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~ OSMAN ÜAZİ ÖZGÜDENLİ 

3. Safeviler'den Günümüze Kadar. Es
kiçağ'lar boyunca büyük imparatorlukla
rın bir parçası durumunda ya da küçük 
hanedanların elinde bölünmüş bir halde 
bulunan i ran coğrafyasının 1 SO 1 yılında 
Şah İsmail tarafından kurulmuş olan Sa
fevller'le birlikte İslam tarihinde ilk defa 
müstakil bir siyasi kimliğe kavuştuğu, bu 
kimliğin Kaçarlar dönemiyle pekiştiği ve 
günümüz İran İslam Cumhuriyeti'nin sı
nırlarının da bu zaman dilimlerinde te-
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şekkül ettiği söylenebilir_ Bu süreçteki 
en temel faktör, Safevller'in on iki imam 
muhabbetini esas alan aşırı (gulat) Şiiliği 

devlet politikası olarak benimsernesi ve 
bunu İran coğrafyasına empoze etme
sinde yatmaktadır. Zaman içerisinde gu
lat-ı Şia'nın yerini İsnaaşeriyye Şiası'nın 
alması ve Kaçarlar döneminde hakimiye
tini pekiştirerek müesseseleşmesiyle bir
likte bu yeni kimlik İran'da iyice yerleş
miştir. 

1 SOl'de Türkmen oymaklarının deste
ğiyle Akkoyunlular'a karşı kazandığı za
ferin ardından Tebriz'e girip tahta çıkan 
Şah İsmail kısa sürede iran'ın tamamı
nı ele geçirdi. 1 S03 yılında H ernedan ci
varında kalan Akkoyunlu kuwetlerini de 
mağllıp ederekOrta ve Güney İran'ı zap
tetti. 1 S04'te Mazenderan, Cürcan ve 
Yezd'i aldı. 1 SOS -1 S07 yıllarında Diyarbe
kir'i topraklarına kattı. 1 S08'de ise Bağ
datve Güneybatı iran'ı aldı . 1S09-1S10'
da Şirvan ve Horasan'ı ele geçirdi. 

XVI. yüzyıl boyunca Safeviler doğuda 
Özbekler, batıda Osmanlılar'la mücadele 
etmek zorunda kaldılar. Safeviler'in gu
lat-ı Şia'yı ideoloji olarak benimsernesi ve 
bu tür inançlara sahip olan Anadolu'daki 
geniş Türkmen kitlelerinin Safevi dava
sına sarılması onları Osmanlılar'la karşı 

karşıya getirdi. Yavuz Sultan Selim Çaldı

ran'da Şah İsmail'i ağır bir yenilgiye uğ
rattı (920/ 15 ı 4). Çaldıran mağllıbiyetiyle 

Diyarbekir'i kaybeden Safeviler'in zararı 
aslında bundan daha büyüktü. Çünkü Şah 
İsrriail'in yenilmezliğine olan inanç yıkıl
mıştı. Müntesipleri için İsmail hem sul
tan hem de mürşid-i kamil idi. Çaldıran 
hezimetiyle bütün bu inanışlar kökünden 
sarsıldı. Safevi hanedanına destek veren 
Türkmen aşiretleri kendi aralarında bir 
güç mücadelesine girdikleri gibi bürok
rasiyi ellerinde bulunduran Farisiler'le de 
çekişmeye başladılar. Şah İsmail'in 930'
da (1S24) ölümünün hemen ardından bir
birine rakip olan bu aşiretler çatışmaya 
koyuldu ve 1 S26'da aşiretler arasında bir 
iç savaş meydana geldi. Babasının yerine 
on yaşında tahta geçen ı. Tahmasb baş
langıçta otorite kuramadı, devlet tama
men kızılbaş askeri kademelerinin eline 
geçti. Aşiretlerin kendi aralarındaki mü
cadele, Tahmasb'ın 940 (1533-34) yılın
da Şamlu aşiretinin reisi ve devletin ger
çek anlamda yöneticisi durumundaki Hü
seyin Han Şamlu'yu idam ettirmesiyle son 
buldu. Bu yıllarda Bağdat'ın Osmanlı
lar'ın eline geçmesi dışında Safeviler çok 
büyük toprak kaybına uğramadılar. 962 
( 1555) tarihli Amasya Antiaşması ile Azer-

baycan topraklarının Safeviler hakimiye
tinde olduğu, Irak-ı Arab, Van gölü çev
resinin Osmanlı idaresinde kaldığı tesbit 
edildi. Böylece yirmi yıldan fazla bir süre 
için Osmanlılar'la barış sağlanmış oldu. 

Tahmasb'dan sonra İran tekrar iç karı
şıklıklarla sarsıldı. Kısa süreli olarak tah
ta çıkan ll. İsmail ve Muhammed Hudil
bende Şah dönemleri çalkantılar içinde 
geçti. Şah ı. Abbas döneminin başlama
sıyla ( 1587) Safevi Devleti yeniden topar
Iandı ve en parlak çağını yaşadı. İlk dö
nem Safevi Devleti'nin vasıfları terkedile
rek bütünüyle yeni baştan yapılanmaya 
gidildi. Şah Abbas'ın gerçekleştirdiği ye
niliklerin başında, ihtida etmiş Gürcü
ler'den oluşan gulamlar birliğinin teşkili 
gelmektedir. Tahmasb zamanında başla
tılmış olan bu düzenleme, Türkmen un
surlarının devlet içindeki üstünlüğünü ve 
etkisini ortadan kaldırmayı hedefliyordu. 
1. Abbas, bu politikayı hızlandırarak eya
Jet valiliklerine ve yüksek mevkilere bu 
gulamları tayin etti. Abbas' ın tahta çık
masından on yıl sonra Safevi ordularının 
başına Ermeni asıllı Allahverdi Han geçi
rildi. Bu dönemde Kafkaslar'dan çok sa
yıda gulamın getirilmesi üzerine etnik ve 
sosyal yapıda önemli bir değişme mey
dana geldi. İran daha da kozmopolit bir 
kültür yapısına bürünmüş oldu. Yeni as
keri birliklerle Şah Abbas, hem doğuda 
Özbekler'e hem de batıda Osmanlılar'a 
karşı başarılar kazanmaya başladı. 1 S98 
yılında Özbekler'den Herat'ı geri aldı. 
1603'te Osmanlılar'a karşı girişilen sefer
lerle Tebriz' e girdi. Aras nehri sınır haline 
getirildi. Her iki taraf da 1 SSS Amasya 
Antiaşması'na geri dönmüş oldu. 1623'
te Bağdat'ta nüfuz tesis edildi. 

Askeri başarıların yanı sıra Şah Abbas 
döneminde iran'da güzel sanatlarda da 

ı. Abbas ' ın 

birtasviri 
(Rothschild 
Collection) 
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büyük gelişme meydana geldi. 1 598'de 
başşehir Kazvin'den İsfahan'a taşınarak 
burası imar edildi. Aynı dönemde görülen 
ekonomik canlanma Avrupa ülkeleriyle 
diplomatik bağların kurulmasını da be
raberinde getirdi. Şah Abbas'ın yerine 
geçen tarunu Şah Safi'nin döneminde iki 
büyük şehir Kandehar ve Bağdat kaybe
dildi (ı 04 7/1637-38). 1639 yılında imzala
nan Kasrışlrin (Zühab) Antiaşması ile Bağ
dat Osmanlılar'ın elinde kaldı. Şah Safi'
nin yerine geçen oğlu IL Abbas askeri ve 
idari kabiliyetleriyle büyük babası L Ab
bas'a benzemekteydi. 

L Abbas döneminde uygulanmaya baş
lanan toprak sisteminin kökünden değiş
tirilmesi işlemi yeni karışıklıklara yol aça
rak Safevller'i derinden sarstı. Öte yan
dan İsnaaşerl Şii fıkhı ve politik teorisin
deki değişme ve gelişmeler. din adamla
rının İran'da giderek büyük siyasi güç ha
line gelmelerini sağladı. Her ikisi de ha
rem entrikalarıyla tahta çıkmış olan son 
Safevi şahları Süleyman ve Hüseyin Mir
za zamanında gerileme iyice hız kazan
dı. 

Bütün bu faktörlerle gerileme süreci
ne giren Safeviler sonunda doğudan ge
len baskılara karşı dayanamadılar. Daha 
önce Safevller'e bağlı olan Gıtzayi Afgan
lıları lideri Mlr Veys isyan ederek Kande
har'ı ele geçirdi. Bunu Abdall Afganlılar'ın 
isyanı takip etti. Mlr Veys'in yerine geçen 
Mlr Mahmud 1719 yılında bir muhale
fetle karşılaşmadan Kirman'a girdi. İki 
yıl sonra daha büyük kuvvetlerle gelen 
Mahmud İsfahan'a yürüdü; altı ay kadar 
muhasaranın ardından şehri Sultan Hü
seyin Mirza'dan teslim alarak tahta otur
du. Diğer taraftan Afganlılar. İsfahan'ı 
zaptetmelerine rağmen yalnızca Orta ve 
Güney İran'da otoritelerini hissettirebil
diler. Mlr Mahmud 1725 yılında yeğeni 
Eşref Han tarafından tahttan indirildi. 
İran'daki karışıklığı fırsat bilen Ruslar 
1723'te Derbend ve Bakü 'yü ele geçir
mişlerdi. Kısa bir süre sonra da Osman
lılar Azerbaycan'a girdiler. 1727'de Os
manlılar'la anlaşmaya mecbur kalan Eş
ref Han İran Kürdistanı'nı. Azerbaycan, 
Karabağ ve Gürcistan'ı onlara bıraktı . 

Safevi hanedanını yeniden ihya etmek 
üzere IL Tahmasb'ın yanında yer alıp ken
dini "Tahmasb Kulı" olarak ilan eden 
Afşar aşiretinden Nadir Han, Afganlılar' ı 

mağlCıp ettikten sonra 1730 yılında İs
fahan'ı ele geçirdi ve ll. Tahmasb'ı tahta 
oturttu. Bu tarihten itibaren beş yıl bo
yunca giriştiği savaştarla Nadir Osmanlı
lar'a kaptırılan bütün toprakları geri aldı . 

1733'te muhasara ettiği Bağdat'ı zap
tedemediyse de Gence. 11flis ve Erivan'ı 
yeniden topraklarına kattı. Aynı şekilde 
Ruslar'la da başarılı bir şekilde mücade
le ederek 1735 tarihli Gence Antiaşması 
ile Derbend ve Bakü'yü geri aldı. 

Bu arada Nad ir. 1732 yılında IL Tah
masb'ı aziederekyerine onun oğlu lll. Ab
bas'ı tahta çıkardı. 1736'da Abbas'ı da 
tahttan indiren Nadir kendisini Afşar ha
nedanının ilk şahı olarak ilan etti. Fiilen 
1722'de çökmüş olan Safevi Devleti böy
lece son bulmuş oldu. Nadir Hindistan se
ferindeyken İsfahan'daki Safevi hanedam 
üyelerinin öldürülmesiyle de Safevi döne
mi kapandı. Nadir Şah. komşularına karşı 
elde ettiği başarılardan sonra İran'ı idari 
bakımdan yeni baştan düzenleyip sağ
lam temellere oturtmak yerine taklit et
tiği 11mur'un yaptığı gibi Hindistan'ı is
tilaya girişti. 1738'de Gazne'yi alıp Del
hi'ye ulaştı. Böylece İndus nehrinin batı
sındaki bütün toprakları ele geçirdi. Hin
distan'dan bu defa Türkistan. Semerkant 
ve Harizm'e yönelen Nadir Şah başşehri
ni de İsfahan'dan Meşhed 'e taşıdı. Nadir 
Şah'ın , uygulamalarından rahatsız olan
lar tarafından suikaste uğrayarak öldü
rülmesinden sonra iran'a hakim olan Lur 
asıllı Kerim Han Zend dönemi nisbeten 
sakin geçti. Kerim Han'ın 1779'da ölü
münün ardından taht kavgaları başladı. 

lbn Havkal'in ei-Mesalik ue'l-memalik adlı eserinde iran 'ı 

gösteren bir harita (Süleymaniye Ktp., Ayasofya. nr. 2934, 
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Türkmen aşiretlerinden olan Kaçarlar'ın 
reisi Ağa Muhammed Han bu durumdan 
yararlanarak Zendler'in hakimiyetine son 
verdi. Tahran'ı başşehir yapan Muham
med Şah. düzeni sağlayarak iran'da ilk 
defa güçlü bir idari mekanizma oluştur
du. 1797'de bir suikast sonucu öldürül
mesinin ardından yerine geçen yeğeni 
Feth Ali Şah ile birlikte İran da yeni bir 
döneme girmekteydi. XIX. yüzyılda Av
rupalı güçler arasındaki çekişmeye sah
ne olan İran bu rekabetten etkilenmeye 
başladı. Basra körfezine inmeyi hedefle
miş olan Rusya, Kafkaslar'da giderek et
kili bir siyaset izledi. Modern silahlar ve 
ordudan yoksun olan İran daha fazla di
renemedi ve 1800'de Gürcistan'ı Rusya'
ya kaptırdı. Dünyadaki siyasi gelişmeler
den ve özellikle Hindistan konusunda in
giltere ile Fransa arasındaki çekişmeler
den habersiz olan Feth Ali Şah, Napol
yon 'la 1807 yılında Finkenstein Antiaş
ması'nı imzaladı. Bu antlaşmaya göre 
Fransa, Gürcistan ' ı geri alması hususun
da iran 'a yardım edecek. İran da buna 
karşılık olarak ingiltere'ye savaş açacak
tı. Bu antlaşmadan kısa bir müddet sonra 
Fransızlar'la Ruslar 111sit Antiaşması ile 
aralarındaki düşmanlığa son verdiler. Bu
nun üzerine Rusya 1813 tarihli Gülistan 
Antiaşması ile Gence. Karabağ ve Kafkas
lar'ın tamamını eline geçirdiği gibi Hazar 
denizinde donanması olan tek devlet ha
line geldi. 1826'da meydana gelen bir sı
nır meselesinden ötürü Rusya ile yeniden 
savaşa giren i ran, 1828 tarihli Türkmen
çay Antiaşması ile Erivan ve Nahcıvan'ı 
Rusya'ya verdi. Böylece Aras nehri iki ül
ke arasında sınır haline geldi. Bu durum 
Rusya ile ingiltere arasında yeni bir re
kabete sebep oldu. 1834 yılında Feth Ali 
Şah'ın yerine geçen tarunu Muhammed 
Şah doğuda Afganlılar'a kaptırılmış olan 
toprakları geri almaya niyetlendi. Fakat 
ingiltere'nin buna karşı gelerek Afgan
lılar' ı desteklemesi üzerine Muhammed 
Şah Herat'ı muhasara etmekten vazgeç
tL 

Hindistan' ı muhafaza etme yolunda ça
ba sarfeden ingiltere, Afganistan'ı tam
pon bölge olarak görmekteydi ve buraya 
asker yerleştirmişti. İran Herat'ı tekrar 
tekrar ele geçirmeye çalıştıysa da so
nunda 1856 Paris Antiaşması ile Afga
nistan'ın bağımsızlığını tanımak zorun
da kaldı. Böylece Herat tamamıyla elden 
çıkmış oldu. 

Muhammed Şah zamanında İran 'da 
meydana gelen en önemli olaylardan biri 
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Babilik ve BaMilik hareketlerinin ortaya 
çıkmasıdır. Esas itibariyle dini ve siyasi 
huzursuzluğun bir tezahürü olarak pat
lak veren birisyanın ardından Mirza Ali 
Muhammed. 1844 yılında kendisini kayıp 
on ikinci imam Mehdi'nin "bab"ı (temsilci) 
olarak ilan etti. Çıkan isyanı sert bir şe
kilde bastıran hükümet 1850'de Mirza 
Ali'yi Tebriz'de idam etti. Babiler'in, tah
ta çıkmasından iki yı l sonra 1852 yılında 
Nasırüddin Şah'a suikast düzenlemesiyle 
üzerlerindeki baskı daha da yoğunlaştı. 
Daha sonra bu hareket Bahailer ve Eıe
Iller olarak ikiye ayrıldı. Bahailer'in lideri 
iran'dan sürgün edildi. 

Nasırüddin Şah. iran ' ın bağımsız bir 
devlet olarak kalabilmesinin yapılacak 
köklü değ işikliklere bağ lı olduğunu idrak 
ettiyse de Ruslar iran 'ı sıkıştırmayı sür
dürdüler. 1865'te Taşkent'i ele geçirerek 
1876'da Hakand Hanlığı ' na son veren 
Ruslar 1868'de Buhara'yı aldılar. 1873'te 
Hive Hanlığı'nı vasal haline getirip 1883'
te de Merv'i ele geçirdiler. Böylece Etrak 
nehri boyu Rus-iran sınırı haline geldi. 

Feth Ali Şah döneminde başlamış olan 
imtiyazlar Nasırüddin Şah devrinde iyice 
hız kazandı . Ülkede ekonomik refahı yük
selteceğ i düşüncesiyle Nas ırüdd in Şah , 

Avrupalı güçlere tanıdığı imtiyazları gide
rek devlet politikası olarak benimsemeye 
başladı. Bir ingiliz vatandaşı olan Baran 
Julius de Re u ter, 1872 yılında belirli bir 
hissenin şaha verilmesi karşılığında yir
mi dört yıllığına büyük bir imtiyaz elde 
etti. "Reuter imtiyazı" olarak anılan bu 
imtiyaz, altın ve kıymetli taşlar hariç 
iran'daki bütün yer altı madenierinin iş
letilmesi hakkına ilaveten fabrikaların in
şası, demiryollarının döşenmesi , kanal ve 
sulama işler i , orman ürünleri iş letmesi, 

bir bankayla bazı kamu hizmetleri idare
lerinin kurulması ve gümrüklerin kont
rolünü kapsıyordu . Nasırüddin Şah , Rus
lar'ın baskısı ve halkın karşı gelmesiyle 
bu imtiyazları iptal etmek zorunda kaldı. 

Buna karşılık ingiltere, iran'da lmperial 
Bank of Persia'yı kurma imtiyazını elde 
etti ; bu arada Ruslar da ayrı bir banka 
kurdular. öte yandan 1890'da bir İngiliz 
firmasına verilen tömbeki imtiyazı tütün 
aleyhine verilen bir fetva ile çıkmaza gir
di. Şiraz, İsfahan ve Tebriz'de din alim
lerinin başını çektiği büyük protestoiar 
meydana gelince 1891 yılında imtiyaz ip
tal edildi. 1896'da Nasırüddin Şah öldü
rüldü. 

XIX. yüzyılda Avrupa güçlerinin iran'a 
ekonomik olarak nüfuz etmesi ve Batı 
kökenli fikirlerin girmesi toplumun gele-

402 

neksel yapısını derinden etki i edi. Faali
yetlerini gizli yürüten birtakım dernek
lerde yeni meselelerin tartışılması . içti
mal ve hukuki reformların yanı sıra ana
yasanın ve meclisin teşkilini savunan ha
reketleri doğurdu. 7 Ekim 1906'da mec
lis toplandı, 30 Aralık'ta da anayasa Mu
zafferüddin Şah tarafından imzalandı. 
1907'de tahta çıkan Muhammed Ali Şah. 
anayasayı ihlal etmek ve meclisin faali
yetlerini aksatmak için elinden geleni 
yaptı . önceleri anayasayı hararetle des
teklemiş olan ulema, Batı kökenli reform 
taleplerinin giderek yoğunlaşması üzeri
ne geri çekilmeye başladı. içteki bu karı
şıklığın yanında dış güçler de İran aleyhin
deki faaliyetlerini sürdürüyorl ardı. Al
manya'daki gelişmelerden endişelenen 
İngilizler ve Ruslar 31 Ağustos 1907 tari
hinde iran'ı kendi aralarında paylaştılar. 
Bu anlaşmaya göre arada tampon bir 
bölge bulunmak üzere ülkenin kuzeyi 
Ruslar'ın, güneyi ise ingilizler'in etki ala
nında kalacaktı. 

Haziran 1908'de şah sıkı yönetim ilan 
ederek meclisi kapattı. Anayasa taraftar
ları. Tebriz'i işgal etmiş olan Ruslar'a rağ
men şahın bu hareketine karşı direndiler 
ve Temmuz 1909'da Muhammed Ali Şah'ı 

tahttan indirdiler; yerine yedi yaşındaki 
oğlu Ahmed geçti. iki yıl sonra Muham
med Ali'nin yeniden tahtı ele geçirme te
şebbüsü Ruslar'ın doğrudan müdahale
sine yol açtı . Nihayet 24 Aralık 1911 tari
hinde meclis tekrar kapatıldı. 

İran . ı. Dünya Savaşı esnasında tarafsız 
kalmasına rağmen Türk, Rus ve ingiliz
ler'in çekişme alanı oldu. 1917'de Bolşec 
vik ihtilali sebebiyle Ruslar'ın bölgeden 
çekilmesi üzerine 1919 tarihli antlaşmaya 
göre İran tamamen ingilizler'in kontrolü 
altına girdi. Ancak Sovyetler Birliği ile ya
pılan 1921 tarihli antlaşmayla ingilizler'in 
baskısından kurtulabildL Aynı yıl darbe 
ile yönetimi ele geçiren Rıza Han cum
huriyeti ilan etmeyi düşündü. Fakat ule
manın muhalefeti sebebiyle bu fikrinden 
vazgeçti. 1923 yılında Ahmed Şah'ı taht
tan indiren Rıza Şah Pehlevi Aralık 1925'
te kendini şah ilan etti. Böylece iran'da 
Kaçarlar dönemi kapanmış . Pehlevi dö
nemi başlamış oldu. 

Kaçarlar devrinde geleneksel yapısın
dan sıyrı lmaya yüz tutan İran , Rıza Şah 
Pehlevi'nin Batılılaşma ve modernizasyon 
uygulamalarıyla daha büyük değişimler 
yaşadı. Herhangi bir doktrini ya da ideo
lojisi olmadan son derece köklü reform 
programına yönelen Rıza Şah işe önce 
askeriyeden başladı. Bütçenin üçte biri-

ni orduya ayırdı. Kamu hizmetlerini Batı 
tarzında düzenledi. 1926'da ceza huku
kunu, 1928'de medeni hukuku yürürlüğe 
koydu. Kız ve erkek çocuklar için eğitim 
mecburi tutuldu. Hukuk ve eğitim alan
larında yapılan düzenlemeler İslam hu
kukunun göz ardı edilmesine. ulemanın 
mevkiinin ciddi şekilde sarsılmasına yol 
açtı. Ekonomide de birtakım hamlelere 
girişen Rıza Şah , ingiltere ve Rusya karşı
sında i ran ekonomisini güçlendirmek için 
pek çok sektörde devlet tekelleri kurdu. 
Siyasi partileri , sendikaları ve basını ta
mamıyla kendi kontrolü altına aldı ve 
meclisi yalnızca bir imza makamı haline 
getirdi. 

Rıza Şah döneminde meydana gelen 
önemli gelişmelerden biri de Almanlar'ın 

siyasi ve iktisadi olarak iran'a sızması dır. 
Bunun üzerine ingiltere ve Rusya, 1941 
yılında Rıza Şah'a bir ültimatom vererek 
casus telakki ettikleri pek çok Alman'ın 
sınır dışı edilmesini istediler. Şahın red
detmesi üzerine 25 Ağustos 1941'de in
giliz ve Rus askeri birlikleri iran ' ı işgal 
ederek şahı tahttan indirdiler. Johannes
burg'a sürgüne gönderilen Rıza Şah Peh
levi burada 1944'te ölünce ingiliz ve Ame
rikalı lar'ın muvafakatiyle oğlu Muham
med Rıza İran tahtına geçti. 

Muhammed Rıza Şah iktidara gelir 
gelmez bir taraftan Ayetullah Kaşani'nin 
başını çektiği Fidaiyyan-ı islam, diğer ta
raftan 1942 yılında kurulmuş olan solcu 
Tudeh Partisi'nin baskısıyla karşılaştı. 1\.ı
deh Partisi, 1945'te Ruslar'ın da deste
ğiyle Azerbaycan ve Kürdistan'daki mer
kezi otoriteyi yıktı . Ruslar'ın 1946Mayı

sında bölgeden çekilmesiyle destekten 
mahrum kalan Otonam Azerbaycan Cum
huriyeti ile Kürdistan Cumhuriyetçi Halk 
Partisi İran ordusuna karşı direnemeye
rek çöktüler. 

1941 yılında Almanlar'ın iran'dan çıka
rılmasıyla boşalan üçüncü güç faktörünü 
Amerika Birleşik Devletleri doldurdu. Bu 
tarihten sonra Amerikalılar'ın iran'daki 
nüfuzu ve askeri varlığı giderek güçlen
di. Nihayet 1947'de Truman doktrinine 
iran'ın da dahil edilmesiyle iran'ın siyasi 
konumu belirginleşmiş oldu. Öte yandan 
Tudeh Partisi 'nin şiddete başvurması 
üzerine ülke anarşiyle karşı karşıya kaldı . 

Bir Tudeh üyesi Şubat 1949'da şaha sui
kast düzenleyince parti kapatılarak ül
kede sıkı yönetim ilan edildi. Aynı yıl Mu
hammed Musaddık'ın başını çektiği Cep
he-i Milli kuruldu. Cephe-i Milli, Hizb-i 
Zahmetkeşan . Hizb-i Millet-i Iran, Ca
mia-yi Mücahidin-i islam, Fidaiyyan-ı is-



lam ve çeşitli sol entelektüellerin bir ara
ya gelerek Şah Muhammed Rıza'nın dik
tatörlüğüne karşı oluşturduğu bir hare
ketli. 

Şah, 1950'de hanedan ın topraklarını 
topraksız köylülere dağıtmak üzere kur
duğu bir vakfa transfer etti. Ancak baş
bakanlığa getirdiği Ali Rezmara'nın 1951 
yılı Mart ayında bir Fidaiyyan-ı islam üyesi 
tarafından öldürülmesi yüzünden şahın 
bu teşebbüsü sonuçsuz kaldı. 29 Nisan 
1951 'de başbakan olan Musaddık petro
lü millileştirdi. Bu arada Cephe-i Milli it
tifakı çözülmeye başladı. Musaddık'ın uy
gulamalarından rahatsız olan muhafaza
kar kanat desteğini çekti. i ran diğer ta
raftan. Batılı şirket l erin uyguladığı am
bargo sebebiyle yaklaşık üç yı l boyunca 
petrol gelirlerinden mahrum kaldı. Ülke 
ekonomik krizle yüzyüze geldi. Musaddık 

giderek bir diktatör gibi hareket etmeye 
başladı. Önce senatoyu, Temmuz 1952'de 
anayasa mahkemesini, Ağustos 1953'te 
de meclisi kapattı. Sıkı yönetim ilan ede
rek basını susturdu. Neticede Cephe-i 
Milli tamamıyla dağıldı. Menfaatleri teh
likeye giren ingiltere. Amerika'yı iran'da 
darbe yapması için ikna etti. Central In
telligence Ageney'nin (CIA) planına uygun 
olarak 13 Ağustos'ta Musaddık aziedile
rek yerine General Zahidl getirildi. Mu
saddık'ın direnmesi üzerine şah geçici bir 
süre ülkeyi terketmek zorunda kaldı, fa
kat Zahidl'nin Tahran'da kontrolü ele ge
çirmesi üzerine geri döndü. 

Petrol krizi Musaddık'ın devrilmesinden 
sonra Ağustos 1954'te çözüldü. Buna gö
re ingiliz. Amerikan. Hollanda ve Fransız 
firmalarından oluşan bir konsorsiyum 
i ran Milli Petrol Şirketi adına petrol çıka
racaktı. i ran 3 Kasım 1955 tarihinde Tür
kiye, Irak, Pakistan ve ingiltere'nin oluş
turduğu Bağdat Paktı'na girdi. 1959'da 
Irak'ın ayrılmasıyla pakt Merkezi Antlaş

ma Teşkilatı (CENTO) adını a ldı. 1957 yı 

lında Amerika'nın yardımlarıyla istihba
rat örgütü Sazman-ı Ittılaat ve Emniy
yet-i Kişver (SAV AK) kuruldu. Ülkede ge
lir dağılımını dengelemek üzere 1958'
de Bünyad-ı Pehlevi adıyla bir vakıf tesis 
edildi. 1961 'de şah değeri 47.500.000 
sterlini bulan kendi mülkiyetindeki çift
likleri, köyleri, otelleri vetanker filosun
daki hisselerini bu vakfa devretti. 

Şahın hayata geçirdiği en önemli uygu
lama 15 Ocak 1962 tarihli toprak refor
m udur. Buna göre toprak sahipleri bir
den fazla köyü ellerinde bulundurama
yacak, fazla topraklar devlet tarafından 

satın alınıp topraksız köylülere dağıtıla

caktı. Aslında toprak reformu, Ocak 1963 
tarihli referandumla kabul edilmiş olan 
ve içinde kadın haklarının iyileştirilmesi, 
okuma yazma seferberliği gibi radikal re
formlar da bulunan şahın altı maddelik 
programının bir parçasıdır. "Ak Devrim" 
olarak bilinen bu programla şahın gerçek 
hedefi. kendisiyle halk arasındaki iletişi
mi engellediğine inandığı aşiret, ulema 
ve toprak zenginleri gibi güç odaklarını 
ortadan kaldırmaktı . Şahın bu niyetini an
layan ulema ve Cephe-i Milli Ak Devrim'e 
karşı çıktı. Eylül 1963'te seçimlere gidil
di. Cephe-i Milli'nin boykot ettiği seçim
lerde yeni kurulmuş olan ve şahın progra
mını destekleyen Milli Birlik Partisi mec
liste çoğunluğu elde etti. 

Bu arada şahla ulema arasındaki çe
kişme 1963 yılında doruğa ulaştı. Toprak 
reformu konusunda referanduma gidil
mesinin teklif edilmesi ve Kum şehrinde 
ulemanın faaliyetlerinin polis tarafından 
engellenmesi üzerine Ayetullah Humey
niliderliğinde mitingler yapıldı. Tutukla
narak ölüm cezasına çarptırılan Ayetul
lah Humeyni, Ayetullah Şerlatmedarl'nin 
girişimiyle ölümden kurtularak önce Tür
kiye'ye, sonra da Irak'a sürgüne gönde
rildi. 

Öte yandan Ak Devrim'le sosyal ve eko
nomik kalkınmanın gerçekleşeceğini dü
şünen şah tam aksi bir sonuçta karşılaştı. 
Sermaye ve teknik donanımdan yoksun 
çiftçi, toprak reformu ile elde ettiği top
rağını tefecilere ve eski toprak sahipleri
ne kaptırdı. Bunun sonucunda şehirlere 
göç eden milyonlarca insan buralarda iş
sizler ordusu meydana getirdi. Petrol ge
lirlerinin halka yansımaması, aşırı silah
lanma. yüksek enflasyon ve en ufak mu
halefetin iran Gizli Servisi tarafından sert 
bir tavırla bastırılması , hayat standart
ları iyice düşmüş olan hal kın şaha karşı 

olan nefretini giderek arttırdı. 

Bu ekonomik tablonun yanı sıra dini 
düşüncedeki birtakım gelişmeler de hal
kın faal olmasında etkiliydi. Gaip imarnın 
dönüşünü beklemektense ulemanın ak
tif biçimde siyasete katılmasını savunan 
Mehdi Bazergan'ın yanı sıra Şla'yı bir pro- . 
testo hareketi olarak telakki eden Ali Şe
riati' nin görüşleri de kitleler üzerinde te
sirli oluyordu. öte yandan sürgünde bu
lunduğu Irak'taki faaliyetleriyle Ayetullah 
Humeyni de iran'daki gelişmeler üzerinde 
son derece etkiliydi. Humeyni, Necef'te 
1969 yılında yayımlanan lfükumet-i İs
lami ya Velayet-i Fa~ih adlı kitabıyla Şii 
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islam tarihinde yepyeni bir tez savunu
yordu. Buna göre monarşi gayri islami 
bir kurumdu. Monarşinin yerine yönetimi 
fukahanın elinde olan islami bir hükümet 
kurulmalıydı. 

Milyonlarca insanın katıldığı mitingler, 
Kum'daki medrese öğrencilerinin iran 
Gizli Servisi aleyhine yaptığı gösterilerle 
başladı. Daha önce şah tarafından bastı
rılmış olan Halkın Fedaileri ve özellikle 
üniversite öğrencileri arasında geniş ta
ban bulan Halkın Mücahidleri Örgütü ye
niden canlandı. iranitlar kitleler halinde 
en yüksek dini otorite kabul ettikleri Aye
tullah Humeyni'nin şemsiyesi altında şa
ha karşı seferber oldular. Şahın çok gü
vendiği ordu bu isyanı bastıramadı. 

Ülkede kontrolü yeniden sağlamak is
teyen Şah Muhammed Rıza birtakım ça
balar içerisine girdi. 1975'te Hizb-i Res
tahlz'i kurarak tek partili sisteme yöneldi 
ve partinin genel sekreteri Emir Abbas 
Hüveyda 'yı başbakan olarak tayin etti. 
1977'de Cemşld AmCızegar'ı , 1978'de 
Ca'fer Şerif imaml'yi başbakanlığa getir
di. 1978 Kasım ayında Genelkurmay Baş
kanı Gulam Rıza Ezharl'nin başında bu
lunduğu bir askeri hükümet kurdu, fakat 
yine sonuç alamadı. Son bir çare olarak 
Ocak 1979'da Cephe-i Milli'nin eski baş
kan yardımcısı Şahbur Bahtiyar'ı başba
kanlığa getirdi. Bahtiyar hükümeti i ran 
Gizli Servisi'ni dağıtmaya, Güney Afrika 
ve israil'e yapılan petrol ihracını durdur
maya ve Filistin davasını üstlenmeye ça
lıştıysa da muhalefeti engelleyemedi. 15 
Ocak 1979 tarihinde Şah Muhammed Rı
za'nın ülkeyi terketmesiyle iran'da yep
yeni bir dönem başlamış oldu. 

Şahın ülkeden ayrılmasından sonra 
Ayetullah Humeyni Fransa'dan iran'a geri 
döndü. Paris'te iken islam Devrimi Konse
yi 'ni kuran Humeyni'ye önceleri direnen 
Bahtiyar. ş iddet olaylarının patlak verme
si ve ordunun desteğini kaybetmesi üze
rine 11 Şubat 1979'da istifa etti. Daha 
önce 6 Şubat'ta Humeyni tarafından ge
çici başbakan olarak tayin edilen Mehdi 
Bazergan bir ay sonra hükümeti kurdu. 
Mart sonunda referandum yapıldı ve 1 
Nisan tarihinde islam Cumhuriyeti ilan 
edildi. Ortaya konulmuş olan anayasa tas
lağı 270 üyeli Meclis-i Şura. başbakan ve_ 
cumhurbaşkanı öngörmekteydi. Bu ana
yasanın gözden geçirilmesi talepleri üze
rine Humeyni bu işi bir uzmanlar heyeti
ne (Meclis-i Hübregan) havale etti. Heyetin, 
Ayetullah Humeyni'nin ortaya attığı , dev
let yönetimini ulemanın uhdesine veren 
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"velayet-i fakih" teorisini anayasaya yer
leştirmesiyle büyük bir değişikliğe gidil
miş oldu. 

Bir müddet sonra Ebü'l-Hasan Beni 
Sadr cumhurbaşkanı seçildi ve İslam Dev
rimi Konseyi ile birlikte 1980 baharında 
yapılacak meclis seçimlerine kadar ülkeyi 
idare etti. İki turlu olan seçimler 14 Mart 
ve 9 Mayıs 1980 tarihlerinde yapıldı. Aye
tullah Humeyni ile özdeşleşen Ayetullah 
Bihişti'nin başkanlığındaki Hizb-i Cum
huri-i İslami 130 sandalye ile mecliste ço
ğunluğu elde etti. Bir süre sonra İslam 
Devrimi Konseyi'nin ilga edilmesiyle bir
likte hükümetin teşkili konusunda Beni 
Sadr ile Ayetullah Bihişti arasında gide
rekyoğunlaşan bir sürtüşme baş gös
terdi. Aralarındaki çekişmenin büyüme
si üzerine Ayetullah Humeyni, veli fakih 
olarak anayasadan aldığı yetkiyle 1 O Ha
ziran 1981 tarihinde Beni Sadr'ı önce si
lahlı kuwetler kumandanlığından; ardın

dan cumhurbaşkanlığından azletti. Beni 
Sadr Fransa'ya kaçtı . 28 Haziran 1981 'de 
Hizb-i Cumhuri-i İslami'nin merkezinde 
patlayan bombayla Ayetullah Bihişti'nin 
yanı sıra pek çok bakan ve parlamenter 
hayatını kaybetti. 

24 Temmuz'da yapılan seçimde Mu
hammed Ali Recai cumhurbaşkanı oldu. 
29 Ağustos'taki bir başka bombalı sui
kastle Muhammed Ali Recai ve Başbakan 
Muhammed Cevad Sahanur hayatlarını 
kaybettiler. 2 Ekim'de yapılan seçimde 
Hüccetülislam Seyyid Ali Hamaney'in 
cumhurbaşkanı olmasıyla bu makam da 
ulemanın eline geçmiş oldu. Suikastierin 
ardında bulunduğu anlaşılan Halkın Mü
cahidleri Örgütü, devrim sonrası ortaya 
çıkan yeni rejimin karşılaştığı iç tehditler
den yalnızca biriydi. Rejim u lemanın ken
di içindeki ihtilaflar sebebiyle de büyük 
bir sıkıntıya girdi. Ulemadan Ayetullah 
Mahmud Talekani ve özellikle kıdemli bir 
ayetullah olan Şeriatmedari, devrim son
rası yönetim biçimi konusunda Ayetullah 
Humeyni'den farklı düşüncelere sahip
tiler. Rejim ayrıca komünist Tudeh Par
tisi'yle de mücadele halinde idi. Devrim 
sonrası yeniden faaliyete geçen Tudeh 
Partisi, tutuklan an yöneticilerinin Sovyet
ler lehine casuslukyaptıklarını itiraf et
meleri üzerine Nisan 1983'te, Hizb-i 
Cumhuri-i İslami de iç çekişmeler sebe
biyle Ayetullah Humeyni tarafından Ha
ziran 1987'de kapatıldı. Ağustos 2000 ta
rihi itibariyle iran'da siyasi partiler bulun
mamaktadır. Günlük politika, siyasi par
tiler gibi çalışan çeşitli eğilimler vasıtasıy
la yürütülmekte ve fertler müstakil ola-

404 

rak 270 sandalyeli parlamentoya üye ol
mak için seçime girmektedirler. 

İran. ihtilalin başından beri içeride bu 
gelişmelere sahne olurken büyük bir dış 
tehlikeye karşı da mücadele etmek zo
runda kaldı. Aralarındaki bir sınır mesele
si bahanesiyle Irak, 1975 Şattülarap Ant
Iaşması'nı ihlal ederek 22 Eylül 1980'de 
İran topraklarına girdi. Irak'ın esas mak
sadı. nüfusunun yarıdan fazlasının Şii ol
ması sebebiyle kendisine bir tehdit ola
rak gördüğü yeni İran rejimini yıkmaktı. 
Savaşın ilkyıllarında gerileyen İran ordu
su 1982 baharından sonra Hürremşehr 
dahil kaybettiği toprakları geri almaya 
başladı. Irak, Batı'dan sağladığı destekle 
ve özellikle Fransa'dan temin ettiği saldı
rı uçakları sayesinde füze ve hava saldırı
larıyla iran'ın petrol endüstrisini büyük 
zarara uğrattı. Endüstrisi tehlikeye giren 
İran, lrak' ı destekledikleri için Küveyt ve 
Su u di Arabistan petrol tankerlerini hedef 
ilan ederek savaşı Basra körfezine taşıdı. 
Birleşmiş Milletler. Bağlantısızlar. Körfez 
ülkeleri ve İslam ülkelerinin ara bulucu 
çabalarına rağmen devam eden savaşta 
yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Bir
leşmiş Milletler'in verilerine göre bu sa
vaşta yalnızca İran'ın uğradığı zarar 97 
milyar dolardır. Savaş . 18 Temmuz 1988'
de iran'ın Birleşmiş Milletler tarafından 
yapılan ateşkes teklifini kabul etmesiyle 
son buldu. 

İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı ile iliş
kileri daima gergin oldu. Özellikle Ameri-

Tahran'dan bir görünüş 

ka'nın şahı ülkesine kabul etmesine tepki 
gösteren öğrencilerin 4 Kasım 1 979 tari
hinde Tahran'daki Amerikan elçiliğini ba
sarak burada bulunanları 444 gün rehin 
tutmaları üzerine İran-Amerika ilişkileri 
oldukça gerginleşti. Ayetullah Humeyni'
nin, 14 Şubat 1989'da The Satanic Ver
ses (Şeytan Ay etleri) adlı kitabı sebebiy
le İngiliz vatandaşı olan Hint kökenli Sel
man Rüşdi'nin öldürülmesine fetva ver
mesi İran'ın Batı ile ilişkilerini çıkmaza so
kan ikinci önemli hadise oldu. Bu olaylar 
sonucunda Batı'nın ambargosu ile kar
şılaşan İran büyük ekonomik sıkıntılarla 
karşı karşıya kalmıştır. Son zamanlarda 
İran, Batı ile ilişkilerin düzeltilmesi konu
sunda yoğun siyasi tartışmalara sahne 
olmaktadır. 

Ülkede tartışılan bir diğer konu da re
jim meselesidir. Ayetullah Humeyni'nin 
vetayet-i fakih teorisini esas alan 1979 ta
rihli İran anayasasında veli fakih son de
rece geniş yetkilerle donatılmıştır. Ayrı
ca u lema ordunun yanı sıra Meclis-i Hüb
regan. Şura-yı Nigehban. Divan-ı Ali-i Kiş
ver ve Şura-yı Ali-i Kazai gibi anayasal ku
rumlarla yasama, yürütme ve yargıyı da 
kontrolünde bulundurabilmektedir. Bu 
yönetim biçimi ulemanın kendi içerisin
de de tartışma konusudur. Kısmen bu 
tartışmalar üzerine Ayetullah Humeyni'
nin 1989 yılında vefatından hemen önce 
anayasada birtakım düzenlemelere gidil
miştir. Fakat anayasa bu yeni haliyle da
ha da büyük problemlerle karşılaşmıştır. 
Tartışılan meselelerin başında veli fakihin 
vasıfları . yetkileri. otoritesinin kaynağı ve 
merci-i taklidlerle ilişkisi gelmektedir. Bu
gün İran, yönetim biçimi konusundaki aç
mazların yanı sıra ağır ekonomik şartlar 
ve Batı ile sağlıklı bir ilişkinin kurulama
ması problemleriyle karşı karşıyadır. 
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