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nayide çalışanlar (I 94 Tde sadece 100.000 
kişi) 1986'da faal nüfusun dörtte birini 
teşkil ediyordu. 1979'dan itibaren uygu
lanan yeni iktisadi siyaset, İran -Irak Sa
vaşı ve Amerikan ambargosu sanayinin 
gelişmesini yavaşlattı ve yabancı serma
yeyle olan il i şkileri sınırladı. İşletmelerinin 
yarısına yakını Tahran-Kerec bölgesinde 
bulunan İran sağlam bir sanayi altyapısı
na sahiptir. Üretimler en ağınndan tüke
tim maliarına kadar çok çeşitlidir: Çelik, 
otomotiv, elektrikli ev aletleri, makine, 
alüminyum ve kimya sanayii gibi. Aktif 
sanayi politikası Kirman, Zencan, Kazvin, 
Sim nan, Kum ve ülkenin güneyinde Arap 
yarımadası ile Hint Okyanusu'na açılan 
Benderabbas gibi yerlerde yeni sanayi 
tesislerinin geliştirilmesini sağladı. 

İç ulaşım genelde karayoluyla gerçek
leştirilmektedir. İkinci derecedeki mahal
li yollar, kamyonların ve otobüslerin çok 
yoğun biçimde çalıştığı otoyollardan daha 
yaygındır. Komşu ülkelerle karayolu bağ
lantısı iyi değildir; tek büyük milletlerarası 
karayolu Türkiye'den gelir. Sınırdaki diğer 
noktalar sadece mahalli veya bölgesel 
ulaşımı sağlar. Hazar'ı Basra körfezine, 
Meşhed' i Türkiye sınırına ve Tahran, İs
fahan, Kirman, Benderabbas'ı birbirine 
bağlayan hatlar ülkenin en önemli demir
yolu arterleridir. 1966 yılında Türkmenis
tan demiryolu ağıyla kurulan bağlantı. 
Orta Asya ülkelerinin dışarıya ve Hazar 
denizine açılmalarını sağlamıştır. 
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Il. TARİH 

1. Başlangıçtan Müslümanlar Tarafın
dan Fethine Kadar. İranlılar'la ilgili bilgi
lere tarihte ilk defa milattan önce IX. yüz
yıla ait Asur kaynaklarında rastlanmakta
dır. Bu kayıtlardan, Ortadoğu'ya göç eden 
Hint-Avrupa kavimlerinden olan Med
ler'in Urmiye gölünün güneydoğusunda, 
Persler'in ise batısında oturdukları anla
şılmaktadır. Persler daha sonra güneye 
indiler ve bugün Fars adı verilen bölgeye 
yerleştiler. Zamanla bir imparatorluk ku
rarak sınırlarını genişleten Medler. Pers
ler'i kendilerine tabi kılarak Asurlular'a 
karşı bir ittifak oluşturdular. İ skitler'i ye
nilgiye uğrartıktan sonra Babilliler'le bir
likte Asur İmparatorluğu'nu çökerttiler. 
Böylece genişlemeye devam eden Medler 
doğuda bugünkü Tahran'ın bulunduğu 
yere kadar geldiler, daha sonra kuzeye 
yönelerek İrmlniye'yi hakimiyetleri altına 
aldılar. Kültür yönünden Mezopotamya 
medeniyetlerinin etkisi altında kalan 
Medler, Astyages döneminde (m.ö. 580-
550) çökmeye başladılar ve tarihe karış
tılar. 

Persler'in soyundan gelen diğer birçok 
krallık gibi Medler'e tabi olarak varlıklarını 
sürdüren Ahamenller, ll. Kyros (Büyük 
Cyros) döneminde güçlü bir imparator
luk haline geldiler. Pers kabilelerini bir
leştiren ve kendisine yeni bir başşehir ku
ran Kyros Medler' e karşı ayaklanma baş
lattı. Milattan önce SSO'de Medler'in baş
şehri Ekbatana'yı işgal etti ve Med ülke
sini bir eyaleti haline dönüştürdü. Daha 
sonra Lidya Kralı Kroisos'u yenilgiye uğ
ratarak (m.ö. 547) başşehir Sardes'i ve 
Anadolu'nun diğer bölgelerini, milattan 
önce S39'da Babil'i ele geçirdi ve yurtla
rından sürülmüş olan İbraniler'in Kudüs'e 
geri dönmelerine izin verdi. Ardından 
Suriye ve Filistin'i aldı . Kyros'un oğlu 
Kambyses de genişleme politikasını sür
dürdü. Milattan önce S2S'te Mısır'ı istila 
etti. Kambyses Mısır'da iken Gaumata 
adında bir rahip Ahamenl tahtını ele ge
çirdi ve dini kimliğini kullanarak saltana
tını meşrulaştırmaya çalıştı. Milattan ön
ce V. yüzyılın sonlarında Ahamenl İmpa
ratorluğu'na mensup olan Darius (Dara) 
tahtı ele geçirdi. Darius devletin yapısın
da reformlar gerçekleştirdi. İmparator-

luğu yirmi eyalete ayırdı. Eyaletlerin ba
şında bulunan ve doğrudan krala karşı 
sorumlu olan valilerin başlıca görevi ver
gi toplamaktı. Askeri işler yine doğrudan 
krala bağlı bir kumandanın sorumlulu
ğuna verildi. 

. Darius, imparatorluğunu doğuya doğru 
Ind us vadisine kadar genişlettikten sonra 
batıya yönelerek Ege sahillerindeki şe
hirleri ele geçirdL Ancak milattan önce 
490'da Yunanlılar'la yapı lan Marathan 
Savaşı'nda yenilgiye uğradı. On yıl sonra 
Yunanlılar üzerine büyük oğlu ı. Xerxes 
kumandasında büyük bir ordu gönderdi. 
Xerxes kara savaşını kazandıysa da Sa
lamis'te yapılandEmiz savaşını kaybetti 
(m .ö. 480). Ahamenl İmparatorluğu'nun 
batıya açı lması böylece sona erdi. Son 
Ahamenl hükümdan lll. Darius tahta çık
tığında Makedonyalılar yeni bir güç ola
rak Ortadoğu sahnesinde belirdiler. Ma
kedon Kralı Büyük İskender milattan 
önce 334'te Anadolu, Suriye ve Mısır'ı 
aldıktan sonra İran'a yöneldi. Milattan 
önce 331 'de Nineva (Ninova) yakınlarında 
Gaugamela'da yapılan savaşta Darius sa
vaş alanından kaçtı , daha sonra Media'da 
öldürüldü. İskender İndus vadisine kadar 
doğuya ilerledi, oradan tekrar Mezopo
tamya'ya döndü. Ahamenl imparatorlu
ğu böylece tarihe karışmış oldu. 

Ahamenller'in Zerdüştl olup olmadık
ları hakkında farklı görüşler bulunmak
tadır. Dareios'un yazıtlarında en büyük 
tanrının Ahura Mazda olduğu kayıtlıdır. 

Bu yazıtlarda iyilikle kötülükten oluşan 
ikili k, aydınlıkla karanlık arasındaki çatış

ma yine Zerdüştllik esaslarında belirtil
diği gibi anlatılır. Ancak yabancı tanrıla
ra hoşgörülü bir yaklaşım ve ölülerin gö
mülmesi acteti Ahamenller'in Zerdüştl 
olmadıkları görüşünü desteklemekte
dir. 

İskender'in kurduğu büyük imparator
luk ölümünden (m.ö. 323) sonra kuman
danları arasında paylaşıldı. Mezopotam
ya, İran ve Suriye'yi Selevkos (Seleucus), 
Mısır'ı Ptolemaios aldı. Selevkos önce Dic
le kıyısında kurduğu Seleukeia'yı başşe

hir yaptı, ardından başşehri Antakya'ya 
taşıdı. Seleukoslar'ın (Selevkoslar. Selefki
ler) bütün güçlerini batı sınırlarına harca
yıp dağuyu ihmal etmeleri, doğu eyaJet
lerinin merkezden bağımsız hareket et
mesine zemin hazırladı. Parthia eyaletin
de Parni kabilesinin reisi Arsakes. Seleu
koslar'a karşı ayaklandı ve diğer kabileleri 
kendi önderliğinde birleştirdikten sonra 
Part imparatorluğu'nu kurdu (m.ö. 250). 



Part Hükümdan Mithradates. dağuyu ele 
geçirdikten sonra milattan önce 141'de 
Seleuko Krallığı'na tamamen hakim oldu 
ve böylece Partlar Ortadoğu'daki en güç
lü imparatorluk haline geldi. 

Romalılar, Partlar'ın kontrolünde bulu
nan İpek yolunu ele geçirmek için hazırlı
ğa başladılar. Milattan önce 53 yılından 
itibaren Romalılar ile Partlar arasında sü
rekli sınır savaşları oldu. Romalılar Me
zopotamya'ya girmeyi ve Seleukoslar'ın 
başşehrini ele geçirmeyi başardılar. Ro
malılar'a karşı sonu gelmeyen savaşlar 
ve taht kavgaları Partlar'ı zayıflattı. Fars 
eyaleti hükümdan Erdeşlr. Arsaki hane
danının son kralı Ardavan'a karşı gelin
ce Arsaki hanedam sona erdi (m.s. 224). 
Başlangıçta Helen kültürünün etkisi al
tında kalan Partlar milattan sonra 77 yı
lına kadar paralarda Yunan harflerini kul
landılar. Ancak daha sonra Mezopotam
ya kültürleri hakim duruma geldi. 

Ahamenl geleneğinin yaşadığı Fars eya
letinde eskiden beri mahalli hükümdar
lar olmuştu. Bunlardan biri olan ateşke
de muhafızı Sasan kendi adıyla anılan Sa
sani imparatorluğu'nu kurmuştu (226). 
Sasanller'den Erdeşlr öldüğünde (242) 
imparatorluk Suriye, Mısır ve Anadolu dı
şında eski Ahamenl İmparatorluğu'nun 
sınırlarına erişmişti. Erdeşlr'in oğlu I. Şa
pür, Roma topraklarına hücum edip Ro
ma ordusunu yendi, Roma imparatoru 
Valerian'ı esir aldı. Suriye'yi ve Kapadok
ya'yı da yağma etti. I. Şapür döneminde 
Man i peygamber olarak ortaya çıktı. Ma
niheizm'e sempatiyle yaklaşan ı. Şapür 
bu yeni dinin imparatorluk sınırlarında 
yayılmasına izin verdi. I. Şapür'un ölü
münden sonra yerine geçen I. Hürmüz 
de Mani'ye yakınlık gösterdi. M ani. I. Beh
ram' ın krallığı döneminde uzun işkence

lerden sonra öldürüldü. 

IV. yüzyılın sonlarına doğru batıda geli
şen bazı olaylar Sasanl İmparatorluğu'na 
da yansıdı. Bu tarihlerde Bizans impara
toru Konstantinos'un Hıristiyanlığı kabul 
etmesi üzerine Sasanl imparatorluğu 
sınırları içinde yaşayan hıristiyanlar Bi
zans'ın dostu, devletin düşmanı sayıldı. 
Ermenistan da Hıristiyanlığı kabul edin
ce eski ihtilaflar canlandı. Silsanller döne
minde Zerdüştllik devlet dini haline gel
di. Dini azınlıklar ( hıristiyanlar ve yahudi
ler) özel bir vergi ödemek şartıyla ser
bestçe hareket edebiliyorlardı. Devletin 
geliri toprak vergisine dayanıyordu . Bun
dan başka kişi başına ödenen "gezlt" adı 
verilen vergiyle bir de gümrük vergisi bu-

lunmaktaydı. Merkezden yönetilen dev
letin başında Sasanl hanedanına mensup 
olması gereken bir şehinşah bulunuyor
du. Şehinşahın ölümünden sonra yüksek 
aristokrasinin ve önde gelen rahiplerin 
desteğini kazanabilen hanedan üyesi hü
kümdar oluyordu. 

Ku bad devrinde Sasanl Devleti oldukça 
zayıf duruma gelmişti. Ku bad. asiilere ve 
rahiplere karşı yeniden dengeleri kurabil
mek için her alanda ortak mülkiyeti esas 
alan Mezdek'in fikirlerini uygulamaya 
koydu. Ancak şartlar daha da kötüleşti, 
528 yıllarında son derece kanlı bir müda
hale ile bu uygulamadan vaz geçildi. Mez
dek hareketine son veren Veliaht I. Hüs
rev. S38'de devleti güçlendirmek için bir 
vergi reformunu uygulamaya koydu. Or
duda da bazı reformlar yaptı ve ordu ku
mandanlığını kendisi üstlendi. Devlet bir 
süre sonra istikrara kavuştu. Daha sonra 
Bizans'a karşı savaş açan 1. Hüsrev 556'
da bir barış antiaşması yaptı. Batıda ba
rışı sağlayınca doğuya yönelerek Eftalit
ler'i (Akhunlar) yenilgiye uğrattı. Ardından 
Çin ve Hindistan'dan batıya uzanan tica
ret yolunu kontrol altına alabilmek için 
Arabistan'ın güneyini ele geçirdi. Yemen 
Sasanller'in bireyaleti oldu (570). Dönemi 
altın çağ olarak anılan 1. Hüsrev örnek bir 
şehinşah olarak gösterilmiş. kendisine 
Enüşirvan lakabı verilmiştir. 

I. Hüsrev'in yerine oğlu IV. Hürmüz geç
ti. Annesi bir Türk prensesi olduğundan 
kaynaklarda "Türkzade" lakabıyla anılan 
Hürmüz döneminde Silsanller ile Bizans 
arasında şiddetli savaşlar meydana gel
di. S90'da Hürmüz'ün gözlerine mil çeki
lerek yerine oğlu Il. Hüsrev tahta çıkarıl
dı . Ancak ülkede bir iç savaş ve taht kav
gası başladı. 60 1'de ülkede birliği sağ

layan Hüsrev Bizans'a yöneldi ve Bizans 
kuwetleriyle yapılan savaşı kazandı. 611 
yılında Antakya ve Dımaşk'ı ele geçirdik
ten sonra Mısır'ı işgal etti. öte yandan 
Sasanller 'in kuzey ordusunu Anadolu'ya 
gönderdi. Bu ordu 613'te Kadıköy' e kadar 
ulaştı. 622'de karşı saldırıya geçen Bizans 
imparatoru Herakleios ordusunu gemi
lerle Doğu Karadeniz'e taşıdı ve Azerbay
can'a ayak bastı. Hüsrev ise Avarlar'la iş 
birliği yaparak Bizans'ın başşehri Kons
tantinopolis'i kuşattı . fakat şehri ele ge
çiremedi (626). Bu sırada doğuda bulu
nan Herakleios. Konstantinopolis'e dön
meyip Avarlar ile yaptığı antlaşmadan 
sonra Mezopotamya'ya yürüdü. Il. Hüs
rev628'de İran başşehrinde meydana ge
len ayaklanmada öldürüldü. 
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Hz. Peygamber. Abdullah b. Huzafe'yi 
ll. Hüsrev'e elçi olarak gönderip kendisini 
İslam'a davet etmiş. fakat Hüsrev gön
derilen mektubun okunmasına taham
mül ederneden yırtıp atmış. onun bu tav
rı ResGl-i Ekrem'e haber verilince, "Allah 
da onun mülkünü parça parça etsin" de
miştir. İslam orduları Hz. Ömer devrinde 
Sasanl ordularını 1 s (636) yılında Kadisi
ye'de. 16'da (637) Celüla'da, 21'de (642) 
Nihavend'de yenilgiye uğrattı. Son Sasa
nl hükümdan III. Yezdicerd bu tarihten 
31 (651) yılına kadar resmen hükümdar 
olarak kaldıysa da peyderpey topraklarını 
müslümanlara teslim ettikten sonra do
ğuya sığınmak zorunda kaldı, bir süre 
sonra da Merv'de ·öldürüldü. Sasanl impa
ratorluğu böylece tarihe karışmış oldu. 
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li EsKo NASKALI 

2. Fetihten Safeviler'e Kadar. Müslü
manların iran'a karşı ilk askeri harekatı 
Halife Ebu Bekir döneminde başladı. Hz. 
Ömer devri başlarındaki Köprü Vak'ası'
nın ardından kısa bir duraklama geçirdi. 
Ancak son Sasanl hükümdan lll. Yezdi
cerd, Kadisiye (ı 5/636) mağlübiyetlerin
den sonra imparatorluğun siyasi-iktisadi 
merkezi olan Irak'ı müslümanlara bırak
mak zorunda kaldığı zaman Sasanller'in 
Araplar'a karşı mücadelesinin de sonunu 
tayin etmiş oluyordu. Arap orduları. ken
di kaderine terkedilmiş olan Sasanl baş
şehri Medain'i hiçbir direnişle karşılaşma

dan ele geçirdiler. Ardından dağılan kuv
vetlerini yeniden taparlamaya çalışan III. 
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