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Mazenderan'ın Alaşet

köyünde doğdu .
Beg diye tanınan babası Abbas Ali
Han bir askerdi. Rıza Han küçük yaşta yetim kaldı ve hayatının ilk dönemini annesiyle birlikte Tahran'da orduda terzilikyapan dayısının yanında geçirdi. 1891'de dayısının çalıştığı Kazak Piyade Birliği'ne girdi. Okuma yazmayı ancak orta yaşlarında
öğrendi. Kabiliyeti ve çalışkanlığı sayesinde hızla terfi edip "mlr-penç" (tuğgeneral)
rütbesine kadar yükseldi. 1. Dünya Savaşı
sırasında Hemedan Piyade Taburu'nun kumandanlığına getirildi. Elsim 1917 Bolşe
vik ihtilali'nden sonra İngilizler'le iş birliği
yaparak Kazak birliği içindeki Bolşevik yanlısı kumandanları tasfiye etti. 1918 yılında
Gllan'da patlak veren Mirza Üçe Han Cengell isyanının bastırılmasına katıldı.
Dadaş

1921 yılı başlarında Rıza Han, emrindeki 2500 kişilik Kazak kuwetiyle Tahran'a
girip stratejik noktaları kontrol altına aldı.
Bunun üzerine hükümet düştü ve gazeteci Seyyid Ziyaeddin Tabatabal tarafından
yeni bir hükümet kuruldu. Kaçar Ahmed
Şah 'ın "serdar-ı sipeh" unvanıyla genelkurmay başkanlığına getirdiği Rıza Han bu
hükümette Savaş bakanlığı görevini üstlendi. Seyyid Ziyaeddin üç ay sonra Rıza
Han ile anlaşamayınca ülkeden ayrıldı . Böylece yine hükümetin düşmesi üzerine yeni
bir hükümet kuruldu ve Rıza Han bakan-.
lık görevine devam etti. 1923'te Ahmed
Şah başbakanlığı Rıza Han'a verdi. bir ay
sonra da Avrupa seyahatine çıktı. Tahran'da halkın hükümete karşı duyduğu hoş
nutsuzluk sonucu gösteriler başladı ve kı
sa sürede d iğe r şehirlere de sı çradı. Bazı
m illetvekilleri, özellikle Türkiye'de yaşanan
değişikliklerden etkilenerek ülkede cumhuriyet rejiminin kurulması için meclise bir
yasa tasarısı verdi. Nisan 1924'te Başba
kan Rıza Han. başta ulema olmak üzere
cumhuriyet rejimine karşı çıkan çevreleri
ikna etmek için görüşmeler yapmaya baş
ladı. Bu sırada onun cumhuriyetçi davranışlarından hoşlanmayan Kaçar Ahmed Şah
meclis başkanına Avrupa'dan gönderdiği
bir yazıyla aziini istedi; Rıza Han da istifa
edip Tahran'dan ayrıldı. Ancak kamuoyunda onun istifasın ı geri alıp tek.ırar ülkenin
başına geçmesi doğrultusunda bir istek

oluştu ve Tahran'a dönen Rıza Han yeni bir
kabine kurarak tek.ırar göreve başladı. 31
Ocak 1924 tarihinde meclis, Avrupa'da bulunan Ahmed Şah ' ı gıyabında tahttan indirerek Kaçar hanedanına son verdi. 12
Aralık 1925 tarihinde Rıza Han ' ın meclis
tarafından "şehinşah" ilan edilmesiyle Pehlevi hanedam kuruldu ve Rıza Şah 25 Nisan 1926 tarihinde Tahran'daki Gülistan
Sarayı ' nda taç giydi.
Rıza Şah

kademeli bir şekilde devlet mekendine bağladı ve
o günlerde Atatürk Türkiyesi'nde gerçekleştirilen inkılaplardan etkilenerek modernleşme ve Batılılaşma yolunda köklü deği
şiklikler ve reformlar yaptı. Ancak özellikle hukuk reformuyla başlatılan laikleşme
sürecinde şer'\' mahkemelerin görevlerinin
sınıriandıniması ulema ile arasının açılma
sına sebep oldu ve 1927 yı lında ayaklanmalar baş gösterdi. fakat hükümet kuvvetleri bunları şiddetle bastırdı. Aynı yıl
partiler kapatıldı ve siyasi tutuklamalar
başladı . 1928'de yapılan kıyafet reformu
ulemanın muhalefetini daha da arttınnca
birçok din adamı hapse atıldı ya da sürgüne gönderildi. Rıza Şah, ald ı ğı sert tedbirlerle din alimlerinin devlet içindeki etkisini azaltmaya muvaffak oldu. Böylece
iran'ı modern bir orduya, ekonomi ve eği
tim kurumlarına kavuşturmaya yönelik reformları nı sürdürdü; devlet mekanizmakanizmasını doğrudan
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sını baştan

sona yeniden yapılandırdı. Bunyaparken de yine Atatürk'ü örnek aldı ve 1934 yılında Türkiye'ye yaptığı yirmi
beş günlük ziyaret bu etkiyi daha da arttırdı. Mustafa Kemal Atatürk ve Rıza Şah
zamanında Türkiye-iran ilişkileri en parlak
dönemini yaşamıştır.
l arı

ll. Dünya Savaşı öncesinde ingilizler'e
güvensizlik yüzünden Almanlar'a yanaşan Rıza Şah , 1932 yılında
Angia-Pers petrol imtiyazlarını tek taraflı
olarak feshettiyse de İngilizler'in tehdidiyle yeniden anlaşma yapmak zorunda kaldı. Savaş sırasında Almanlar'ın Sovyetler
Birliği' ne saldırması üzerine İngilizler ve
Ruslar, Abadan rafinerisinin ve iran-Sovyetler Birliği ana yolunun kontrolünü sağ
lamak için 1941 yazında iran'ı işgal ettiler.
Hızlı Alman ilerleyişinin sürmesi karşısın 
da Naziler'e yakınlık gösterdiği düşünülen
Rıza Şah, Almanlar'ın İran ile birleşmesini
engellemek amacıyla 16 Eylül 1941 tarihinde istifa görünümü altında tahttan indirildi ve yerine oğlu Muhammed Rıza getirildi. Ardından Hint Okyanusu'ndaki Moritus adasına , bir süre sonra da Güney Afrika'daki Johannesburg'a sürgüne gönderilen Rıza Şah 26 Temmuz 1944 tarihinde
burada vefat etti. Naaşı daha sonra Muhammed Rıza Şah tarafından İran'a getirtilerek bugünkü türbesine gömüldü.
karşı duyduğu
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