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III. KÜLTÜR ve MEDENiYET 

1. Dini Hayat ve Dini Kurumlar. X. (XVI.) 
yüzyılda Safevller'in iktidara gelmesiyle 
başlayan yaklaşık 1 SO yıllık bir süreçte 
halkın büyük bir çoğunlukla Şii İslam'ı be
nimsemesinin ardından iran'ın dini ha
yatı, Hz. Peygamber'in ve onun kutsal 
halefieri kabul edilen E hi-i beyt'in on iki 
imarnma bağlılık etrafında şekillenmiş
tir. Ramazan ve kurban bayramları, hac 
mevsimi ve mevlid kandili gibi dini gün 
veya zamanlar, diğer İslam ülkelerinde 
olduğu gibi iran'da da kutlanmakla bir
likte zaman bakımından bazı farklılıklar 
arzeder. Mesela Kadir ramazanın 27'sin
de değil 1 9'u ile 23'ü arasında bir gece
de, mevlid kandili de reblülewel ayının 
12'sinde değil17'sinde kutlanır. Bunun 
yanında 1979'da Humeyni'nin verdiği bir 
talimatla Kudüs'ün işgalini protesto et
mek amacıyla ramazanın son cu ması "Ku
düs günü", Peygamber'in doğum günü
nü kapsayan hafta ise Sünniler ile Şiiler 
arasında yakınlaşma tesis etme umuduy
la "vahdet haftası" olarak kutlanmakta
dır. 

i RAN 

İran dini takviminin daha belirgin bir 
özelliği ise on iki imarnın doğum ve şeha
detleriyle (on ikinci imam için gaybet) ba
zı önemli olayların gerçekleştiğine inanı
lan günlerin kutlanması veya anılmasıdır. 

Bu günlerde imamların rehberliklerinin 
devam ettiği fikrini sürekli canlı tutmak 
amacıyla vaazlar verilir, dualar edilir. Bun
ların en önemlilerinden biri, Şii inancına 
göre Peygamber'in Gadir-i Hum'da birinci 
imam Ali b. Ebfı Talib'i kendisine vekil 
tayin ettiği gün olan ve "Gadir bayramı" 
adıyla kutlanan, İran İslam Cumhuriyeti'
nin kuruluşundan bu yana ise resmi tatil 
kabul edilen 18 Zilhicce'dir. Diğer bir dini 
gün ise ramazanın 19'unda Hz. Ali'nin 
katili İbn Mülcem'in Küfe'de öldürülme
siyle ilgilidir. Şaban ayının 15'indeki kut
lama, on ikinci imarnın doğumuyla ala
kah olup bugün, şimdilerde onun dünya
ya dönüp evrensel adaleti tesis edeceği 
inancından hareketle "dünya mazlumlar 
günü" adıyla yeni bir anma gününe dö
nüştürülmüştür. 

İran'ın dini günleri içinde duygu yo
ğunluğunun en çok yaşandığı gün, hiç 
şüphe yok ki İmam Hüseyin'in Kerbela'
da şehid edilmesinin anma zamanı olan 
muharrem ayının ilk on günüdür. Kerbe
la, Şiiler için başka hiçbir tarihi olayla kar
şılaştırılamayacak kadar önemlidir. Öyle 
ki bu olayın İslam'ın gelişinden önce bile 
haber verildiğine ve kutsal tarihin mer
kezi hadiselerinden biri olduğuna inanıl
maktadır. Kerbela'yı anma, yaşanan bir 
tarihi trajediyi dini bir görev olarak hatır
lamanın ötesinde İmam Hüseyin'in tem
sil ettiği Ehl-i beyt'e ve onun nihai zafe
rine sadakati n bir ölçüsü haline gelmiştir. 
Özellikle trajedinin vuku bulduğu aşfıra 
gününde "deste" ismi verilen siyah giyimli 
organize gruplar ağıtlar eşliğinde göğüs
lerini, bazan da zincirlerle sırtlarını dö
verler. Daha uç bir uygulama olan kama 
ile başa vurma gösterisi ulemanın tavsi
yeleri sonunda artık ender hale gelmiş
tir. Bunun yanında "taziye" adı verilen ve 
Kerbela'da yaşananları canlandıran tem
siliere de artık pek yer verilmemektedir. 
Kerbela bilinci, sadece Muharrem ayı ile 
başlayıp Hüseyin'in şehadetinin 40. günü 
olan 20 safere kadar devam etmekle sı
nırlı kalmamakta, yıl içindeki çeşitli gün
lerde de "ravzahani" denilen anma tö
renleri düzenlenmektedir. 

Bizzat imamlardan nakledilen hadis
lerden hareketle onların türbelerine ger
çekleştirilen ziyaretierin İran'ın dini ha
yatında önemli bir yer işgal ettiği şüphe
sizdir. Bu ziyaretler manevi destek ka-
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zanma. rahmet ve şefaate nail olmanın 
yanında imamlarla ve onların ortaya koy
duğu islam vizyonuyla bağları kuwetlen
dirme vazifesi de görür. Bunu. ziyaretler 
sırasında okunınası gereken duaları içe
ren kitapçıklarda da görmek mümkün
dür. "Ziyaretname" ismi verilen bu dua
larda imamların belirli erdemleri sayılır 
ve onlara olan bağlılık ifade edilir. Ziya
ret için mutlaka ziyaret mahalline gidil
mesi zorunlu değildir; bu amaçla kişi tür
benin bulunduğu tarafa yönelip gerekli 
dua vb. metinleri okuyabilir. Şiiler'in altı 

imama ait türbelerin bulunduğu Irak'ta
ki Necef, Kerbela. Kazımeyn (Kazımiye) ve 
Samerra şehirleriyle (bk. ATEBAT) diğer 

dört imarnın türbelerinin bulunduğu Me
dine'deki Cennetü'l-baki' mezarlığına se
yahat etmeleri büyük bir erdem olarak 
görülür. Irak'ın türbe şehirleri, özellikle 
iranlı ve diğer Şii u lemanın aksiyon şehri 
olan Necef iran'ın dini hayatının önem
li bir parçasıdır. Birçok ulema orada ya 
uzun süre ikamet etmiş ya da eğitim gör
müştür. Uzun yıllar ölüler defin için iran'
dan Necef'e götürülmüştür. imam Ali er
Rıza'nın Meşhed'deki türbesi. Safeviler 
öncesi dönemden bu yana zaman zaman 
Sünniler'in de rağbet ettiği, hem ülke 
içinden hem de ülke dışından insanların 
geldiği en önemli ziyaretgahlardan biri
dir. Türbe, yüzyıllardır etrafına yapılan 
binalarla bugün Asitan-i Kuds-i Rezevi 
ismi verilen büyük bir külliye haline gel
miştir. Külliyede 1984'te kurulan bir üni
versite, genişletilerek restore edilen ve 
30.000'in üzerinde yazma eser barındıran 
bir kütüphane. bir araştırma merkezi ve 
yayınevi bulunmaktadır. Ziyaretler, aynı 
zamanda imamların "imamzade" olarak 
bilinen ahfadı için de gerçekleştirilmek
tedir. Muhtemelen uzak beldelerdeki 
imamların türbelerine seyahat edeme
yenler için türetilmiş olan bu ziyaretlerde 
de imamzadelerin erdemlerinden bah
sedilip dualar okunur ve onlardan şefaat 
dilen ir. iran'da 1 OOO'den fazla imamzade 
türbesi bulunmaktadır (bk. iMAMzADE) . 

Tahran'ın güneyinde Bihiştizehra Mezar
lığı'nın yakınlarında bulunan imam Hu
meyni'nin türbesi de (harem) ziyaretgah
lardan biridir. Halkın ziyaretlerinden baş
ka burada resmi olarak gerçekleştirilen 
anma ve yas törenleri yılda üç defa tek
rarlanmaktadır. Ancak bu ziyaretler hiç
bir zaman farz olan haccın yerini tutan 
bir ibadet olarak görülmemiştir. Sadece 
Safevi-Osmanlı savaşları sebebiyle Mek
ke yolculuğunun zorlaştığı dönemlerde 
iranlılar hac ibadetini yerine getireme-
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mişlerdir. Buna, Osmanlılar'ın bazı za
manlarda iranlılar'a hac yasağı koymuş 
olması da eklenmelidir (Suraiya Faroqhi, 
s. 134- ı 39). İslam Cumhuriyeti'nin ilkyıl
larında hacca politik bir boyut kazandır
mak için bazı teşebbüsler gerçekleştiril
m iş. 198Z'den 1987'ye kadar Mekke'de 
Amerika Birleşik Devletleri. Sovyetler Bir
liği ve İsrail aleyhine gösteriler düzenlen
miştir. 

iran'da Şiiliğin ilk kalelerinden biri sa
yılan Kum, Meşhed hariç tutulursa Şiiler 
için en kutsal şehirdir, hatta bir eğitim 
merkezi olması sebebiyle Meşhed'den 
de önemlidir. Bir ara eğitimdeki üstünlü
ğünü Safeviler'in başşehri olan isfahan'a 
kaptıran Kum. XIX. yüzyılın başlarından 
itibaren ve özellikle de 19ZO'Ierde şehrin 
Havze-i İlmiyye olarak bilinen medreseler 
topluluğundan sorumlu olan Şeyh Ab
dülkerim Hairi'nin önderliğinde yeniden 
üstünlüğünü kazanmış, Hairi'nin ölü
münden birkaç yıl sonra bu görevi dev
ralan Burucirdi medreselerin güçlenip 
gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. 
imam Humeyni de 1924'ten itibaren 
Kum'da bulunmuş ve İslam Cumhuriye
ti'nin kurulması ile sonuçlanan hareketi 
196Z'de burada başlatmıştı . Devrimden 
bu yana Kum şehrine önemli yatırımlar 
yapılmış ve din eğitimi gören öğrencilerin 
sayısında büyük artışlar olmuştur. Mek
teb-i Zehra adıyla kızlara özel bir okul 
açılmış, Medrese-i imam Humeyni ismiy
le kurulan bir başka okulda çeşitli ülke
lerden gelen öğrencilere eğitim verilme
ye başlanmıştır. Bu arada Kum'daki kü
tüphanelerin. özellikle de Ayetullah Mar
'aşi Necefi Kütüphanesi'nin katalogu ya
yımlanmış. birkaç araştırma merkezi ve 
yayınevi faaliyete geçmiştir. 

Şiiler'in on iki imama olan bağlılıkları , 

bu imamların bizzat yazdığı veya okudu
ğu dualardan oluşan bir dua literatürü
nün doğmasına sebep olmuştur. Hz. Ali'
ye atfedilen dualar arasında en çok oku
nam "Dua-i Kümeyl"dir. Duaya bu ismin 
verilmesinin sebebi, Hz. Ali'nin Hızır'dan 
öğrendiği bu duayı Kümeyl b. Ziyad en
Nehai'ye öğretmiş olmasıdır. Duanın cu
ma geceleri okunınası önemle tavsiye 
edilmektedir. Ayrıca hem Hz. Peygam
ber'e hem de imam Ali'ye atfedilen Cev
şen-i Kebir ve Cevşen-i Sagir dualarının 
savaşlarda ve diğer tehlike anlarında 
okunınası önerilir. Bir diğer önemli dua 
imam Hüseyin'in kurban bayramının are
fesinde okuduğu duadır. Cuma gününün 
son vakitlerinde okunan dua-i simat ise 

imam Muhammed el-Bakır ve Ca'fer es
Sadık'a atfedilir. imam Ali er-Rıza'ya nis
bet edilen dua, ramazan ayı boyunca se
her vaktinde okunan dua-i seherdir. Şa
ban ayının 15'inde okunan dua ise bütün 
imarnlara atfedilir. Dördüncü imam olan 
Ali Zeynelabidln'in bu açıdan diğer imam
lardan farklı bir yeri vardır. Çünkü o dua 
kitabı bulunan tek imamdır. eş-Şa]J.ife
tü's-seccadiyye isimli dua kitabı meta
fiziksel bir zenginliğe sahiptir. Bunun ya
nında sıradan günlük olaylarla karşılaşıl
dığında veya özel dini günlerde yapılan , 

fakat kimin tarafından yazıldığı veya 
okunduğu belli olmayan dualar da var
dır. Şeyh Abbas ei-Kummi tarafından 
derlenen ve ziyaret dualarını da kapsa
yan Mefati]J.u'I-cinan adlı kitap iran'da 
hemen hemen her evde bulunacak ka
dar meşhurdur. 

iranlı Şiiler'in imarnlara olan bağlılıkla
rı, 329 (941) yılındaki gaybet-i kübradan 
bu yana fukahanın "niyabet-i amme" adı 
verilen bir prestü ve otorite yetkisiyle do
n atılmasına sebep olmuştur. Buna göre 
fukaha on ikinci imarnın dönüşüne kadar 
onun vekilidir. Şii dünyasında bu tarihten 
XII. (XVIII.) yüzyıla kadar iki muhalif dü
şünce ekolü oluşmuştur. Bunlardan birin
cisi olan Ahb<kiyye. fıkhın rasyonel meto
dolojisine karşı çıkarak her dini hükmün 
Peygamber'den veya imamlardan gelen 
bir hadis ile (haber) desteklenmesi gerek
tiğini söyler. Diğer grubu oluşturan UsQ
Iiyye ise rasyonel metodu savunarakyeni 
problemler karşısında ictihadda bulun
mak gerektiği kanaatindedir. Muham
med Bakır Bihbehani önderliğinde geli
şen UsQiiyye ekolünün bu mücadelede 
öne geçmesi ve Ahbariler'in marjinal bir 
statüye düşürülmesiyle -günümüz iran'ın
da Ahbariler'e ancak HQzistan bölgesin
de Arapça konuşan Şiiler arasında rast
lanılmaktadır-, Şii toplumu riıüctehidler
le (merci-i taklld). ictihad yapacak kadar 
bilgili olmayıp taklit adı verilen bir yön
temle müctehidlere uymak zorunda olan 
mukallidier arasında ikiye bölünmüş du
rumdadır. Bir mukallid daima seçtiği 
müctehidin fetvaianna uymak mecburi
yetindedir. Merci-i taklidin tercih edil
mesi prensipte iki ölçü ile gerçekleş
mektedir: Takva ve ilim. Ancak sıradan 
mürninler bu özelliklerin derecesini doğ
rudan ölçme imkanına sahip bulunmadı
ğı için tercihler genelde prestüe veya bi
lim çevrelerindeki şöhrete göre yapılmak

tadır. Bir müctehid, kendisinin merci ola
rak seçilebileceğini ictihadlarından olu
şan ve "ThvziJ:ıu'l-mesa11" yahut "Risale-i 



cAmeliyye" adlarıyla anılan bir eser yayım
Iayarak ilan eder ve daha sonra onun fi
kirleri başka meslektaşları veya kendin
den daha aşağı durumda olanlar tarafın
dan propaganda edilir. Merci-i taklld rüt
besi için herhangi bir resmi adaylık ve 
benzeri bir sistem yoktur: bu rütbeye za
manla elde edilen şöhretle ulaşılır. İran'ın 
Şii ulemasına atfedilen "hiyerarşi" yanıl
tıcı bir resmi sınıf sistemi ima etmekte
dir: Osmanlılar'ın devlet destekli Sünni 
ulema sistemine benzer bir sistem İran'
da hiçbir zaman olmamıştır. Bununla bir
likte ictihad makamına ulaşan ulema ile 
diğerleri arasında sadece unvanla sınırlı 
kalan bir sınıflandırma söz konusudur. 
Bu unvanıardan "ayetullah" sadece müc
tehidlere. "ayetullahi'l-uzma" ise çokyük
sek sayıda mukallidi olan müctehide ve
rilir. Öğrenimlerinin ilk dönemlerinde bu
lunan veya ictihad mertebesine geleme
yen ulemayp ise "hüccetü'l-İslam" adı 
verilir. Eskiden alt seviyedeki ulema için 
yaygın olarak kullanılan "sikatü'l-İslam" 
unvanına artık pek rastlanmamaktadır. 
Bir zamanlar çokyetkin ulema için kulla
nılan "molla" ve "ah und" unvaniarı da cid
di anlamda itibar kaybetti ve artık ge
nelde dini eğilimleri olmayan insanlar ta
rafından küçük düşürücü anlamlar yük
lenerek kullanılır oldu. 

Taklid kurumunun yanında geleneksel 
medrese sisteminin korunması da Şii 
İran'da ulemanın otoritesine güç katmış
tır. Medresenin ders programı başlangıç. 
orta ve ileri olmak üzere üç temel sevi
yeyi içermektedir. Başlangıç seviyesinde 
Arapça grameri, belagat. mantık ve ba
sit düzeyde İslam hukuku metinleri gibi 
dersler okutulmaktadır. Orta seviyede ise 
öğrenciler İbn Sina, Molla Sadra ve Hadl-i 
Sebzevarl gibi İslam filozoflarının görüş
ler ine muttali olurlar. Bunun yanında 
usul-i fıkıh okunur. İleri seviyede, bütün 
disiplinlerden fazla olmak üzere medre
senin varlık sebebini oluşturan İslam hu
kuku üzerinde yoğunlaşılır. Bu derslerde 
okumadan başka çeşitli konularda tar
tışmalara da yer verilir. Müctehid unva
nını alabilmek için bu son seviyenin mut
laka tamamlanması gerekir. Medrese sis
temi geleneksel olarak son derece esnek 
ve resmiyetten uzak olarak tanınmıştır. 
Medresede okuma belirli bir zaman dili
miyle sınırlandırılmamış, ictihad yetkisi 
belirli bir imtihana değil bir veya birkaç 
hocadan icazet alma yöntemine dayalı 
olmuştur. Bundan başka öğrenciler be
lirlenmiş program dışında ilgi alanlarına 
göre -mesela İslam hukuku üzerine yo-

ğunlaşan hocaların tasvip etmediği "ir
fao" dersi gibi- tek başlarına veya küçük 
gruplar halinde bir hoca gözetiminde 
özel olarak çalışabilirler. Devrimden son
ra medreselerde belirli bir standartiaş
maya gidildi ve 1994'te bazı kurallar 
içeren bir düzenleme yapıldı, geleneksel 
programa yabancı diller ve sosyal bilim
lerden dersler ilave edildi (A. FirOzl. III 
1 ı 373/1994 ı. s. 20-2 ı) Medreselerdeki ho
calar da organize olarak Peyam-i Ifav
ze adıyla bir dergi çıkaran ve zaman za
man politik konularda beyanname ya
yımlayan Camia-i Müderrisln-i Havze-i İl
miyye-i Kum isimli bir teşkilat kurdular. 

Ulemanın sahip olduğu otoritenin gücü 
politik alanda her fırsatta. hatta Humey
ni'nin başlattığı devrim hareketinden ön
ce bile çok açık bir şekilde görülmüştür. 
Merci-i taklldin politik konularda ortaya 
koyduğu tutum sık sık hükümet politi
kalarıyla çatışmakta ve bu da ulemaya 
önemli bir muhalefet görevi yüklemekte
dir. Bu anlamda 1 905 -1909 anayasa dev
rimi sırasında, ı. Dünya Savaşı yıllarında 
ve ll. Dünya Savaşı sonrasında önemli 
olaylar meydana gelmiştir. Bununla bir
likte birçok ulema, özellikle Şah Rıza dö
neminde politikkonulardan uzakdurmayı 
tercih etmiş, dolayısıyla Pehlevi manar
şisinin devrilmesinde ulema kaynaklı mu
halefetin nihai noktada önemli bir katkısı 
olmamıştır. Ancak ulemanın bu yolu ha
zırladığında da şüphe yoktur. İmam Hu
meynl'nin, on ikinci imarnın zuhurunu 
bekleyen fukahanın bütün yönetim icra
atlarını üstlenmesi şeklinde yorumladığı 
ve İslam Cumhuriyeti'nin anayasal temeli 
yaptığı "velayet-i fakih" doktrini. fukaha
nın niyabet-i amme yetkisini ifa etmesi
nin radikal değilse bile mantık! bir uygu
laması olarak görülebilir. Bu doktrinle İ s
lam Cumhuriyeti'nin rehberliğini üstle
nen merci en üst politik otorite makamı
na yükseltildi. Bununla birlikte diğer tak
lid merciierinin bulunması ve zaman za
man verilen fetvaların farklılığı pratikte 
problemler doğurdu . Mesela İslam Cum
huriyeti'nin ilk yıllarında işlenebilir top
rakların dağılımı konusunda hükümetin 
benimsediği görüşe bazı müctehidler kar
şı çıktılar. Bu durumda İmam Humeyni, 
veli-i fakihin kararının diğer müctehidle
rinkinden önde geldiğini açıklayan bir fet
va yayımiadı (Humeyni, İsti{ta'at, ı. I 9). 
Bu uygulama, Humeyni'nin halefi olarak 
rehber makamına gelen Ali Hamaney'in 
benzer bir kararı ile de teyit edildi (İstif
ta'at, s. 9) . Hamaney dışında Muhammed 
Behcet. Muhammed Fazı! Lenkeranl. Me-
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karim Şlrazl ve Ayetullah Sistani halen 
taklid merciidir. Yine Kum'da ikamet 
eden ve 1989'da Humeyni'nin halefi ol
ma mertebesinden çekilmeye zorlanan, 
bu sebeple de kamuoyunda pek görün
meyen Ayetullah Muntazırl de bazı İran
lılar tarafından takip edilmektedir. 

Rehberin fıkhl görüşlerine verilen üs
tün yetkiyle birlikte başka otoriteler de 
belli bir dereceye kadar yönetirnde temsil 
edilmektedir. Meclisten geçirilen kanun
ların şeriata uygunluğunu kontrol etme 
görevi, rehberin tayin ettiği altı fakihle 
meclisin seçtiği bilim adamlarından olu
şan konseye (ŞOra-yı Nigehban) verilmiş

tir (anayasanın 9 I -99. md.leri, b k. ~anun-i 
Esasi-yi Cumhuri-yi İslami-yi Tran, s. 49-
5 ı). Meclisle konsey arasında özellikle 
sosyal içerikli kanunlar konusunda fi
kir ayrılıkları oluşması üzerine İmam Hu
meyni. Şubat 1987'de iki organ arasında 
uzlaşma sağlama görevi üstlenen bir de
netleme kurulu (Mecma-i Teşhis-i Mas
lahat-ı Niz§. m) oluşturdu. Ancak Humey
ni'nin bu icraatı daha önce verdiği "Yöne
ten fakihin kararı diğer fakihlerinkinden 
önde gelir" şeklindeki fetvası ile çelişen 
bir görüntü arzetmekteydi. 1989'da Ha
maney, rehber makamına geçtikten son
ra kendisine fetva için gelen konularda 
araştırma yapma görevini verdiği bir fet
va konseyi (ŞOra-yı Fetva) kurdu. Humey
ni'nin ölümünden sonra ise velayet-i fa
klh prensibinin uygulanması daha fazla 
açılımlar gerektiren ve bazan da çatış
malara yol açan bir problem haline geldi. 
Konuyla ilgili tartışmalardan bazıları Ifü
kumet-i İslami dergisinde yayımlandı. 
Bu yöndeki tartışmalar Muhammed Ha
teml'nin 1997'de cumhurbaşkanı seçil
mesiyle birlikte iyice arttı. 

Devrimden sonra ilk, orta ve yüksek öğ
retimde büyük bir ilerleme gerçekleşti

rilmiş, ders kitapları, Eğitim Araştırma 
ve Planlama Kurumu tarafından evrensel 
ve temel kimlik olarakyeni bir vurguyu 
yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. Bu 
arada eğitimin her kademesinde Şii- is
lam inançları ve ibadetlerle velayet-i fa
kih anlayışı güçlü bir şekilde işlenmekte
dir. Diğer taraftan ülke çapındaki cami
lere Kum'daki ilim havzalarından mezun 
olan öğrenciler tayin edilmekte, camiierin 
bakımı resmi statüye yakın evkaf kurumu 
tarafından sağlanmaktadır. 

Devrimin dini hayatta önemli ve görü
nür bir şekilde gerçekleştirdiği başka bir 
değişim alanı ise cuma namazıydı: Bu na
mazın caizliği öteden beri Şii fukaha ara-
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sında tartışma konusu olmuştu . Çünkü 
birçok fakih , on ikinci imarnın gaybetiyle 
birlikte cuma namazının askıya alınması 
gerektiğini düşünüyordu . Buna karşılık 
Usulller'in on ikinci imarnın yokluğunda 
ulemaya önemli yetkiler tanıması sebe
biyle Kaçar döneminde birçok İran şeh
rinde cuma namazı kılınmış ve bazı böl
gelerde cuma imamları kendi bölgeleri
nin nüfuzlu kişileri haline gelmişti. Baş
şehir Tahran 'da cuma imamının seçimi 
mahkemenin yetkisinde bulunuyordu. 
Ancak zamanla bu görev babadan oğula 
geçmeye başladı ve cuma namazı gerçek 
önemini kaybetti. 1940'larda cuma na
mazının ülke çapında canlandırılması ve 
gündemdeki politik konutarın hutbelere 
taşınması yönünde çağrılar olmuşsa da 
devrimin hemen öncesine kadar böyle bir 
şey gerçekleştirilemedi. Mesela 1972'de 
Ayetullah Muntazırl. Necefabad'da cuma 
namazı kıldırmaya başlayınca hutbelerin
de İslami hükümet, Filistin meselesi ve 
on ikinci imam ın gaybetinde cuma na
mazının farziyeti gibi konulara yer verdi. 
Devrimden birkaç ay sonra Ayetullah Ta
lekanl, imam Humeyni'ye veli-i fakih ola
rak bütün ülkede cuma namazının kılın
masını sağlamasını ve cuma imamları ta
yin etmesini önerdi. Humeyni bu öneriyi 
kabul etti ve Tahran'ın cuma imamlığına 
Talekanl'yi getirdi. O günden bu yana cu
ma namazları , dinin camiyle sınırlı kalma
ması gerektiğini vurgulamak amacıyla 
Tahran Üniversitesi kampusunda kılın
maktadır. Bugün cuma imamları , Harna
ney'in genel danışmanlığı altında görev 
yapan özel bir sekreterlik tarafından ta
yin edilmektedir. iran'da cuma namazla
rı, aynı zamanda hükümet politikalarının 
halka duyurulduğu ve kamuoyu fikrinin 
yönlendirildiği toplantılar mahiyetinde
dir. 

Şiiliğin iran'da bir çoğunluk mezhebi 
haline gelmesini sağlayan Safevi hane
danının kökleri Erdebil 'deki tasavvuf 
ehline dayanır. Buna rağmen iran'da ta
sawufi gruplar daima marjinal bir ko
numda olmuş ve zaman zaman Şi! i ran 
için tehlike arzetmiştir. Şii alimleri ken
dilerini on ikinci imarnın umumi vekili ve 
toplumun dini kimliğinin muhafızı olarak 
gördüğünden Safev!ler'den bu yana ule
ma ile tarikat e h li arasında karşılıklı bir 
husumet var olagelmiştir. iran'da bir ali
min bir tarikata mensup olması hayal bi
le edilemez. iran'da aktif olan en önemli 
tasawufi grup, VIII . (XIV.) yüzyılda kuru
lan ve kısa bir süre sonra Şilliği benimse
yen Ni'metullahiyye tarikatıdır. Ni'metul-
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lahiyye Xl. (XVII. ) yüzyılda ortadan kay
bolmuşsa da 150 yıl kadar sonra Dekken 
bölgesinde tekrar taraftar buldu. Tarika
tın kendine has bazı durumları olduğun
dan ulema sınıfından karşılık almakta 
gecikmedi ve liderlerinden birkaçı idam 
edildi. Sonraki yıllarda Ni 'metullahiyye 
fikirler ini yumuşatma yolunu tercih etti
ğinden husumet azaldı. bu sayede i ran 
toplumunda kendine barınacak bir yer 
buldu . Fakat bundan sonra tarikatta bö
lünmeler oldu ve birbirine düşman grup
lar oluştu . Bunların en aktif olanı , Mü nev
ver Ali Şah 'a ( ö. 1892) dayanıp onun üçün
cü halefi Munis Ali Şah'a (ö . 1953) nisbet 
edilen ve Zü 'r-riyaseteyn ismiyle de ta
nınan gruptur. Günümüzde halen aktif 
olan bir diğer tarikat da Kübreviyye'nin 
Şii yorumu olan ve varlığını Ni'metulla
hiyye'den daha istikrarlı sürdürebilen Ze
hebiyye'dir. Tarikat Tebriz ve Şlraz'da yay
gındır. 

iran'da ulema, tasawufa karşılık "ba
tıni bilgi" anlamına gelen irfan disiplini
ni savunur. Diğer dini bilimlerde olduğu 
gibi bu disiplinde de eğitim hoca-talebe 
ilişkisine dayanmakla birlikte irfan ge
leneğinde tarikatta olduğu gibi müridin 
mürşide veya pire sınırsız itaati söz konu
su değildir. Bu disiplinde yoğun bir gay
ret ve okunan metinterin içselleştirilme
si önemli bir unsurdur. Okunan metinler 
arasında İbn Sina' nın kitapları , Sührever
dl'nin işraki yazıları ve Fuşuşü'l-J;ikem 
başta olmak üzere Muhyiddin İbnü'I-Ara
bl'nin eserleri bulunmaktadır. Bu arada 
Molla Sadra'nın el-Esfarü 'l -erba<a adlı 
eseri de önemli bir yer tutar. Bununla bir
likte irfan disiplini Şi! iran'ın medresele
rinde önemli bir kabul görmemiştir. 

iran 'daki 

önem li dini 
ziyaretgahlardan 

biri olan 
lmam Ali 

er· Rı za' nın 

türbesinin 
içinden 

bir görünüş 

iran'da yaklaşık o/o 8'1ik bir oran oluştu
ran Sünni azınlık daha çok ülkenin sınır 
bölgelerinde yaşamaktadır ve çoğunluğu 
oluşturan Şiiler 'den etnik anlamda farklı
lık arzetmektedir. Kürt nüfus Kürdistan, 
Batı Azerbaycan ve Kirmanşah (Bahtaran) 
bölgelerinde yaşamaktadır. Kürtler'in 
özellikle Kirmanşah'ta yaşayan bir kısmı 
on iki imam Şia'sı , bir kısmı da Ehl-i Hak 
mezhebinden olmakla birlikte çoğu Şafii 
mezhebine bağlıdır. i ran körfezi kıyısında 
yaşayan ve Arapça konuşan Şafii Araplar 
vardır. Huzistan bölgesindeki Araplar ise 
Şii' dir. Türkmenistan'a sınır olan ve Türk
men çölü olarak bilinen kuzeydoğu böl
gesinde yaşayan Türkmenler ise Hanefi 
mezhebine mensuptur. Belucistan ve Sis
tan bölgelerindeki Belueller de Hanefi'
dir. Bununla birlikte Farsça konuşan iki 
Sünni topluluk vardır : Merkezi Fars'ta 
bulunan Laristan 'daki Şafiiler ile Afgan 
sınırındaki Türbeticam, Havfıf ve Tayya
bad şehirlerinde yaşayan Hanefiler. Gllan 
eyaJetine bağlı ve yerleşimin seyrek oldu
ğu Taliş kıyılarında Talişi denilen Fars ak
sanıyla konuşan Şafiiler yaşamaktadır. 

Bölgenin Azerbaycan'a sınır olması ve bu 
ülkeden çok sayıda göçmen in gelmesiyle 
birlikte Taliş halkı dil açısından Türkleş
mekte. mezhep açısından ise Şilleşmek
tedir. Sünni halkın yaşadığı bölgelerde 
tarikatlar daha yaygındır. Kürdistan böl
gesinde tutunan Nakşibendiyye'nin Me
habad ve Senendec şehirlerinde halen ak
tif olan iki tekkesi bulunmaktadır. Sün
niler arasında Kadiriyye tarikatının da 
önemli sayıda taraftarı vardır. Bununla 
birlikte her iki tarikata birden dahil olan
Iara da rastlanmaktadır. Hatta bazan aynı 
tekkede hem Nakşibendiyye hem de Ka-



diriyye zikirleri aynı gecede arka arkaya 
icra edilir. Kürdistan'daki Kadiriler arasın
da genelde Riffıiler'e mahsus olan şiş ba
tırma törenleri de görülmektedir. 

İran anayasası (bölüm I, md. 129) Hane
fi ve Şafii mezheplerini tanımış. kendi di
ni eğitimlerini gerçekleştirmelerine izin 
vermiş. evlilik. boşanma. miras gibi konu
larda kendi hukukiarına yasal geçerlilik 
kazandırmış. mezheplerden birinin men
suplarının çoğunluğu oluşturduğu bölge
lerde, yerel konseyierin yetkisi dahilinde 
bulunan mahalli düzeniemelerin çoğun
luğun mezhebine göre yapılması gerek
tiğini vurgulamıştır. 
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Z. Dil ve Edebiyat. a) Dil ve Lehçeler 
(Fars Dili). Hint-Avrupa dil ailesinin bir 
kolu olan Farsça. milattan önce yaklaşık 
1500 yılına kadar Hintçe ile birlikte tek 
bir dil halinde idi. Hint ve İran milletleri-

nin birbirinden ayrılmasıyla İran dili müs
takil olarak gelişti; Uman'dan Mezopo
tamya'ya, Karadeniz'in doğu kıyılarından 
ve Kafkasya'dan Pamir yayiasma ve Sin d 
bölgesine kadar çok geniş bir coğrafyaya 
yayıldı. Bu kadar geniş bir alana yayıldığı 
için bazan bağımsız denecek kadar aslın
dan uzaklaşmış dilleri ve bazan da aslı ile 
yakından ilgili lehçeleri meydana getirdi. 
Elde bulunan belgeler alfabe ve içerik ba
kımından İran dillerini eski . orta zaman 
ve yeni İran dilleri gibi birbirinden çok 
farklı üç devreye ayırma imkanı vermek
tedir. Başlangıçtan Ahamenl İmparator
luğu'nun yıkılışma (m .ö. 330) kadar ge
çen süre içinde konuşulan, yazılı belge
leri bulunan Med dili. Saka dili. Eski Fars
ça ve Avesta dili eski İran dilleri grubunu 
oluşturur. 

İran'ın bilinen ilk devleti olan Medler'in 
dillerini yazı dili olarak kullanıp kullanma
dıkları bilinmemektedir. Ah am eniler Dev
leti zamanında devlete ait belgelerin Pa
sargard, Şuş ve Babil şehirleriyle Med
ler'in ilk başşehri olan Hemedan'da sak
landığı bilinmektedir. Milartan önce VII. 
yüzyılın başlarında Med Kralı Deioces (Di
yOkis). kendisine yazılı olarak gönderilen 
dava ve mahkeme özetlerine yazılı cevap 
veriyordu. Yabancı dillerde gönderilen ya
zıların ise onun makamında Med diline 
tercüme edildiği sanılmaktadır. Bazı bil
ginler, Eski Farsça'nın yazıldığı çivi yazı
sının Medler tarafından da kullanıldığı
nı ve hatta Eski Farsça'nın yazı şeklinin 
Medler'den alındığını iddia etmişlerdir. 
Ancak Darius'un (Dara) Blsütun kitabele
rinde İran diliyle yazan ilk kişinin kendisi 
olduğunu söylemesi bu iddiayı geçersiz 
kılmaktadır. 

Milatta n önce VI. yüzyılın ilk yarısında 
Med krallarının sarayında konularını İran 
efsanelerinden alarak şiir söyleyen şairler 
vardı. O zamana ait birçok hikaye ve des
tanın Yunanlı tarihçilerin eserlerinde nak
ledilmiş olması . Medler döneminde des
tanların veya destan şiirlerinin var oldu
ğunu göstermektedir. Fakat bunların hiç
biri günümüze kadar gelmediği gibi Med 
diliyle yazılmış müstakil bir eser veya bel
ge de zamanımıza ulaşmamıştır. Milartan 
önce 835 yılında yazılmış olan Asur kralla
rının kitabelerinde Medler'den bahsedil
mekte ve onlarla ilgili birkaç özel ad zik
redilmektedir. Yunanca ve Latince bazı 
eserlerde de Med dilinden birkaç kelime 
nakledilmiştir. Medler'in yerine geçen 
Ahamenl krallarına ait kitabeler bu dile 
ait en fazla kelime ihtiva eden belgeler
dir. 

İRAN 

Milartan önce 1 OOO'li yıllardan milatta n 
sonra 1 OOO'li yıllara kadar Karadeniz sa
hillerinden Çin sınırına kadar uzanan ge
niş topraklarda yaşayan Sakalar'ın dille
rine ait herhangi bir belge bulunmamak
tadır. Yunanca ve Latince kitaplarda Ka
radeniz sahillerinde yaşamış olan Batı Sa
kaları'ndan, Orta Asya'da yaşamış olan 
Sakalar'dan Hintçe. Yunanca ve Latince 
eserlerde de birkaç özel isim günümüze 
ulaşmıştır. 

Parisi-i Bastan. Furs-i Kadim veya Furs-i 
HaMmenişi adlarıyla da anılan Eski Fars
ça. Ahamenller devrinde (m ö. 559-330) 
İran'ın resmi dili oldu. Sanskrit ve Avesta 
dilleriyle yakın akrabalığı olan bu dilden 
günümüze ulaşan en önemli belgeler 
Ahamenl krallarının kitabeleridir. En es
kileri Büyük Darius'un (m.ö. 61 0-570) de
desinin babası Ariyaramna'ya, en yeni
si lll. Erdeşlr 'e (m.ö. 358-338) ait olan 
bu kitabelerin en önemlisi. Hemedan 
Kirmanşah yolu üzerinde Blsütun dağın
daki bir kayaya kazınmış olan Darius'un 
Blsütun kitabesidir. Çivi yazısıyla yazılan 
bu kitabelerde 500 kadar Eski Farsça 
kelime bulunmaktadır. Bunların dışında 
üzerinde Eski Farsça kelimeler bulunan 
bazı mühür ve kaplar günümüze ulaşmış
tır. Yunan tarihçileri eserlerinde Eski Fars
ça birkaç özel isim ve kelimeyi değiştire
rek nakletmişlerdir. Darius kitabelerinde 
kullanılan bazı kelimeler biraz değişikli
ğe uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. 
Mesela "kapauta" (mavi. gri) kelimesi Ye
ni Farsça'da "kebüd", "sinkabruş" (kırmı
zı) "şengerf" , "haça" (-den). "ez" olmuş. 
"ber" (getirmek) kelimesi de Yeni Farsça'
da ve diğer İran dillerinde yaşamaya de
vam etmiştir. 

Eldeki metinlerin yetersiz oluşundan 
dolayı Eski Farsça' nın dil bilgisi kuralları
nı tam olarak tesbit etmek mümkün de
ğildir. ismin sekiz hale sakulabildiği Eski 
Farsça'da fiil çekimleri çok karışıktır. Geç
miş. şimdiki ve gelecek zamanların dışın

da istek, niyet, temenni ve ihtimal du
rumlarını bildiren kipler vardır. Bu kipie
rin çoğu. Fars dilinin daha sonraki devre
lerinde son heceler<;leki sesli harflerin 
düşmesiyle ortadan kalkınnış; düşünceler 
başka şekillerde. özellikle ön ekler veya 
başka ekler vasıtasıyla ifade edilmiştir. 
Yeni Farsça'da kelimelerin son harfi de
ğişmez, Eski Farsça'da bunun tam ter
sidir. Yine Eski Farsça ile Yeni Farsça'yı 
birbirinden ayıran en önemli özellik Yeni 
Farsça'da ismin halleri için hal ekieri kul
Ianılmasıdır. Eski Farsça'da bu duruma 
çok az rastlanmaktadır. 
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