara dağıtmışlardır. Çevrede bulunan polis ve Savak 

ajanları hiçbir şekilde olaya müdahale etmemiştir. 

Humeyni Irak’tan ve Şeriatmadari
178

 İran’dan 

hareketin “Şia motifli liderlik sürecine” katılmışlardır.
179

 

Bunun nedeni ise Şia ideolojisinin öncelikle üniversiteler, 

liseler ve daha sonrada bürokratik kurumlarda gelişmesi ve 

yerleşmesidir. Her iki din adamı da Ali Şeriati’nin 

geliştirdiği ideolojik söylemleri sık sık kullanmıştır. Ancak 

Humeyni’yi bütün İran’a tanıtan ve dini lider konumuna 

yerleşmesini sağlayan en önemli etken Humeyni’ye yönelik 

7 Ocak 1978’de “Ettelaat” gazetesinde hakaret dolu bir 

makalenin yayımlanmasıdır. Bu makale, Humeyni’yi genel 

olarak ruhani liderler sınıfı feodalizm ve emperyalizm ve 

elbette komünizmle iş birliği yapan kara irticacılar olarak 

suçlamaktadır. Humeyni’nin gençliğinde şarap ve tasavvuf 

şiirleriyle dolu hovarda bir yaşam sürdüğünü, aslında İranlı 

olmadığını, dedesinin Keşmir’de yaşadığı ve akrabalarının 

Hindi soyadını kullandığını iddia etmiştir.
180

 9 Ocak’ta Kum 

kentinde sinirlenen din adamları tarafından düzenlenen 

yürüyüşe tüm pazar çalışanları da destek vermiştir. Polisin 

müdahale etmesiyle onlarca insan ölmüş ve halk devlet 

dairelerine saldırarak binaları ateşe vermiştir. Şeriatmedari, 

polisin göstericilere göz yaşartıcı bomba ve sıcak su 
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dağıtmayıp ölümlerine sebep olduğu için şaşkınlığını ve 

üzüntüsünü dile getirerek polisi kınamıştır. Kum kentindeki 

olaylardan kısa bir süre sonra, yedi kentte de gösteriler 

yapılmıştır. Pazar esnafı ve tüccarlar gösterileri destekleyip 

dükkanlarını kapatarak din adamlarıyla birlikte yürüyüşlere 

katılmışlardır. Bu gösterilerin en önemli tarafı, din 

adamlarının ilk kez çarşı esnafı ve halkla birleşerek Şah 

rejimine karşı bir muhalefete katılmalarıdır. Bu hareket İran 

tarihinde, din adamlarının halkla birleşme ve hareket 

etmelerinin başlangıcı olmuştur. Humeyni’nin kenti olarak 

kabul edilen Kum kentinden sonra, ikinci merkez 

Şeriatmedari’nin kenti Tebriz olmuştur. 

“Humeyni Amerika Birleşik Devletleri’nin elçisi 

Solivan üzerinden Şah’ın yerine geçebilen ordu generalleri 

ve siyasal muhalefet planına karşı üç girişimde bulunmuştur. 

Öncelikle halktan genel grevleri sürdürmesini istemiştir. 

İkinci olarak ordu ve silahlı kuvvetlerin tüm rütbelerinin 

halkın devrimci hareketine katılmasını istemiştir. Son olarak 

da sadece muhalefetin istek ve amaçları doğrultusunda 

ulusal bağımsızlık, özgürlük ve halkın egemenliği gibi 

kavramları vurgulamada ısrarlı olmuştur. Böylece tüm 

muhalefet Humeyni’yi hareketin lideri olarak kabul etmiştir. 

Marksistler Humeyni’yi lider olarak kabul ettikleri halde, 

Humeyni hiçbir zaman sol eğilimli herhangi bir yaklaşımda 

bulunmayarak, solun Amerika’dan bile tehlikeli olduğunu 

söylemiştir. Devrimin gerçekleşmesine kısa bir süre kala 

Humeyni’nin evrim liderliğine yükselmesi, devrimden 

sonraki süreçte de oldukça önemlidir. Humeyni’nin liderliği 

devrimden sonraki süreçte iktidarın elden ele dolaşmasını 

engellemiştir. Fransız Devrimi örneğinde, Devrimden sonra 

Kral’ın yokluğunu hiçbir grup doldurma gücüne sahip 

değilken, İran’da bu boşluk başarılı bir biçimde Humeyni 

tarafından doldurulmuştur.”
181

 Artık devrim Humeyni ile 

özdeşleşmiştir. Şah’ın yaşamına karşı Humeyni’nin ilerleyen 

yaşı, sade yaşantısı halkın dikkatini çekmiştir. Humeyni’nin 

katı ve tutarlı liderliği, devrimcilikte sertlikten yana tavır 

alması, halkın en alt kademesiyle iletişim kurabilme 

yeteneği onu devrimin lideri konumuna yükseltmiştir. 

Dini çevre Şia geleneği gereği, Kum kentinde 

ölenlerin kırkıncı günü merasimini Tebriz’de 
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Şeriatmedari’nin evinde ve camilerde düzenleme kararı 

almış ve hazırlıklara başlamıştır. Rejim, halkın 

Şeriatmedarı’nin evine ve camilere girmesini, olayların 

başka şehirlere sıçraması kaygısıyla engellenmiştir. Halk 

sokaklara yönelerek bankalar, tiyatrolar, içki satan 

mağazalar ve bazı resmi kuruluşların binalarını ateşe 

vermiştir. Ordunun müdahalesiyle bir grup insan öldürülmüş 

ve bazıları da gözaltına alınmıştır. Şah, Savak ve ordusunun 

bölgesel sorumlularını değiştirerek olayların yabancılar 

tarafından desteklendiğini açıklamıştır. Tebriz olayları, Şia 

gibi bazı gelenekler ile sembollerini değiştirerek 

siyasallaştırılmıştır. Bu süreçte devlet dairelerini bombalama 

ve ateşe verme hareketi Tebriz’den diğer kentlere de 

yayılmıştır. Humeyni ise Irak’tan Tebriz halkının 

kahramanca direnişlerini övgüyle dillendirmiş ve dolaylı 

olarak gösterilerdeki halkın devrimci öfkesinin meşruiyetini 

ima etmiştir.
182

 

Tebriz olaylarının başka şehirlere sıçraması ve ölü 

sayısının artması sonucunda, din adamları rejime saldırmaya 

başlamıştır. Halkı harekete geçirmekte camiler, tekkeler ve 

İslami dernekler en önemli rolü üstlenmişlerdir. İlk kanlı 

ayaklanma Tebriz'de meydana gelmiş ve ilk sıkıyönetim 

Isfahan’da ilan edilmiştir. Her iki şehirdeki cami sayısı diğer 

İran kentlerine göre fazladır. 

Artık Şah ve yönetimi, dini yapının karşı duruşunu 

açıkça görmüştür. Derhal Savak başkanı değiştirilerek 

General Nasiri yerine General Mokaddem atanmıştır. Siyasi 

tutukluların birçoğu serbest bırakılmış ve Haziran 1979’da 

serbest seçimlerin yapılması önerisini meclise bırakılmış, 

enflasyon ve fiyat artışlarını kontrol altına almak için esnaf 

ve tüccarlara uygulanan baskı kaldırılmıştır. Ayrıca Şah, 

Meşhed
183

 kentine giderek Şia mezhebinin sekizinci İmamı 

Reza’nın
184

 türbesini ziyaret etmiştir. Oradaki din 
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adamlarına, Kum kentindeki kapatılmış olan Feyziyye 

İlahiyat Medresesi’nin açılacağına dair söz vermiştir. 

Bunlara paralel olarak, bankaların bombalanmasını 

engellemek için tüm bankalara polis yerleştirmiş ve 

güvenliği sağlamıştır. Muhalefet liderlerini etkisizleştirmek 

için özel birimler kurmuş ve birçoğunu tutuklatmıştır. 

Rejimin dini yapıya karşı başlattığı yeni mücadele, her 

ne kadar ılımlı din adamları tarafından olumlu karşılandıysa 

da başarılı olmamıştır. Şah, muhalefet ile uzlaşmak yerine, 

dini kesim, sol, ulusal cephe ve diğer tüm grupları aynı 

kefeye koyarak hareket etmiştir. Nisan 1978'de 

Afganistan’da Sovyet yanlısı bir grup tarafından 

gerçekleştirilen kanlı askeri darbeyi bahane ederek, 

muhalefeti komünizmin unsur ve odakları olarak 

adlandırmıştır.
185

 Şah’ın bu tutumu aşırı dincilerin 

güçlenmesine neden olacaktır. Bu aşamadan sonra, 

muhalefet, gösteri ve eylemlerinde doğrudan güvenlik 

güçleri ile çatışmalara girmeye başlamıştır. Batı’nın medya 

üzerinden Şah’a karşı bir mücadele başlatması da 

Humeyni’yi güçlendirmiştir. Bu durumda Humeyni, siyasal 

yetenek ve karar alma gücünü ispatlamıştır. Şah, 1978'de 

Doğu Avrupa ziyaretini ertelemişse de Ağustos ayında 

birçok şehir ve özellikle İsfahan’da yeni ayaklanmaların 

başlamasının önüne geçememiştir. 19 Ağustos’ta işçi kenti 

Abadan’da büyük bir sinema salonunda yangın çıkmış, dört 

yüzü aşkın kadın ve çocuk yanarak can vermiştir. Halk 

kendisine karşı olduğunu düşündüğü emniyet müdürünü 

suçlamıştır
186

. Şehirdeki toplu cenaze törenin ardından 

ölenlerin akraba ve arkadaşlarından oluşan kalabalık bir grup 

“Şahı yakın, Pehlevilere son” diye bağırarak Abadan'da 

yürümüşlerdir. Olayı haber yapan Washington Post muhabiri 

yürüyüşçülerin tek bir mesaj verdiklerini, bunun da “Şah 

gitmeli” anlamına geldiğini yazarken, Financial Times 

muhabiri "rejimden çıkar sağlayanların bile yangının Savak 

tarafından çıkarıldığı kuşkusu taşımalarına” şaşırmıştı".
187

 

İsfahan’da ise bir din adamının güvenlik güçleri tarafından 

yakalanması kanlı bir ayaklanma ve sıkıyönetimin ilanı ile 
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sonuçlanmıştır. Şiraz,
188

 Ahvaz
189

 ve Tebriz
190

 kentlerinde 

sıkıyönetimin uygulanması, halk ayaklanmalarının kentsel 

düzeyden, toplumsal düzeye yükselmesi sonucunu 

doğurmuştur. Yaşanılan bu ayaklanmalar artık İran’ı bir 

devrimin eşiğine getirmiştir. Ayaklanmaların durdurulması 

mümkün görünmemiştir. Muhalefet cephesi giderek daha da 

sert tavırlar almıştır. Ancak cephe içerisinde ikili bir ayrım 

söz konusudur. Bunlar, Cephe-yi Milli (Ulusal Cephe), 

Nehzate Azadi (Özgürlük Hareketi)’dir. 

Şeriatmedari liderliğindeki dinsel kesim ve ılımlılar 

Şah’ın kalmasından yanaydılar. Devrimci gruplar ise 

Humeyni ile birlikte devrimi savunmuşlardır. Şah ise ne 

yetkilerinden vazgeçmiş, ne de ılımlılar üzerinden uzlaşmayı 

kabul etmiştir. Bunun nedeni ise, son ayaklanmaların 

içeriğinden ve niteliğinden habersiz olmasıdır. 

Şah, 1960 yılı başbakanı Şerif Emami’yi yeniden 

başbakanlık görevine getirmiştir. Emami öncelikle din 

adamlarını sakinleştirmek için kadın çalışmalarını kaldırmış, 

din ve evkaf konuları ile ilgili bakanlıklar kurmak için 

harekete geçmiştir. İsfahan ve Tebriz’de yaşanan kanlı 

olayların suçlularını cezalandırılmak için emirler vermiş, 

Diriliş Partisi’ni kapattırmıştır. Bu değişimler yurtdışında 

sürgünde olan İranlılar tarafından olumlu karşılanıp, ülkeye 

dönmelerini sağlamışsa da Şah’ın çevresinin birbirine 

girmesine sebep olmuştur. Bu durum gerilimi iyice 

arttırmıştır. Şeriatmedari, halk ile rejim arasındaki gerilimi 

yatıştırmak için yeni hükümete üç ay süre tanımıştır. 8 Eylül 

1978’de Kara/Kanlı Cuma olayları meydana gelmiş ve bu 

durum Emami hükümetinin sonunu getirmiştir. Şöyle ki, 

muhalefet, düzenleyeceği yürüyüşü Tahran’ın güney 

semtlerinden Jale Meydanında ve 8 Eylül’de yapacağını 

duyurması üzerine ordu daha önceki yürüyüşlerden duyduğu 

tedirginliğin etkisiyle Emami hükümetini 7 Eylül 1978 

gecesinde sıkıyönetimi ilan etmeye zorlamıştır.
191

 Ancak 

olaylar sırasında çok sayıda rejim karşıtı 
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ölmüş/öldürülmüşken Rejim ölenlerin sayını 80 kişi olarak 

belirtirken, muhalefet ölenlerin sayısının binlerce olduğunu 

söylemiştir. 

Kara/ Kanlı Cuma olarak tarihe geçen bu gelişmeler 

hasta olan Şah’ı daha da yıpratmıştır. Olayları yatıştırmak 

için 1400 siyasi tutuklu serbest bırakılmış, Jale meydanında 

ölen kişilerin ailelerine sınırsız mali yardım yapılacağı 

duyurulmuş ve Savak’ın gücünün sınırlandırılacağı 

söylemiştir. Emami hükümeti ise Humeyni’nin ülkesine 

dönüşünün serbest olduğunu ilan etmiştir. Ancak 

Humeyni’nin tepkisi Şah’a yönelik saldırıların daha da 

artmasına neden olmuştur. Emami bu tepkiye karşı Irak 

Devleti’nden Humeyni’nin ihraç edilmesini talep etmiştir. 

Saddam Hüseyin, Şah ile arasındaki yakın ilişkiden dolayı 

Humeyni’yi Irak topraklarından ihraç etmiştir. Humeyni 6 

Ekim’de Paris’e gitmek üzere Irak’ı terk etmiştir. Fransa’da 

Paris’e yakın Nofel le Chateau’da ikamet etmiştir. Şah ve 

rejim mensupları, Humeyni’nin Paris’te kalmasıyla 

etkinliğini kaybedeceğini düşünürken tam tersi bir sonuçla 

karşılaşmışlardır. Humeyni 114 günlük Paris ikametinde 

Batı’da eğitim görmüş danışmanları Ebrahim Yazdi, Sadeq 

Qotbzade ve Abol Hasan Benisadr’ın yardımlarıyla Batı’nın 

tüm medya olanaklarını kendi düşüncelerini yaymak için 

ustaca kullanmıştır.
192

 

Ekim ve Kasım aylarında tüm işçi ve devlet 

memurları İran’ın devrim hareketine katılmıştır. Bunun 

sonucunda ulusal grevler devam etmiştir. Okulların açılması 

ile greve katılan ilk kişiler öğretmenler olmuştur. 

Öğretmenlerin greve katılması, öğrencilerin ayaklanmalara 

katılmasını sağlamıştır. Grevler sürecinde, petrol endüstrisi 

ve elektrik santralleri çalışanları, petrolün günlük üretimini 

5.7 milyon varilden 1.5 varile indirmek ve elektriği düzenli 

olarak kesintiye uğratmakla rejime son darbeyi indirmiştir.
193

 

Böylece ekonomik alanda yaşanan sorunlar, politik alanda 

da yerini almıştır. Eylemciler basın özgürlüğünü talep 

etmişler ve bununla beraber Şah rejiminin ortadan 

kalkmasını istemişlerdir. Ancak Paris’te yaygın kitle iletişim 

araçları sayesinde sürekli İran’la temas halinde kalmıştır. 

Humeyni’nin bütün konuşmaları ve mesajları kasetlerle İran 
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halkına ulaştırılmış ve Cuma hutbelerinde İran halkına 

dinletilmiştir. Humeyni’nin sesi evrensel basın yayın 

kuruluşları ve BBC
194

 vasıtasıyla tüm dünyaya ulaşmıştır. 

Böylece Humeyni İran halkı ile iletişimini daha da 

güçlendirmiştir. Şeriatmedari ise kendi safını Humeyni’ye 

yaklaştırmak zorunda kalmış ve rejimle bağlantılarını 

kopartmıştır.  

Bu arada muhalefet ve rejim birbirlerine uyguladıkları 

baskıyı arttırmış ve Tahran Üniversitesinde meydana gelen 

çatışmalarda ölenlerin sayısı artmıştır. 4 Ekim’de Ulusal 

Cephe liderlerinden Sencabi, Paris’te Humeyni ile 

anlaştığını belirten 3 maddelik bir bildiri yayınlamıştır. Bu 

bildiride Şah rejiminin meşru olmadığını, rejim 

muhaliflerinin hareketi İslami usullerine, demokrasi ve 

bağımsızlığa dayalı bir sistemin kurulmasını istediğini ilan 

etmiştir.
195

 Çatışmaların Tahran’ın güneyindeki petrol 

alanlarında yoğunluk kazanmasıyla Şah, Genelkurmay 

Başkanı Orgeneral Azhari yönetiminde askeri bir hükümetin 

kurulduğunu ilan etmiştir. Gazeteler ve okullar kapatılmıştır. 

Petrol endüstrisinde çalışan bireyler, işlerinin başına 

dönmesi için zorlanmıştır. Ancak petrol üretimi normal 

seyrine dönmemiştir. Fabrikalar ve devlet dairelerinde 

grevler devam ederken, grevin olmadığı yerlerde ise işi 

yavaşlatmak için eylemler devam etmiştir. 23 Ekim’de 

Humeyni Muharrem ayı boyunca halktan eylem ve 

grevlerini sürdürmesini istemiştir. Halk da kitleler halinde 

alkışlar eşliğinde İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasını, 

Humeyni’nin geri dönmesini, emperyalist güçlerin ülkeden 

kovulmasını ve “muhtaç kitleler için sosyal adalet 

uygulanması yönünde çağrılarda bulunmuştur.
196

 

Yaşananlara ilişkin New York Times gazetesi olaylarda 

verilen mesajın açık seçik ortada olduğunu yazmıştır: 

“Hükümet kanun ve düzeni korumaktan acizdi. Ancak 

kenara çekilip dini liderlerin yönetimi devralmasına izin 

verebilirdi. Muhalefet bu mitingle bir anlamda hali hazırda 

alternatif bir hükümetin bulunduğunu gözler önüne 
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sermiştir”
197

 diye kaydederken Christian Science Monitor
198

 

da benzer bir yaklaşımla, “Başkentte dev bir insan dalgası 

kabararak hiçbir mermi ya da bombayla verilmeyecek 

mesajı açıkça haykırdı: “Şah Gitmeli”.
199

 İran halkı, kitleler 

halinde yapılan bu mitingleri gerçek bir halk oylaması olarak 

görmüştür. Petrol bölgelerinde grevler yasağa rağmen devam 

etmiş ve petrol üretimi ciddi şekilde azalmaya başlamıştır. 2-

4 Kasım’da Tahran'da Meşhed'de binlerce kişi sıkıyönetimi 

ihlal ettikleri gerekçesiyle hayatlarını kaybetmiştir. 

Muharrem’in dokuzuncu ve onuncu günlerinde Tahran’da 3 

milyon, Meşhed’de 700.000 ve İsfahan’da 500.000 kişi 

yürüyüşe katılmıştır.
200

 Bu süreçte 17 maddelik bir bildiri 

yayınlayarak Şahlık rejiminin kaldırılmasına, ülkenin 

yabancılar tarafından sömürülmesine son verilmesi, İslami 

adil ve demokratik bir düzenin kurulması, azınlıklar, 

kadınlar ve sürgün edilenlerin haklarının korunmasını talep 

etmişlerdir.
201

 

Bu arada Amerikan Başbakanı Carter yine Şahı 

desteklemiştir. Ancak üç hafta sonra Şah rejimi halk ve 

kurumlar üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetmiştir. 

Aralık ayının sonlarında petrol üretimi 300.000 gerilemiştir 

ve tüm ekonomik faaliyetler durmuştur. Şah tatil yapmak 

için ülkeyi terk edeceğini ilan etmiş, Ulusal Cephe’nin 

liderlerinden Şahpur Bahtiyar’ı başbakan olarak atamıştır. 

Ulusal Cephe ise Şah’ın bu hareketine tepki olarak 

Bahtiyar’ı parti üyeliğinden çıkartmıştır. Başbakan Şahpur 

Bahtiyar 3 Ocak 1979’da görevine başlamıştır. İlk icraatı, 

basında sansürün tamamen kaldırılması, siyasi tutukluların 

serbest bırakılması, Savak’ın istihbarat bölümünün 

kapatılması ve Güney Afrika ve İsrail’e petrol satışının 

durdurulması olmuştur. Ayrıca artık İran’ın Fars Körfezi 

jandarması olmayacağını ilan etmiştir.
202

 Yapılan bütün 

icraatlara rağmen ülkedeki gösteriler ve grevler, daha fazla 

insanın katılmasıyla gelişerek devam etmiştir. 11 Ocak 

1979’da Şah’ın yakın bir tarihte ülkeyi terk edeceği şayiası 
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yayılmıştır. Nitekim kısa sürede Bahtiyarın başkanlığında on 

üç kişilik saltanat şurası kurulmuş, 16 Ocak 1979’da Şah, 

Mısır’a gitmek üzere İran’ı terk etmiştir. Halk sokaklara akın 

etmiş ve Şah’ın gitmesi coşkuyla kutlanmıştır. 17 Ocak'ta 

Humeyni Paris’te, İslam Devrimi Şurasının
203

 kuruluşunu 

kabul etmiştir. 19 Ocak'ta Tahran’da bir milyondan fazla 

kişinin katıldığı gösteride Şah’ın saltanattan indirildiğini ve 

özgür bir İslami Cumhuriyetin istenildiğine dair bildiri 

okunmuştur. 24 Ocak’ta ordu, Tahran Mehrabad 

Havaalanını
204

 işgal ederek Humeyni’nin İran’a gelişini 

engellemeye çalışmışsa da 27 Ocak'ta Tahran'da milyonlarca 

insan gösterilerle havaalanının açılmasını ve Humeyni’nin 

İran’a gelmesini istemiştir. Rejim, 30 Ocak’ta havaalanının 

açılmasına ve Humeyni’nin gelmesine karar vermek zorunda 

kalmıştır. 1 Şubat 1979’da Humeyni, on üç yıllık sürgünden 

sonra ülkesi İran’a geri dönmüştür. İki hafta sonrada Şah 

ülkeyi terk etmiştir. Dünya tarihinde belki -ilk kez- yaklaşık 

dört milyon civarında halk yığını, şehrin sokaklarından 

başlayarak Mehraabad Havaalanına dek Humeyni’yi 

karşılamak için toplanmıştır.
205

 Humeyni’yi karşılayan 

kalabalık kitle, onu havaalanından helikopterle alarak 

Behişt-i Zehra
206

 mezarlığına götürüp devrim uğruna şehit 

olan on binler için dua etmesini istemiştir. 

Humeyni burada: "Biz bu süre zarfında çok büyük 

musibetler gördük. Ve bazı zaferler elde edildi ki onlar da 

büyüktü. Kadınlar ve adamlar genç evlatlarını kaybettiler. 

Çocuklar babalarını kaybettiler. Bu evlatlarını kaybedenleri 

gördüğüm zaman omzumda dayanamayacağım bir ağırlık 

hissediyorum. Milletimize isabet eden bu zararların 

uhdesinden gelemem. Ben her şeyi Allah yolunda veren bu 

halka teşekkür edemem. Allah onların ecirlerini versin. 

Evladını kaybeden analara başsağlığı diliyorum. Dertlerine 

ortağım. Evlatlarını kaybeden babalara bu süre zarfında, 

babalarını kaybeden gençlere başsağlığı diliyorum. Bu 

musibetlerin niçin bu millete isabet ettiğini düşünmeliyiz. Bu 

millet ne diyordu ve ne diyor ki seslerini çıkardıkları andan 
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bu yana öldürme, zülüm yağma devam ediyor? Milletimiz ne 

söylüyordu ki bu cezaları hak etti? Milletimiz kurulduğu 

günden bu yana kanuna aykırı olan bu Pehlevi 

saltanatı..benim yaşımda olanlar biliyorlar ve gördüler. 

Kurucular Meclisinin cebren kurulduğunu, milletin hiçbir 

katkısı olmadı. Kurucular meclisini zorla kurup vekillerini 

Rıza Şah’a, saltanat oyu vermek için mecbur ettiler. Bu 

saltanat en baştan batıl idi. Zaten saltanat rejiminin kendisi 

en başından kanuna, akıl kaidelerine, insan haklarına 

aykırıdır. Bir milletin tamamı padişah olması için bir adama 

oy verdiğini düşünelim. Pekala, bu millet kendi alın yazısını 

tayin hakkına sahip olduğu için oyları onlar için geçerlidir. 

Bu şekilde bir milletin tamamı bile elli sene öncekilere elli 

sene sonrakilerin alınyazısını belirleme hakkını kim 

vermiştir? Her milletin alın yazısı kendi elindedir. Biz 

Kaçarlar Hanedanı öncesinde yoktuk. Kaçarlar Saltanatının 

bir referandum vasıtasıyla gerçekleştiğini ve bütün milletin 

bunlara kabul oyu verdiğini farz edelim. O insanlar 

Muhammed Kaçar Han’a kabul oyu vermiş olsalar bile 

Muhammed Han ve Kaçar Saltanatına oy veren dedelerimiz 

– ki biz onların dönemlerini görmemiştik- bizim yerimize 

bizim dönemimizde Ahmed Şah’ı seçmeye ne hakkı var? Her 

milletin kaderi kendi elindedir. 100-150 sene önce olan 

halkın kendi kaderleri ve iradeleri vardı. Ama onlar bizim 

iradenize sahip değillerdi ki başımıza bir padişah musallat 

etsinler. Bu Pehlevi Hanedanının halk iradesi ile 

kurulduğunu ve Kurucular Meclisini de halk iradesi ile 

kurduklarını farz etsek bile bu yanlış feraziye doğru bile olsa 

bu Rıza Şah’ın o dönemde yaşayan insanlara Şah olduğunu 

gösterir. Ama Muhammed Rıza’nın şimdi yaşayan halka Şah 

olması meselesine gelince o dönemde yaşayanların şuan 

yaşayan bizlerin kaderini belirlemeye ne hakkı var? Bununla 

beraber Muhammed Rıza’nın saltanatı da babasının 

saltanatının Kurucular Meclisinde zorla kabul ettirilmesi 

gibi kanuna aykırıdır. Ki Rıza Şah’ın saltanatının kanuni 

olması durumda bile onların bizim kaderimizi tayın etmeye 

ne hakları vardı? Atlarımız bizim velilerimiz miydi, 80-100 

sene önce yaşayanlar sonrakilerin alın yazısını nasıl 

belirlerler. Bu da Muhammed Rıza’nın saltanatının kanuni 

olmadığının bir diğer delilidir. Buna ilaveten o zaman ki 

saltanat ve Kurucular Meclisi sahih olsa bile bugün bu 

milletin biz bu Şah’ı istemiyoruz deme özgürlükleri vardır. 
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Bu insanlar bugün biz Muhammed Rıza Şah’ı ve saltanatını 

istemiyoruz diye oy veriyorlarsa, bu da onun saltanatının 

batıl olduğunun bir diğer delilidir. Şimdi Muhammed Rıza 

dönemindeki hükümet ve meclislere gelelim. Bütün bir 

meşrutiyet döneminde, belki çok az istisnası vardır, halkın 

vekillerin seçiminde hiçbir rolü olmamıştır. Şuan mecliste 

hem şura hem de sina meclisi var. Ben şimdi Tahran’da 

yaşayan sizlere soruyorum. Sizler acaba bu meclislerde olan 

vekilleri kendinizin belirleyeceği hakkın da bir bilgiye sahip 

miydiniz? Bu halkın çoğu bu vekilleri tanıyor mu yoksa 

bunlar halktan habersiz zorla mı belirlenmişler? Halktan 

habersiz ve izinsiz olan bir meclis kanuni değildir. Bu 

meclislerde oturup vekil unvanıyla maaş adı altında milletin 

malını alan kimselerin o maaşları almaya hakları yoktur ve 

onlar borçlular. Kendisi ve babası gayr-i kanuni olan bir 

Şah’tan yetki alan bir hükümet de vekilleri de gayr-ı 

kanunidir. Böyle bir Şah’ın hükümeti meclisi gayr-i kanuni 

olur. Bu milletin dediği biz bu saltanatı istemiyoruz ve 

kaderimiz bizim elimizdedir. Şimdi de diyorlar ki biz bu 

vekilleri, meclisi ve bu hükümeti gayr-i kanuni kabul 

ediyoruz. Acaba kanuni olmayan bir meclis Şah’tan yetki 

alan bir hükümetin kanuni olması mümkün mü? Biz diyoruz 

ki siz gayr-i kanunisiniz ve gitmelisiniz. Biz bildiriyoruz ki 

kanuni olduğunu söyleyen bu hükümetin kendisi de kanuni 

olmadığını kabul ediyor. Kaç sene önce kendileri de bunu 

kabul ediyorlardı. Şimdi ne olmuş da kanuni olduklarını ileri 

sürüyorlar. Meclis gayr-i kanunidir. Bizzat vekillerden sorun 

acaba sizi millet mi seçti diye? Kendisini milletin seçtiğini 

iddia eden olursa elinden tutup seçim bölgesine gönderecek 

ve o insanlara bu sizin vekiliniz mi, bunu siz mi seçtiniz diye 

soracağız. Kesinlikle biliniz ki cevapları olumsuzdur. Hal 

böyle olunca bu meclis de hükümet de Şah’ta kanuni 

değildir; bizim kendi kaderimizi belirlemek şer’i kanuni ve 

insani hakkımızdır diyen bir milletin hakkı bir kabristan 

dolusu şehit mi? Tahran da başka yerlerde başka 

kabristanlar. Arz edeyim ki Muhammed Rıza Pehlevi bu 

habis ve hain bizden dolayı gitti. Kaçtı ve her şeyimizi de 

berbat etti. Memleketimizi harap mezarlıkları abad etti. 

Memleketimizi iktisadi harap etti. Bütün ekonomimiz alt üst 

halde. Öyle ki tekrardan düzeltmek için milletçe el ele 

vererek uzun yıllar çalışmalıyız. Ne bir tek hükümet bu işin 

üstesinden gelebilir ve ne de belli bir halk kesimi.. Bütün 



155 
 

halk el ele vermedikçe bu ekonomik çözüntüyü düzeltemez 

Tarımı düzeltip şimdiye kadar maraba olan çiftçiyi gerçek 

çiftçi yapacağız adı altında toprak reformu yaptılar ama bu 

uzun sürede reformları ile çiftçiliğin tamamen yok olması ile 

sonuçlandı. Tarımımız tamamen bitti. Şuan siz her şeyde 

dışarıya muhtaçsınız. Yanı Muhammed Rıza bu işi 

Amerika’ya bir pazar oluşturmak için yaptı ki biz buğday, 

pirinç, yumurta kadar her şeyi Amerika ya da uşağı 

İsrail’den alalım. Bunun ıslah adı altında yaptığı bütün işler 

iflasın ta kendisidir. Toprak reformu dedikleri şey ülkeye 

belki de senede telafi edemeyeceğimiz bir zarar getirdi. O da 

halkın tamamı el ele vermeli ki telafi olabilsin. Kültürümüzü 

geri bıraktı. Öyle ki bizim gençlerimizin şuan ki tahsili tam 

bir tahsil değil ve eğer bunca zorluk ve sıkıntı ile yarım 

yamalak okuyan biri olursa tahsilinin devamına yurt dışında 

devam etmek zorunda kalıyor. Elli seneden fazladır ki 

üniversitemiz var ama bize ihanet edildiği için hiçbir 

ilerleme kaydedilememiştir. İnsanlarımızı ve insanı 

gücümüzü telef etti. Bu adam uşaklığı yüzünden fuhuş 

merkezleri kurdu. Televizyonu, radyosunun çoğu, açık 

kalması için izin verdikleri yerler fuhuş merkezidir. Bunlar 

el ele verdiler Tahran’da içki satan yerler kitap satan 

yerlerden daha fazla. Diğer fesat merkezleri sayılmayacak 

kadar çoktur. Ne diye sinemamız fuhuş merkezidir. Biz 

sinemaya karşı değiliz, fuhuş merkezi olmasına karşıyız. 

Radyoya televizyona karşı değiliz. Gençlerimizin ecnebiler 

hizmetinde olarak geri bırakan ve insani gücümüzü telef 

eden şeylere karşıyız. Biz ne zaman yeniliğe karşı olduk? 

Yenilik Avrupa’dan Doğu’ya özellikle de İran’a gelince 

uygarlaşma için faydalanmak yerine bizi korkuya salmıştır. 

Sinema uygarlaşmanın alametidir ki bu milletin hizmetinde 

ve onun eğitimi için olsun. Siz biliyorsunuz ki bunlar bizim 

gençlerimizi telef edecek. Aynı şekilde diğer icatlar. Biz 

bunlara bu yönden karşıyız. Bunlar her anlamıyla 

memleketimize ihanet ettiler. Bütün petrolümüzü başkalarına 

Amerika’ya ve diğerlerine verdiler. Karşılığında ne aldılar? 

Amerika’ya üs kurmaya yarayacak silahlar. Biz hem onlara 

petrolümüzü verdik. Hem de onlar için üs yaptık. Amerika bu 

hilesi ile ki bu adamda bu işe dahildir hem petrolü aldı. Hem 

de karşılığında kendisine üs yaptı. Bu da petrol açısından 

yaptığı ihanettir. Ki Allah etmesin birkaç sene daha saltanatı 

devam etseydi petrol rezervimizi bitirecekti. Aynı tarımı 
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bitirdiği gibi. Bu millet tamamen düşmüştü ve ecnebilere 

annelik etmekteydi. Biz bu yüzden bunların elinde feryat 

ediyoruz. Gençlerimizin kanları bu sebeplerle döküldü. 

Özgürlük istediğimiz için elli senedir baskı altında 

yaşıyorduk. Ne basınımız vardı ne de doğru düzgüm bir 

televizyon ve radyo ne bir konuşmacı konuşabiliyordu. Ne 

vaizler konuşabiliyordu ne de imamlar ne de herhangi bir 

halk tabakası rahatça işlerini yapabiliyorlardı. Bu baskı 

onun zamanın da daha da yüksek seviyededir ve hala da 

devam ediyor." 
207

 

“Yeni rejim çok geçmeden şehit sayısını 60.000 

olarak açıklamıştır. Gerçek rakam ise üç binin biraz 

üstündedir. Şehit Aileleri Vakfı 1963 yılı Haziran ayından 

başlayarak bütün devrim hareketi boyunca ölenler hakkında 

bir araştırma yaptırmıştır. Ama sonuçları yayımlanmamıştır. 

Araştırmadaki rakamlara göre 1977 Ekim-1979 Şubat’ı 

arasında geçen on dört ayda 2.781 gösterici ölmüştür. Şah 

rejimine öldürücü darbeyi 9-11 Şubat arasında Halkın 

Fedaileri
208

 ve Halkın Mücahitleri
209

 örgütleri tarafından 

desteklenen harp okulu öğrencileriyle teknisyenlerin Jale 

Meydanı yakınlarındaki ana hava üssündeki Saray 

Muhafızları’yla çatıştıkları zaman indirilmişti. Komutan 

tarafsızlığını ilan ederek askerlerini geri çekmişti. Le 

Monde
210

 gazetesinin haberinde Jale Meydanı çevresinin 

Paris Komününü çağrıştırdığı, halkın cephaneleri basıp 

silahları dağıtmasıyla buna daha da çok benzediğini 

yazmıştır. New York Times, bir yıldan fazla biz zaman önce 

siyasal kriz patlak verdiğinden beri ilk kez binlerce sivilin 

ellerinde makinalı tüfekler ve başka silahlarla sokaklarda 
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 1965 yılında kurulmuştur. Şah Rıza Pehlevi'ye ve Batı 

emperyalizmine karşı silahlı mücadele hedefiyle yola çıkan örgüt 
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210

 1944 yılında, Fransa işgal atlındayken çıkmaya başlayan 

gazetedir 
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boy gösterdiğini belirtmiştir. Tahran’da yayımlanan bir 

gazetede, on yaşındaki çocuklardan yetmiş yaşındaki 

emeklilere kadar binlerce insana silah dağıtıldığını 

bildirmiştir.”
211

 11 Şubat günü öğleden sonra Tahran 

Radyosu tarihsel anonsunu yapmıştır: "Burası İran’ın sesi, 

gerçek İran’ın sesi, İslam Devrimi’nin sesi."
212

 

Sonuç olarak, elli üç yıllık hanedanlığın ve iki bin beş 

yüz yıllık monarşinin sonu gelmiştir. Pehlevilerin kendi 

devletlerini sağlamlaştırmak için kullandığı üç temel 

dayanaktan biri olan ordu felce uğramış, bürokrasi devrime 

katılmıştı, saray patronajı ise büyük şaşkınlık içerisindeydi. 

Böylece halk sesinin Pehlevi monarşisinden daha kudretli 

olduğu kanıtlanmıştır.
213 

 

 

Devrim Sonrası İran 

 

1 Şubat 1979’da Humeyni’nin, on üç yıllık sürgünden 

sonra İran’a geri dönüşü, ilk devrimin sona erip molla 

yönetiminin kuruluşuna giden ikinci devrimin başlaması 

anlamına gelmektedir.
214

 Bu iki devrim o zamandan beri 

yanlış yorumlanmaktadır. Pehlevi Hanedanlığının yıkıldığı 

ilk devrim sırasında, bütün Batılı gözlemciler ve İranlılar 

Şah’ın ordunun desteğini aldığı sürece saltanatını 

sürdüreceğini düşünmüştür. Ordu Humeyni’nin dönüşüne 

kadar Şah’a sadık kalırken bir kısmı ise firar etmiştir. İran 

halkı Amerika desteğinin Şah’ı kurtaramayacağının 

farkındadır. Monarşinin yerini teokrasinin alacağını fark 

eden İranlıların sayısı azdır. Ancak İslam Devrimi’nin 

başarısı ilk devrimin yanlış yorumlanmasına neden olmuştur. 

Pehlevi Hanedanlığının yıkılmasında din ve ideolojiye aşırı 

önem verilmiş ekonomik ve sosyal faktörler 

önemsenmemiştir. Nihayetinde Humeyni bir din ve bir fikir 

adamıdır.
215

 Bu yeni süreç içerisinde Humeyni ne 

yapacaktır? İran’ı nasıl yönetecektir? Onun sözcüsü kim 

olacaktır? Hükümet nasıl bir yapıya sahip olacaktır? 
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İranlıların hükümet ile ilişkisi nasıl olacaktır? Zaman ve 

yaşananlar bu soruların cevaplarını kendiliğinden ortaya 

koyarken bir kısım sorunun cevabını tam olarak anlamak 

hala mümkün değildir. 

Humeyni’nin Tahran’dan ayrılıp Kum şehrine 

gitmeden önce geçici hükümeti kurmasının nedeni; devlet 

bürokrasisinin, silahlı kuvvetlerin ve bakanların kuşkularını 

gidermektir.
216

 Humeyni, Geçici Hükümet’in başına Mehdi 

Bezirgan’ı başbakan olarak atamıştır. Ancak hem iktidar 

hem de yetki kendi elindedir. Artık kendisine büyük bir 

saygı ifadesi olan “imam” denmeye başlanmıştır.
217

 

Humeyni’nin düzeni yeniden kurması kolay olmamıştır. 

Pehlevi Hanedanlığını yıkmak amacıyla birbirinden farklı 

grupları bir araya getiren ortam yerini ideolojik farklılıklara 

bırakmıştır. Bu farklılıkların başlıca konusu ekonomi ve 

toplumda dinin rolüdür. Yüzlerce kamu görevlisi, subay ve 

devrime karşı olan diğer kişiler tutuklanmıştır. Bunların 

büyük bir kısmı mahkemelerde yargılanıp idam edilmiş, bir 

kısmı ise yurt dışına kaçmıştır. Bu durum kalıcı sürgünleri 

ortaya çıkarmıştır. Kamu düzenine yönelik sözde İslami 

kuralları zorla uygulatan İslami güçlerin sayısı artmıştır. Bu 

uygulamalar özellikle kadınlara yönelik olmuştur. Aynı 

zaman da kıyafet, müzik, içki, sinema ve edebiyat gibi 

Batılılaşmayı ön plana çıkartan her şey yasaklanmıştır. 

Devrimin amacı, siyasi merkezileşme haricinde Pehlevi 

Hanedanı’nın bütün siyasi, sosyal ve kültürel dönüşümlerine 

son vermek; laik değerlerin yerine dini muadillerini 

koymaktır.
218

 "Humeyni, devrimden sonra yapılması gereken 

ilk iş olarak 1906 Anayasanın yerini alacak bir anayasa 

taslağı hazırlanmasını istemiştir. Böylece velayet-i fakih 

kavramının kurumsallaşmasını sağlamıştır. Bu durum 

Humeyni ve onu destekleyenler ile Mehdi Bezirgan ve onu 

destekleyen arasında bir mücadeleye yol açmıştır. Bezirgan 

ve onu destekleyenler İslami ama içeriği demokrat bir 

cumhuriyet istemişlerdir. Humeyni, Şah’ın tahtan 

indirilmesinden sonra ülkede yapılan geçici yargılamaları 

denetlemek için Devrim Mahkemesi’ni ve vilayetlerde 

Cuma imamlarını atamakla görevli Merkez Cami Bürosunu 
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kurmuştur. Bezirgan “Kağıt üstünde yetki hükümetin elinde; 

oysa gerçekte yetkiyi elinde tutan Humeyni, onun Devrim 

Konseyi, devrimci komiteleri ve kitlelerle ilişkisi diye şikayet 

ediyordu. Elime bir bıçak tutuşturdular ama bu bıçağın 

yalnızca sapı bende. Keskin ucu ise başkalarının elinde” 

demiştir.”
219

 Bezirgan ile Humeyni arasındaki ilk sürtüşme, 

ülkede İran Cumhuriyeti’nin kurulması konusunda 

yaşanmıştır. Bezirgan halkın önüne Demokratik İslam 

Cumhuriyeti seçeneği de koymaktan yanadır. “Ancak 

Humeyni bunu şu gerekçe ile reddetmiştir: Ülkenin ihtiyacı 

olan İslam Cumhuriyeti ne de Demokratik Cumhuriyet ne de 

Demokratik İslam Cumhuriyeti. Batılılara ait demokratik 

terimini ağzına alma. Böyle bir taleple ortaya çıkanlar 

İslamiyet hakkında hiçbir şey bilmiyorlar demektir. İslam’ın 

önüne demokratik gibi bir sıfat koymaya gerek yok. Çünkü 

İslam her şeydir, her şey anlamına gelir. Zaten kusursuz 

olan İslam sözcüğünün yanına başka bir sözcük eklemek 

hazin.” 

1 Nisanda yapılan referandumda yirmi bir milyon 

seçmenden yirmi milyonu %99 oy ile İslam Cumhuriyeti’ne 

“evet” demiştir. Böylece Meclis-i Hibreğan’da
220

 73 kişiden 

oluşan bir seçici meclis kurulması için zemin 

hazırlanmıştır.”
221

 “Ağustos ayında halk sandık başına 

gitmiştir. Seçim Humeyni ve onu destekleyenler lehine 

sonuçlandıktan sonra Meclis-i Hibreğan, İslam 

Anayasası’nın taslağını hazırlamak için harekete geçmiştir. 

Hazırlanan taslak 175 maddeden oluşmaktadır. Giriş 

bölümünde Allah’a, İlahi Adalet’e, Kuran’a, Kıyamet 

Günü’ne, Hz. Muhammed’e, On iki İmam’a ve Mehdi’nin 

gelişine ve en önemlisi Humeyni’nin “Velayet-i Fakih” 

kavramına inanç vurgulanmıştır. Humeyni’ye adanmış 

tanıtıcı maddelerde “Büyük Fakih”, “Ruhani Lider”, 

“Devrim Rehberi”, “İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu”, 

“Müstezef’in İlham Kaynağı” ve en etkilisi de “Ümmet’in 

İmamı” gibi unvanlar kullanılmıştır.”
222

 Günahsızlığı 

çağrıştıran Ruhani Lider unvanı yaşayan hiçbir kimse için 

kullanılmamışken artık Humeyni Ruhani Lider ilan 
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edilmiştir. Anayasadan dolayı ulusal bayrağın üç rengi 

korunmuş ve üzerine Allahüekber ifadesi eklenmiştir.
223

 

“Anayasanın Ruhani Lidere sağladığı yetkiler oldukça 

geniştir. Bunlar, İslam’ın çıkarlarını belirleme, İslam 

Cumhuriyeti’nin genel ilkelerini saptama, politikaların 

uygulanmasını denetleme ve yürütme, yasama ve yargılama 

arasında arabuluculuk yapma hakkıdır. Af ilan edebilir, 

cumhurbaşkanlarını azledebilir, aynı zamanda bu göreve 

gelecek adayları inceleyebilirdi. Başkomutan olarak savaş ve 

barışa karar verebilir, silahlı kuvvetleri seferberliğe 

çağırabilir, komutanları atayabilir ve ulusal güvenlik 

konseyini toplayabilirdi. Başyargıcın yanı sıra alt derecedeki 

mahkeme yargıçlarını, devlet savcısını ve en önemlisi on iki 

üyeli Gözetim Konseyi’nin yarısı kadar din adamını atama 

yetkisine sahiptir. Gözetim Konseyi anayasanın ya da 

şeriatın ruhuna aykırı gördüğü, yasama organından geçen 

kanun taslaklarını veto edebilir ve bunun yanında Meclis 

dahil kamu görevine gelecek adayları da inceleme yetkisine 

sahiptir. Sonradan yapılan değişiklikle Ruhani Lider’in 

yetkilerine Meclis ile Gözetim Konseyi arasındaki 

anlaşmazlıklara arabuluculuk edecek Takdir Konseyi’ni 

tayin etme yetkisi de eklenmiştir. “Humeyni’nin önde gelen 

müritlerinden biri onun için şöyle demiştir: ”Eğer demokrasi 

velayet-i fakih arasında tercih yapmak zorunda kalsaydı, 

ikincisini seçmekte tereddüt etmezdi, çünkü o Allah’ın 

sesiydi.” Humeyni anayasanın hiçbir şekilde demokrasiye 

ters düşmediğini savunmuş ve şöyle demiştir: “Halk 

ruhanileri seviyor, ruhanilere inancı tam ve ruhanilerin 
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kılavuzluğunu istiyor. Ruhani otoritenin cumhurbaşkanıyla 

diğer devlet görevlilerinin çalışmalarını denetlemesi, hata 

yapmadıklarından ya da kanuna ve Kuran’a aykırı hareket 

etmediklerinden emin olması yerinde bir davranıştır.” 

“Birkaç yıl sonra Humeyni İslam hükümetinin “Allah 

tarafından Hz. Peygamber’e verilmiş ilahi bir varlık” 

olmasına dayanarak Şiilerin daha önceden reddettikleri 

Sünni bir kavram olan “maslahat” gerekçesiyle herhangi bir 

yasayı askıya alabileceğini açıklamıştır; “İslam hükümeti; 

namaz kılma, oruç tutma ve hacca gitme gibi tali 

hükümlerden üstündür. İslamı korumak için hükümet 

herhangi bir tali hükmü veya hepsini tecil edebilir” demiştir; 

Ruhani Lider’in yetkileri sayıldıktan sonra anayasada şu 

hüküm yer almıştır: “Ruhani lider kanun huzurunda 

toplumun diğer bütün üyeleriyle eşittir.”
224

 

Bunlarla beraber anayasada demokratik bazı 

ayrıcalıklar da vardır. Bunlar, kadınlar dahil bütün 

seçmenlere gizli ve doğrudan oylama ve Meclis-i 

Hibreğan’da seçme ve seçilme hakkının tanınmasıdır. 

Seçmen yaşı on altı olarak belirlenmiş daha sonra on beşe 

düşürülmüştür. Dört yılda bir seçilen meclis, milletin 

temsilcisi olarak tanıtılmıştır. Bu meclis, devletin bütün 

işlerini ve yürütmeyle yargılama hakkındaki her türlü 

şikayeti soruşturmaya, cumhurbaşkanın seçtiği bakanları 

onamaya ve bu onamayı her an geri çekmeye, 

cumhurbaşkanı ile kabine bakanlarını sorgulamaya, bütün 

bütçeleri kredileri ve uluslararası antlaşmaları onaylamaya, 

yabancı danışmanların göreve getirilmesine onay vermeye, 

kapalı toplantılar yapmaya, her konuyu tartışmaya, üyelerine 

dokunulmazlık sağlamaya, kendi iç çalışmalarını 

düzenlemeye ve sıkı yönetim ilanının haklı olup olmadığını 

karar vermeye yetkilidir. Meclisteki vekil sayısı 270 olarak 

belirlenmiştir. Ancak on yılda bir yapılan genel sayımların 

sonucuna göre bu rakamın artabileceği de saptanmıştır. 

Resmi olarak tanınmış dini azınlıklara, Ermenilere, 

Süryanilere, Yahudilere ve Zerdüştilere bağımsız üyelik 

hakkı verilmiştir. Halkın Mücahitleri ve Halkın Fedaileri 

tarafından düzenlenen gösteriler kendilerini de anayasaya 

dahil etmeleri konusunda Meclis-i Hibreğan’a baskı 

yapmıştır. Irk, köken, inanç ve cinsiyet gözetmeksizin, halka 
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temel insan hakları ve kişisel özgürlükler tanınacağına dair 

güvence verilmiştir. Basın, ifade, ibadet özgürlüğü, 

örgütlenme ve dilekçe hakkı, temyiz hakkı, keyfi 

tutuklanmadan, işkenceden, gözaltından, telefonun 

dinlenmesinden korunma hakkı, zanlıyı yakalama emrinin 

gösterilmesi ve yirmi dört saat içinde sivil mahkemeye 

çıkarılması, yasa önünde adil mahkemede yargılanıp suçu 

kanıtlanana dek suçsuz olarak kabul edilmiştir.”
225

 

Anayasada bu demokratik maddelerin bulunması şu 

şekilde açıklanmaktadır: Devrim yalnızca İslam bayrağı 

altında gerçekleşmemiş, aynı zamanda özgürlük, eşitlik ve 

sosyal adalet gibi isteklere karşılık olarak gerçekleşmiştir. 

Pehlevi rejimi kişisel özgürlük ve insan haklarını ihlal 

etmesinden dolayı eleştirilmiştir. Başta hukukçular ve insan 

hakları örgütleri devrimde etkin bir şekilde rol oynamıştır. 

En önemlisi de devrimin kendisi mitingler, genel grevler ve 

sokak gösterileri ile halkın doğrudan katılmasıyla 

gerçekleştirilmiştir. Anayasada bir takım sözler de vaat 

edilmiştir. Bunlar, yurttaşlara emeklilik hakkı, işsizlik 

yardımı, sakatlık maaşı, sosyal konut, sağlık hizmetleri, ev 

sahipliği, ücretsiz ilköğretim ve ortaöğretim hakkı, bunun 

dışında ev sahibi olmanın özendirileceği, yoksulluğun, 

işsizliğin, ahlaksızlığın, tefeciliğin, özel tekellerin ve 

erkeklerle kadınlar arasındaki başta olmak üzere eşitsizliğin 

kaldırılacağı, ülkenin gerek tarım gerekse sanayi alanında 

geliştirileceği, dünyada müstezefin müstekbine karşı 

mücadelesine yardım edileceği de verilen sözler arasındadır. 

Bireysel ve toplumsal haklar konusunda güvence 

verilmesine rağmen “bütün yasa ve yönetmelikler İslam’ın 

ilkeleri ile uyum içinde olmak zorundadır. Gözetim Konseyi 

bütün ilkeleri belirleme yetkisine sahiptir ve bütün yasalar 

ayrıntılı olarak incelenmek üzere gönderilecektir. Gözetim 

Konseyi yasa içeriğinin İslami kurallara ve anayasa 

ilkelerine aykırı olmadığını temin edecektir.”
226

 

Bezirgan’ın hazırladığı ön taslakta yapılan 

düzeltmeler yalnızca laik grupları değil, aynı zamanda 

Geçici Hükümeti ve başından itibaren Humeyni’nin velayet-

i fakih anlayışına çekinceli yaklaşmış olan Şeriatmedari ve 

Bezirgan ile birlikte Geçici Hükümetin yedi üyesi 
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Humeyni’ye bir dilekçe göndererek sunulan anayasa 

önerisinin halk egemenliğini ihlal ettiği, gereken mutabakata 

uzak kaldığı, ülkeyi mollalar rejimi tehlikesine soktuğu, 

ulemayı egemen sınıf haline getirdiği ve gelecek kuşakların 

bütün eksikliklerin sorumluluğunu İslam’a yükleyecekleri 

için dini baltaladığı gerekçesiyle Meclis-i Hibreğan’ı 

dağıtmasını rica etmişlerdir.
227

 “Meclis-i Hibreğan 

tarafından yerine getirilen faaliyetlerin “devrime karşı 

devrim” olduğundan şikayet ederek kendi hazırladıkları 

anayasa taslağını kamuoyuna duyurma tehdidinde 

bulunmuşlardır. Humeyni’nin yakın müritlerinden biri, 

Bezirgan’ın Meclis-i Hibregan’ı saf dışı bırakmak için 

harekete geçtiğini iddia etmiştir. Tüm bu durumlar 

yaşanırken Başbakan Carter, Şah’ın kanser tedavisi için 

ABD’ye girmesine izin vermiştir. Humeyni’nin bilgisinde ya 

da bilgisi dışında gelişen bu durum 400 üniversite 

öğrencisinin ABD Büyükelçiliği’nin duvarlarına tırmanarak 

444 gün süren ünlü rehine krizi başlatmalarına yol açmıştır. 

Humeyni’nin işgalcilere rehineleri salıvermeleri talimatını 

vermeyeceğini anlayan Bezirgan istifa etmiştir. Dünya 

devletlerinin gözünde rehine olayı bir uluslararası krizdir. 

İran açısından da anayasa üzerinde bir iç çekişmedir. 

Humeyni’nin müritlerinin itiraflarına göre “Bezirgan ile 

liberaller de gitmeliydi; çünkü İmam’ın yolundan 

çıkmışlardı”. Rehineleri ellerinde tutanlar, büyükelçilik 

işgalini İkinci İslam Devrimi olarak kutlamışlardır. 

Humeyni bu kriz ortamında anayasayı referanduma 

sunmuş, 2 Aralık 1979’da halk oylaması yapılmıştır. 

Humeyni seçmenleri, “çekimser” ya da “hayır” oyu 

kullananların Amerikalılarla suç ortaklığı yapmış olmakla 

kalmayacağı aynı zamanda İslam Devrimi şehitlerine 

saygısızlık etmiş olacakları konusunda uyarmıştır. Ona göre 

ulema İslam demekti, anayasaya karşı çıkanlar özellikle laik 

entelektüeller şeytan ve emperyalizm ile eşdeğerdi. Humeyni 

ayrıca bölünmüşlük belirtilerinin Amerika’yı İran’a karşı 

saldırıya geçmeye kışkırtacağı uyarısında da bulunmuştur. 

Bezirgan’ın tarafını tutanlardan evet oyu kullanmalarını 

istemiş aksi takdirde anarşi çıkacağını söylemiştir. Fakat 

Halkın Fedaileri, Halkın Mücahitleri ve Ulusal Cephe 

referanduma katılmayı reddetmiştir. Referandumdan sonuç 
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%99 oy ile evet çıkmıştır. Önceki referandumda yirmi 

milyon kişi oy kullanmışken bu referandumda oy 

kullananların sayısı yalnızca on altı milyondur. Sonuç olarak 

ulema teokratik anayasasına kavuşmuştur fakat bu 

cumhuriyetin geniş tabanlı halk desteğini aşındırmak 

pahasına gerçekleşmiştir”
228

. 
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