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Modernism and the West, from the Critical Perspective of Iranian Thinkers 
Abdulla Rexhepi 

 
Abstract 
The penetration of the modern mentality and concepts in Iran, among Iranian scholars 
and thinkers, has prompted many reactions. Intended and conceived in a completely 
different environment from the Iranian-Muslim, modernism became subject to 
speculation and criticism of many thinkers of this country and perhaps together with the 
religion, these are the most debated and discussed matters in recent decades. Although 
previously there were attempts and thoughts towards modernization, the first thinker who 
achieved to build concepts and theories against modernization was Sayed Ahmad Fardid, 
an Iranian modern philosopher. Fardid on his treatises and philosophical activities has 
given a very wide space to meaning and interpreting of concepts such as modernity and 
the West, and also to the difference between modern Western culture and Islamic culture. 
He is the first who used the concept “Gharbzadegi” (Westoxification), and after 
addressing the nature of modernity and the West in depth, he concludes that it should be 
abandoned by the West as a being and also as a way of life. Contemplating Fardid’s 
impact amongst the thinkers in Iran after him, modernity and the West treats found 
enormous space in the thinkers’ intellectual activity, he particularly inspired the two big 
thinkers, Dariush Shayegan and Reza Davari Ardakani. Dariush Shayegan used the 
themes of modernization and the West treats in the first part of his intellectual life, 
especially in his book “Asia Versus the West.” He focused on the processes and 
philosophies that have led Modern-Western opinion towards incurable nihilism; he thinks 
that the Eastern people imitated this nihilistic culture, and that they are undergoing a 
double condition of nihilism. However, Davari Reza Ardakani was the one that addressed 
and speculated about the theme of modernity and the West, and perhaps all of his 
philosophical activities were devoted to these concepts and their results. He believes that 
Iranian thinkers should have access to critical humanism and modernity as the most 
important heritage of the West. The importance of the treatment and understanding of 
these serious theories by Iranian thinkers towards modernity and the West, more or less 
makes us clear about the perception of a large part of Iranian intellectuals and politicians 
on modernity, and the West in general. The beginning of this paper will introduce the key 
ideas and approaches of these Iranian intellectuals concerning modernization and the 
West, and the second part will analyse and by any means criticize them and their views. 
The methodology of this study is based on descriptive analysis. 
 
Keywords: Modernity, West, Ahmad Fardid, Dariush Shayegan, Reza Davari Ardakani  

                                                           
 Assistant Professor, University of Prishtina/Kosovo 
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Introduction 
After setting the system of the Islamic Republic of Iran in this country, which for us is well 
known as a country with an ancient cultural and national past, the Iranian society, in particular 
the thinking culture of this country, led to the emergence of schools, movements and 
prominent scholars. Iranians are prominent for the importance they give to theoretic 
discourses and as a result of these discourses; there are a high number of scholars from 
different fields. After the revolution, the power was in the hands of Islamists who together 
with the Left had fought against the Pahlavi Kingdom where many of them had suffered from 
different natures. 
There are some factors that resulted in the victory of Islamist lecturing against the Left, the 
most important of them are: the Islamic religion as the main identity stratification of the 
Iranian nation and as a result more familiarity between clerics and the people of religion, anti-
religious approach of the Left intellectuals and ideologists, the immense number of mosques 
and Masjids and the countless numbers of people who frequented them, and madrassas in the 
vastest cities of Iran where hundreds and thousands of Iranians learned and studied. As soon 
as the power was in the hands of Islamists, Islamic lecturing was dominating in the society as 
well. Subsequently, when their lecturing gained power they realized that their biggest 
opponent and rival was the Left and their lecturing since the Marxist lecturing was the only 
school of thought that had theories on the state, society, economy, and culture. This began the 
intense polemics between the ideologists and scholars of both sides. 
The infiltration of modern mentality and concepts in Iran among the Iranian scholars caused 
different reactions pro et contra. Being thought and realized in a totally different environment 
from the Iranian-Muslim, modernism, and as a result of it the West, as a geographic and 
cultural concept, became object to speculation and criticism of many scholars of this country 
and together with the religion they are amongst the most discussed concepts in recent decades. 
After the victory of the revolution in 1979 and the setting of an Islamic system, inexperienced 
till then, Iran began facing different trials, in the cultural and political sphere. As Mehrazad 
Boroujerdi stated, after the revolution, intellectual polemics debated in this country were 
‘philosophically more advanced, intellectually stronger and politically more modern’ 
(Boroujerdi, 1996:6). However, from the Mashrutiyat/Constitution, particularly after the 
punch against Mohammed Mossadegh in 1953, an anti-Western and anti-everything stemmed 
from the Western world and conviction amongst the Iranian scholars was formed. Without a 
doubt, such an approach was helped by the hatred from the era of the crusaders and the people 
of religion. Amongst the loudest thinkers that speculated about modernism and the West in 
Iran were Fahruddin Shadman, Hamed Enayet, Ehsan Naraghi, Ali Shariati, and Sayed 
Hussein Nasr but the only thinker who remained in Iran after the revolution of 1979 and 
spread his influence to the wide masses was Sayed Ahmad Fardid. 
Ahmad Fardid and His Ideas on the West and Modernism 
In Iran, Ahmad Fardid (1909 - 1994) is known as the first modern and “oral philosopher” who 
has never written literary works and books. He is also well known for creating new words and 
concepts of the human knowledge, but above all, he is known for his deep criticism of the 
West and modernism. Before approaching some of his main criticisms, Ahmad Fardid, in his 
criticisms of the West and Modernism uses the thoughts and philosophy of Western 
postmodernists, in particular, Martin Heidegger. Fardid is a creator of the word and concept 
‘Gharbzedagi’ meaning contamination/poisoning with the West, which later became the most 
useful concept of the Iranian thinkers’ criticism of the West. The Gharbzedagi concept of 
Fardid and his followers has a philosophic-ontological meaning apart from the sociological 
one. He states: “Gharbzedagi means accepting the Western culture and civilization and 
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following it blindly and without hesitation, without developing the level of consciousness, the 
level in which the West has achieved. The Renaissance, which I have called Gharbzedagi, has 
come together with its historical homologues like colonization and the consequences that 
came out of it” (Fardid, 1349:392). He considers philosophy and the Greek human (the 
Western one) as a reflection of Taghut (the Devil) and thinks that with the appearance of 
Greek Philosophy, and as a result of it and modernism of the post-Renaissance, almost every 
country is touched by ‘Taghut’ or is turned into ‘Gharbzede’. According to him, even in the 
past, the world was known with nafsaniyyat/egoism, but it was hidden, the man focused on 
the created being (Mawjud) and not on a being (wujud). With the appearance of Descartes, 
man takes the position of Zeus. Therefore, the deviled man until pre-modernism, in 
modernism was turned into the Devil himself, he no longer lived in darkness anymore, the 
darkness was drained out of him (Dibaj, 1383:279). Fardid considered humanism and 
subjectivism of modernity as an absolute domination of the New Man and as a result, humans 
have the domination of Ego/“nafs-el emmare” in all the deeds and concepts that emerge in the 
West. The new era of the West – according to him – is an era of the domination of nafs/ 
egocentrism and with regard to this approach; he was inspired by the hadith (Li kulli shey 
nefsun, va nefsun nafs, el hava) “Everything is nafs/ ego.” This is the main reason why, he, in 
many of his statements, calls to refuse and abandon everything that comes from the West and 
modernism (Fardid, 1381:74). 
One of the approaches of Fardid’s thought is to divide history into the ‘day before yesterday’, 
‘yesterday’, ‘today’, ‘tomorrow’, and ‘after tomorrow’. According to him, ‘today’ is the era of 
the domination of man through the means of the domination of egoism/nafsaniyyat in history, 
starting from the Renaissance, which could also be called “philosophical liberalism”. This 
issue could bring the full freedom of mans “request” and today he (man) is not bordered by 
anything more than other people’s requests. However, for him, ‘yesterday’ is the era where 
metaphysics emerged; so, the era where the Greek thought emerged, where man became a 
victim of concepts, and that is where philosophy started. ‘The day before yesterday’ for 
Fardid is the era when man dealt with the truth and lived in an inseparable 
intercommunication with the Being. This era for him was the era of the Prophets. He 
correspondingly thinks about the ‘day after tomorrow’ when according to him, with the 
appearance of the Mehdi, man will find happiness again, living together with the truth. 
‘Tomorrow’ for him is the era where the history of the darkness of ‘today’ will go on and man 
will not be able to be conscious. He says that humanity, during the era of ‘tomorrow’ will still 
continue to end the spirit of modernity. We have to mention here that Fardid has taken this 
division from Heidegger. So, shortly said, he contemplates ‘the day before yesterday’ and ‘the 
day after tomorrow’ as a manifest of the realization of Being, while ‘yesterday’, ‘today’ and 
‘tomorrow’, a manifest of Taghut (the Devil), egoism/nafs-el emmare and subjectivism, even 
though according to him, Man is a creature who can stand out of historical restrictions and 
this way can reflect on other historical dimensions of his Being (Fardid, 1381:417-419). To 
Fardid, Iranians, and the East in general, were the last to be modernized, the time when 
modernism was in its last days, even though the traditions of Iranians and the East are closely 
connected (Hashemi, 1384:124). But which is the ontological or epistemological alternative or 
choice that Ahmad Fardid offers towards Western modernity. 
Fardid says that the future of the West is ‘tomorrow’, while the future of the East is ‘the day 
after tomorrow’, so, Easterners, Muslims, and Iranians will turn to their Being with the 
appearance of the Mehdi. According to him, we cannot wait to turn to our non-Westernized 
and non-modernized past, but we should think of how to get out of this situation and go 
through the future, through the ‘day after tomorrow’. He states: The modern man will achieve 
the point where he will see himself in front of immense danger and in that time, he will say 
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“NO” to civilization. But this “NO” is not enough in itself because he will have to go deep 
beyond the curtains that have covered the East to see the hidden light, i.e. without making any 
attempt to turn back to the past, and without feeling nostalgic of it, to leave behind the 
darkness of the history of Gharbzedagi, and to turn on the light that will enlighten the future 
because turning to the past is nonsense (Fardid, 1350:36). For this reason, he sees the Islamic 
Republic of Iran as the first step of man towards the era of ‘after tomorrow’, so, a preparation 
for the emergence of the Mehdi. “In the Islamic Republic of Iran, philosophy serves to Iman, 
and as soon as the source of Iman is the hidden, (gaybi) than this means exceeding 
metaphysics” (Fardid, 1381:65). From Fardid’s point of view he states, without knowing the 
Being, it is impossible to know the nature/essence of things and since philosophers neglected 
knowing the Being they couldn’t achieve knowing things. He states: Only mystics (arifs) have 
deepened in their own nature of innate nature. According to them, the truth of nature is a 
manifestation of the divine names, and this means that the manifestation of being the truth is 
in an innate nature/essentiality, which creates things (Dibaj, 1383:432). So, he proposes to 
turn to mysticism or the unsi wisdom, which he borrows from the theoretical mysticism of 
Muḥyiddin ibn Arabi. According to him, only mystics like Ibn Arabi can distinguish things as 
they are and experience the truth of absolute being. 
Despite the criticisms of him, it should be mentioned that the impact of Fardid’s thoughts in 
Iran is profound and he was considered as an important pillar of modern Iranian thinking, so 
without understanding and describing his thoughts and ideas, many cultural, political and 
social realities of contemporary Iran wouldn’t be understood. Due to the nature of this article, 
all the philosophical ideas and statements of Fardid on modernism and the West will not be 
addressed, so below some of the main ideas of his most serious followers, like Dariush 
Shayegan and Reza Davari Ardakani will be briefly mentioned. 
Dariush Shayegan and His Thoughts on the West and Modernism 
Dariush Shayegan (b. 1935) is an Iranian thinker that is known worldwide and was influenced 
by Fardid. With the influence of Fardid he wrote the book “Asia in front of the West.” 
Shayegan considers four moves of the decline/degradation of the Western thought: the decline 
from the visionary/intuitive (Shuhudi) thought into a technical thought; the decline from the 
essential (jawheri) thought into a mechanical thought; the decline from the spiritual essence 
(jawhari ruhani) into egoism (nafsani); and the decline from the thought of the other world 
into worshiping history (tarehparasti) (Shayegan, 1386:47-48). Even though Shayegan in the 
beginning, while he was influenced by Fardid, gained critical thought for the West and saw 
the East positively and with a deep nostalgia after the Islamic Revolution he balanced this 
thought and began to criticize different dimensions of the East as well, in particular, the 
Revolution and ideology. With the passing of time, Shayegan changed his thoughts and in 
later books, he stopped making the essential difference between the West and the East but 
began discussing numerous and different identities of the Western man and the Eastern man 
as well. He also talks about cultural schizophrenia, which for him means an individual being 
present in two different existential realities not being able to differentiate between them. 
According to him, most of the Eastern intellectuals today are experiencing this cultural 
schizophrenia, because in their heads they have traditions and modernity as well and being 
unconscious about the fact that they sometimes belong to the first and sometimes to the other. 
For this reason, he requests the Eastern people to be conscious of their presence in two 
different existential realities and for this, he invents another concept, which he calls 
‘controlled schizophrenia’. After changing and balancing his thoughts, particularly after the 
criticisms that he made on ideology and the Revolution, Shayegen was not preferred in Iran as 
Reza Davari Ardakani used to be. 
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Davari Ardakani and His Ideas on the West and Modernism 
Reza Davari Ardakani (b. 1933) a student of Fardid is a Professor of Philosophy at the 
University of Teheran and the Head of the Science Academy. He is also considered as a 
courtier thinker of the Islamic Republic of Iran. For the Academy, the main problem of the 
West is subjectivism and humanism and with the decline of the church, humanism has 
reached a new pinnacle, while Descartes, as a bearer of subjectivism, puts the cognitive 
subject in the centre of existence. He thinks that one of the consequences of this mental 
system is the involvement of everything by the technological rationalism, which Max Weber 
calls the ‘Iron Cage’. He prophetically warns about the end of modernism but doesn’t mention 
the exact time when he thinks the end will happen; instead he talks about the signs that will 
lead toward the decline of modernism. Ardakani thinks that post-modernism not only is 
harmless to the East, but it would be a good tool to prepare for the future. Nevertheless, 
criticizing modernity, he asks for a return to tradition, unlike his teacher Fardid. In his 
intellectual system a conflict between Islam and modernity cannot be found, instead, a 
conflict between Eastern and Western identities can be found. For him, the West is not only a 
geographic region, but also a human thought or approach toward the Universe (alem). 
Ardakani also criticizes the democracy and the freedom of the West, and he accuses the 
secularist intellectuals of the Arabic World of supporting a civilization that is governed by 
egoism (enaniyyat) and is against the Divine Rule. For him, the West is also the history of the 
sunset of humanity. Davari Ardakani also considers the West as the symbol of devilish 
reasoning and for this reason, he doesn’t have faith in any of the Western ideologies and the 
West for him is an occupying devil from which we should be wary of and rely on God 
(Davari, 1361:31). 
Even though he is against the West as a unique entirety, he thinks that we cannot escape from 
Gharbzedagi. According to him, Gharbzedagi has different levels and we cannot always stand 
at the last level of it but always try to reach consciousness. Consciousness for Gharbzedagi 
does not necessarily mean getting out of it, but it helps us not to remain only in its theory and 
practice, which stems out of the duplicate ignorance (jahli murekkeb). Davari Ardakani, 
divides Gharbzedagi into active and passive and states that nations of the Western countries, 
North America, Russia, and Japan stand in an active Gharbzedagi, while the countries of the 
Islamic World and the third world stand in a passive Gharbazdegi, they are not conscious of 
their Gharbezdegi and according to him they will have to get away from this miserable state 
as soon as possible (Davari, Ibid, 144). 
Davari Ardakani considers Western freedom as being based on secularism and limited in it, so 
he doesn’t pay particular attention to it and has the same statement as for the West and thinks 
that the followers of freedom and human rights are devil-centric (sheytan mihvar) who 
attempt to dim the religious basis of Islamic societies and to lead society toward a destructive 
nihilism (Davari, 1373:24). 
Some Criticisms About Them 
With the acceptance of the fact that Ahmad Fardid reached a level of great influence among 
many thinkers and ideologists of the Islamic System of Iran, substantial criticism can be made 
of him related to his philosophical and political ideas. In this section several criticisms will be 
mentioned which are thought to be relevant.  
It should be mentioned that after eliminating them from the scene of great intellectuals like 
Ehsan Naraghi, Dariush Shayegan, Hamid Enayet and Sayed Hussein Nasr, as a co-operator 
of the Pahlavi Reign, Ahmad Fardid pretended to spread his influence in the political and 
intellectual scene of Iran as a way to turn himself into an official ideologist and thinker of the 
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new governance. So, his non-compromising criticisms against the West were more to show a 
greater ability to the new Iranian governors. 
His criticisms were more of identity and political connotation rather than a philosophical one 
as in these criticisms many contrasts can be found, i.e. the fact that even though he refuses 
everything that comes from the West and modernism he does this using the thoughts and ideas 
of Western philosophers, in particular, German phenomenologists (Husserl, Heidegger, 
Nietzsche) and French post-modernists (Foucault, Derrida, Sartre). So, he attacked the West 
with Western tools (Mirsepassi, 2011:98). 
Fardid was against philosophy and every rational/argumentative thought. 
Such a view can bring very great consequences in every scientific, cultural, political and 
economic field. Rational thought is in itself critical and helps the individual and social 
development in every aspect. Consequently, we can also prevent extreme, violent thoughts 
and deeds, which todays Eastern societies are suffering from. Without critical and scientific 
thought, many different pretenders can appear on the scene and with their different divine 
pretending, can mislead people and bring themselves as the head of the society and 
subsequently put steps toward the destruction of the states and worlds law. 
Fardid was a thinker who refused Islamic philosophy, which he accused of being Gharbzede-
Yunanzede. 
As seen earlier, Islamic philosophy from its beginnings had a great influence in Islamic 
theology and it can be said that this philosophy stands in the ontological and epistemological 
depth of Muslims so with this refusing, Fardid neglects the basis of Muslim being. It has been 
said that his knowledge in Islamic philosophy was limited so he couldn’t understand it 
properly to refuse it.  
The classification of history in ‘a day before yesterday, yesterday, today, tomorrow and after 
tomorrow’ seems to be too absurd and the absurdity is even higher when he says that the ‘day 
before yesterday’ would be ideal, where man has lived together with the truth of his being. 
Such a thing is nonsense because in every period good and bad people have existed and we 
even know this from the Prophets who each had enemies and opponents. Fardid also says that 
the ‘day after tomorrow’ will live only in the East, so only the East will experience the truth 
of the coming of Imam Mehdi, which is contrary to the epistemological teachings of Islam. 
According to these teachings, Imam Mehdi will bring peace and security and under the 
shadow of his rule, everyone will be happy. 
Fardid divides the East and West ontologically as well as geographically. By this, he builds 
his dualistic concept, the East; the good and light, whereas the West; the evil and darkness. 
For this reason, he criticizes and calls to refuse everything that comes from the West because 
he considers it as being born by the devil and cannot be worthily for Muslims and the East. So 
everything that is born or produced in the West, in the cultural, scientific, economic or 
ideological field, is devilish and we cannot have faith in it. This ideology is exceedingly 
dangerous for non-Western societies because today all the technology and exact science come 
from the West and it is impossible to be refused, while its only used superficially, not having 
faith in it, may bring dangerous consequences. 
Fardid was introduced for the first time to Martin Heidegger from a translation of Henry 
Corbin, for whom it’s been said that he had mystical tendencies and some way had done a 
mystical interpretation of Heidegger. Subsequently, Fardid’s critics say that he had 
misunderstood Heidegger and had considered his thoughts as being similar to those of Ibn 
Arabi, and in this way, he used his philosophy for identity reasons. Siyavesh Jemadi states: 
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“Fardid through Heidegger posed an identity project which was out of time and not 
coordinated with the modern political thought” (Jemadi, 1389:86). 
Although Ahmad Fardid didn’t achieve to create a thinking system, he left behind a great 
influence on Iranian thinkers and a number of students who make great attempts to put his 
ideas forward. 
With all the radicalization that Davari Ardakani has in his criticisms of the West, his 
criticisms of the ontological thesis of Western thinking cannot be forgotten. His calls for 
getting out of modernity are serious calls that deserve deeper understanding. Nevertheless, the 
greatest criticism made about him is that refusing positivism and modern sciences easily leads 
us nowhere because these sciences with their correct and systematic questions have 
problematized many philosophies pretending and have made him pull away from re-visiting 
them. So, positivism and modern sciences cannot just be thrown away, because this will 
enable to create more space for conjectures and pretending that could be very dangerous for 
the general security. 
Conclusion 
Anti-Western policies and discourses of Iran may be dependent on philosophical concepts and 
ideas of Ahmad Fardid and other thinkers who were influenced by him like Reza Davari 
Ardakani, who nowadays is the head of the Science Academy and one of the thinkers with a 
great influence in Iran. 
In this circumstance, with understanding Fardid’s thoughts and ideas we can also understand 
his refusing and distrust on everything that comes from the West, in particular in the fields of 
ideology and values. Anti-Western and anti-modernist statements of Iranians are supported by 
the philosophical ideas of Western post-modernists and are not based on Islamic ontology and 
epistemology. 
With the initiative of Ahmad Fardid and the continuity of his students, especially Reza Davari 
Ardakani, in Iran, an orientalist discourse, meaning the Saidian Orientalism, has been founded 
and structured. In this evaluation, the West was refused as a unique entirety and was 
considered as the source of every evil in every place of the world. 
The Islamic Republic of Iran together with its policies, cultures and economy, is considered 
by its thinkers and ideologists, as a preparation of the environment for the coming of Imam 
Mehdi so it pretends spearing in every corner of the world, from the East to the West, to 
prepare the mentality and the reality to accept him.  
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Expansion of Sweden Towards the Middle East: Swedish Officers in Iran (1911-1921) 
Evren Küçük 

 

Abstract 
From a political aspect, the 20th century is among the most important time periods. In the 
mentioned century, the Middle East was one of the geographies where immense struggles 
were seen between great powers of the day. Iran, one of the Middle Eastern countries, was 
squeezed between Great Britain (GB) and Tsarist Russia, two main powers of that period and 
remained to be the battle area of the mentioned countries. Imperial GB and Russia sought to 
manipulate the developments in Iranian geography in their favour and signed an agreement on 
31 August 1907 between themselves. The agreement mentioned included three regions; Iran, 
Afghanistan and Tibet. Iranian territory was divided into two main parts as GB’s and Russia’s 
influence zones, in which Northern Iran was left for Russia’s domain while the Southern part 
was planned to remain under the sovereignty of GB. The interior part of Iran was accepted to 
be a “neutral zone”. The two main powers shared the country between them and constituted a 
new structure in line with their interests. 
This new administrative structure brought together some novelties in Iran. In this respect, in 
1910, the Governmental Gendarmerie Organisation was founded in the framework of the 
modernisation of Iran. Iran first applied to Italy in order to found the Organisation, but 
objections by GB and Russia directed Iran to seek help from Sweden, a neutral country. 
Furthermore, upon the demand of the Russian and British governments, Sweden accepted to 
send a military committee to Iran to establish the Gendarmerie Organisation. Sweden’s 
military mission achieved the modernisation of the Iranian Gendarmerie in a short time with 
the help of governmental authorities, scholars, and merchants. The gendarmerie turned out to 
be a source of hope to unify Iran and make the country independent. However, with the 
outbreak of World War I, the struggle of imperial countries increased and this new situation 
caused Swedish officers to be politicised by affecting the gendarmerie negatively. Sweden, 
declaring its neutrality at the beginning of the War, withdrew the military committee from 
Iran, but some of the officers preferred to stay in the country with their own initiative until 
1921. 
For the first time, the Kingdom of Sweden deployed such a large military mission to the 
Middle East and thus expanding itself to the region. Since Sweden was a neutral country 
unlike GB, Russia and Germany and did not adopt a hegemonic policy, Iranian administrators 
had a good impression towards Sweden. In the years ahead, Turkey and Iran preferred 
Swedish companies more than those belonging to imperial countries since Sweden was 
neutral. 
Keywords: Iran, Germany, Great Britain, Sweden, Gendarmerie, Cossack Brigade, Russia.  
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Introduction 
Throughout the 20th century, the Middle East was one of the predominantly influential 
regions in world affairs. Iran as a significant role-player in the Middle East was located 
between the rivalry of Great Britain and Tsarist Russia. Under the rule of the Qajar Dynasty, 
the formation of a European style organized army with the aid of foreign officers had been 
attempted in Iran but had eventually failed. In Qajari words, Iran had attempted to organize its 
army by French I, English I, English II, French II, Austrian and French III missions. The 
English supported a strong Iranian army against the Russians not only by providing monetary 
funds but also by sending forces. However, under Prince Abbas Mirza’s leadership, the 
Iranian army was defeated and damaged in the battle with Tsarist Russia. This war occurred 
because the Iranian army had challenged the Russians without reaching the intended order and 
Tsarist Russia felt threatened by a strong army around its territory. Iran had lost a significant 
amount of its territory by the Golestan and Turkmenchay Treaties. Furthermore, the Iranian 
officers sent to foreign countries had been giving weight to language learning, however, their 
success in military education is an arguable subject. Despite some exceptions, having been 
employed for various services, these officers had generally not been included in the army. 
Another point is that the officers present inside the army worked in other jobs (such as 
working as a porter, shopkeeper, moneychanger, broker, etc.) besides military duties. While 
Azerbaijan, Tehran, Gilan, Mazandaran, Iraq and Isfahan were providing troops for the army, 
the provinces of Fars, Arabistan, Kurdistan and Khorassan provided the army only with 
disorderly tribal cavalry because of their tribal nature. The people of Mashhad, Qom and 
Kashan were exempted from military service. According to the resources of the time, the 
Iranian army “is in pathetic condition and clothes. Shabbily dressed and barefoot soldiers can 
even be seen in the training arena in Tehran”. It is also emphasized that soldiers did not shy 
away from porterage, woodbending and working as a packhorse in their military clothes. The 
Iranian army generally wore an imitation of Austrian military uniforms, the Cossack Brigade 
in Tehran wore Russian uniforms and the soldiers in the provinces wore different uniforms.1 
Consequently, even in military dressing, a sense of unity was not achieved and the Iranian 
army was left at the mercy of the aid from foreign countries. 
Iran Between the Two Super Powers 
Great Britain and Tsarist Russia had signed a treaty on 31 August 1907 in order to convert the 
developments in Iranian geography in accordance with their own benefits. This treaty 
encompassed the territories of three countries: Iran, Afghanistan and Tibet. After ascription to 
the “supposed” territorial integrity and independence of Iran, the treaty separated Iranian 
territory into regions under the influence of Great Britain and those under Russian influence. 
According to this treaty, northern Iran which as an economically and population-wise 
significant part of the country, was given under Russian dominance; and southern Iran was 
agreed to go under Great Britains’ dominance. Central Iran, however, was agreed as a “neutral 
region”. Moreover, it was agreed that neither Russia nor Great Britain acted in their own favor 
without the other’s consent in the neutral region.2 The sharing between the two governments 
had opened the way to arguments in their public opinion and both parties had assumed 
themselves deceived by the other. The German ambassador to Iran had suggested the treaty be 
remanded as it actually meant the secession of Iran. However, Iran stayed passive towards this 
division and was only disappointed with the secession of its territories into two regions. The 
                                                           
1 Cemil Said Bey, İran Mektupları, prepared by. A. Ergun Çınar, Kitabevi Press, İstanbul, 2014, p.37,105-110; 
After the Turkmenchay Treaty, the other states, particularly Great Britain, had attained capitulation on the 
condition that they be treated as the “most-favoured-nation” in Iran. The Encyclopædia Iranica, http://www. 
iranicaonline.org/articles/army-vii-qajar#pt2. 
2 Fahir Armaoğlu, 19.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, İstanbul, Timaş Press, 2014, p. 442-443. 
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English and Russian parties had apprised the Iranian government about the treaty, but Iran had 
diplomatically replied to the two great powers by stating that “Iran’s government, under the 
condition that it will not be registered under a treaty that it has not signed, cannot assume any 
of its correspondences with any government to change”.3 Thus Iran had been divided between 
the two hegemonies and a system was regulated according to the benefits of the two great 
governments of Tsarist Russia and Great Britain. As Iranian governments had been able to 
attain neither economic nor political power, it had not been capable of adopting a political 
balance by taking advantage of the rivalry between Tsarist Russia and Great Britain. 
Compelled Modernisation in Iran and Swedish Officers 
In the aftermath of the Englo-Russian treaty, the political controversies in Iran not only did 
not end but also increased. As a result of the conclusion made on 17 July 1909, Tehran’s 
emergent high council, Mohammad Ali Shah was dethroned and instead 12 year-old Ahmad 
Shah was enthroned (1909-1925). However, because he was underage, the eldest Qajar 
Dynasty member, Âzâdu’l-Mulk was assigned as the regent of the throne.4 Although the 2nd 
Constitutional Revolution was celebrated with enthusiasm, the economic, political and 
military issues in Iran had not been resolved. The presence of Russian and English forces in 
Iran had fueled the instability in the region. 
In the late 19th century, the only semi-modern military force present in Iran was the Cossack 
Brigade Orderly Cavalry Union.5 In 1910 as the Democrats came to power, Iran commenced 
restructuring the Governmental Gendarmerie (Jandarmeri-ye Devleti) in the framework of its 
modernisation. In this respect, the Governmental Gendarmerie was established by the Second 
Parliament in 1910. In order to establish the gendarmerie, Iran primarily applied to Italy, but 
due to Great Britain and Russia’s disapproval – as Italy was one of the great powers – it 
applied to the Kingdom of Sweden as an impartial country. On request posed by Russian and 
English governments, Sweden had agreed to send a military mission to Iran for the 
gendarmerie. By sending a military mission to Iran, the Swedish government also opened its 
way to the Middle East. Sweden was accepted and even encouraged by the great powers 
because of not pursuing a hegemonic policy. This situation was considered a favorable 
development for Iran. The military missionaries sent to Iran from Sweden included General 
Harald Ossian Hjalmarson, Lieutenant Hugo Oskar Skjöldebrand and Lieutenant Carl 
Petersen. The Iranian ambassador to Paris had requested the Ottoman Embassy in Paris to 
permit these officers to freely enter Ottoman territories and that the customs office facilitate 
this convenience. In this regard, the Ottoman Embassy in Paris in its correspondence with the 
Ottoman Ministry of Foreign Affairs had put forward a request for facilitation of the Swedish 
officers. The Swedish officers who were going to travel with 20 chests of belongings, were 
expected to first meet with the Iranian ambassador in Paris and then continue respectively 
through Vienna to Istanbul to Batumi and then to Baku. The chests contained a total of 6 
swords, 6 shotguns, 6 pistols, 350-400 cartridges in each chest, special equipment of saddle 
horses, books, a dictionary, a statute book, maps of Iran and other countries, a pharmaceutical 

                                                           
3 Cemil Said Bey, Ibid, p.42-43.  
4 Hatice Kılıç, İran’ın Modernleşme Sürecinde Osmanlı Devleti’nin Rolü (1848-1923), M.U, Institute Research of 
Middle East and Islamic Countries, Master Thesis, İstanbul, 2006, p.129-130. 
5 Stephanie Cronin, "Deserters, Converts, Cossacks and Revolutionaries: Russians in Iranian Military 
Service 1800–1920", Middle Eastern Studies, March 2012, Vol. 48, No:2, p.147–182. See also. Barış Metin, 
Birinci Dünya Savaşı’nda İran Coğrafyasında Etnik, Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri, G.U. Social Sciences 
Institute, doctoral thesis, Ankara, 2007, p.24-25. For one of the significant studies on the activities of 
Swedish officers in Iran see. Markus Ineichen, Die Schwedischen Offiziere in Persien (1911-1916), 
Friedensengel, Weltgendarmen oder Handelsagenten einer Kleinmacht im ausgehenden Zeitalter der 
Imperialismus? Bern, Peter Lang, 2002.  
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pack and a formal uniform. In accordance with the decision made by the Ottoman Ministries 
of Domestic and Foreign Affairs, the Swedish officers were permitted to pass through 
Ottoman territories. The military mission led by Harald Hjalmarsson arrived in Tehran in 
August 1911, established the High Command of Government Gendarmerie within the same 
month. The first duty of the gendarmerie, which was subject to the Iran Ministry of Interior, 
was to ensure the safety of roads in Iran. Colonel Hjalmarsson (after going to Iran his rank 
was first raised to Colonel and then General), had used the following resources for 
establishing the Government Gendarmerie: first, he had taken 35 officers and more than a 
thousand soldiers from the Iranian Gendarmerie of Treasury in order to found the Government 
Gendarmerie; second, the officers transferred from the Ministry of War; third, the self-
initiated people who had been educated in European and Ottoman military schools and had 
directly been employed by the Government Gendarmerie; and fourth, were the graduates of 
the gendarmeries’ own schools. Contrary to old military formations, the officers in the 
gendarmerie organisation were mainly from elite families of Iran. Most Iranian officers knew 
foreign languages, particularly French, and had gone through a good educational process. This 
had created a spirit of unity among Iranian officers as well as an Iranian nationalist class. 6 
Within a short amount of time, the Government Gendarmerie registered a significant 
improvement numerically and organisationally. Gradually, the number of Swedish officers 
had also increased in Iran; for instance, in 1912 the Government Gendarmerie harboured 21 
Swedish officers along with three thousand Iranian officers and employees. In late 1913, 
while the number of Swedish officers had risen to 36, the number of gendarmerie personnel 
had multiplied to 6 thousand. Moreover, in 1914 the gendarmerie was established in various 
regions and the number of its employees had reached 10 thousand. As an example: 1st region, 
Tehran; 2nd region, Tehran; 3rd region, Shiraz; 4th region, Kerman; 5th region, Qazvin; and 
6th region, Isfahan.7 The Gendarmerie Union, under the management of Swedish officers, 
was eventually applauded by the Iranian government and people due to their disciplined 
successful work; however, this contentment cannot be associated to all classes of Iranian 
society. 
In 1914, there were 36 Swedish officers in the Iranian Gendarmerie who were in command of 
6,000 Iranian officers. The gendarmerie was responsible for the safety of the roads and 
patrolling duties. The Western Argus newspaper had claimed, “if the whole country had been 
under the command of the Swedish gendarmerie system, it could have provided an important 
advantage.” 8 
As the gendarmerie was making significant progress in Iran, an economic crisis was surging 
in the same proportion. In order to resolve the economic issue, the gendarmerie’s budget was 
provided by borrowing money form Great Britain and Russia. The selection of soldiers had 
started to become more meticulous and the education of soldiers in the headquarters of 
brigades had gained more importance. In addition, new military schools were opened in order 
to train an officer staff. Contrary to conventional organisations in Iran, Swedish officers had 

                                                           
6 Prime Minister Ottoman Archives- State Archives: BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), DH. SYS., 39/21, 31 July 
1911; Stephanie Cronin, “Iranian Nationalism and the Government Gendarmerie”, Edt. Touraj Atabaki, Iran and 
the First World War: Battleground of the Great Powers, I.B. Tauris, London-New York, 2006. p.43-48; Selami 
Kılıç, “Birinci Dünya Savaşı’na Uzanan Süreçte Türk-Alman Yakınlaşması”, Edt. Zekeriya Türkmen, 1914’ten 
2014’e 100’üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı Anlamak, International symposium, İstanbul, 20-21 Kasım 2014, 
p.126-127; Celal Metin, Türk Modernleşmesi ve İran (1890-1936), H.U. Atatürk Institute, doctoral thesis, 
Ankara, 2006, p.255. 
7 Cronin, Ibid, p.45; Hjalmar Pravitz, Från Persien i Stiltje och Storm, Karlskrona, 1918, p.85; Ervand 
Abrahamian, A History Of Modern Iran, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p.55. 
8 The Western Argus, 10 March 1914, p.3.  
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provided the exact and on-time payment of salaries which in turn had raised public esteem for 
the gendarmerie. Colonel Hjalmarsson had tried to gain the Iranian clerics’ support by 
building a good relationship with them. Tradesmen of Tehran and Isfahan respected the 
gendarmerie greatly due to the safety it had provided in trading routes, therefore whenever the 
government could not make the gendarmerie’s payments, tradesmen funded the gendarmerie. 
Before World War I, the gendarmerie, admired by the clerics, government and tradesmen, 
had, occasionally, become the saviour of Iran. Even though, some local authorities were not 
content with the gendarmerie’s expansion. As the gendarmerie’s survival was subject to the 
economic and political support of the English government, at times it had been prone to the 
interferences of English delegation in Tehran. As much as peace in Iran’s southern trade route 
was important for the English, it was a repelling factor for the establishment of the 
gendarmerie. On the basis of Great Britain’s demand, the gendarmerie that was responsible 
for the central and southern regions, in course of time became active in northern regions too; 
which was repugnant for Tsarist Russia and the Cossack Brigade. Under the pressure of the 
Russians, the Iranian Gendarmerie had literally not been able to take control in cities like 
Tabriz, Mashhad and Rasht until the rise of the Bolsheviks. Russians preferred to ensure the 
safety of northern Iran with the Cossack Brigade founded by themselves rather than the 
gendarmerie organisation. 9 
One of the important responsibilities of the Iranian Gendarmerie was to ensure the safety of 
roads. Now and then, events taking place led to the involvement of Swedish officers. For 
instance, Colonel Hjalmarsson had decided to go to the region to investigate the events taken 
place in 1913 in Iran’s Fars province and to go through Kermanshah-Hamedan-Qazvin road. 
Hjalmarsson needed to enter through Ottoman territory in order to get to Qasr-e-Shirin 
through Bushehr, Basra, Baghdad road. Hjalmarsson requested permission for passage with 
Iran’s Gendarmerie uniforms via the Ottoman Embassy in Iran. Additionally, Hjalmarsson 
had notified Major Carl Petersen, Iranian officer Fazlullah Han as an interpreter, Swedish Per 
Ludwig Nyström and two servants from the Iranian Gendarmerie as his companions. The 
duration of their stay in Ottoman territory was specified as mid-April to a part of May. 
Hjalmarsson had thus requested from the Ottoman Embassy to Iran that upon their entrance 
into Ottoman territories, facility be provided and the regional Ottoman officials be instructed 
on the subject. As soon as the embassy in Tehran notified the Ministry of Foreign Affairs, the 
Ministry had sent written notification on the subject to the Ministry of War and Interior 
Affairs. On this matter, the Ministry of Interior Affairs had asked Basra and Baghdad 
Provinces for their opinions. Vice Governor Ali Riza had replied “As the mentioned persons 
are not assigned on any mission by the Ottoman Government and as wearing their uniform 
while traveling within Ottoman territories could lead to negative effect on the people 
observing foreigners under any circumstances, it is advised that they dress as civilians in their 
passage through Basra and Baghdad”. However, the governor of Baghdad, Vâlisi Müşir Zeki 
Paşa, in his reply to Ministry of Interior Affairs, had pointed out the absence of any 
confinements for the traveling of Swedish officers according to military regulations: 
“According to article twenty four of Military Graduation Regulations regarding granting 
graduation to foreign countries, granting foreign officers special permission for wearing their 
military uniform can be allowable and on the condition that the persons mentioned above 
inform the consulate to which they are assigned in their whereabouts and presuming that they 
will in person report their arrival and their assigned government’s name and troop and legion 
to the mentioned military position, on the condition that the notified Swedish officers follow 

                                                           
9 Cronin, Ibid, p.45-47. For the activities of Russians in Iran see. Laurence Kelly, Diplomacy and Murder in 
Tehran: Alexander Griboyedov and Imperial Russia's Mission to the Shah of Persia, Tauris Parke Paperbacks, 
London-New York, 2006. 
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Basra, Baghdad and Qasr-e-Shirin route, it is stated that their wearing uniforms is not 
considered problematic”. The Ministry of Interior Affairs informed the Ministry of Foreign 
Affairs of both opinions. The Ministry of Foreign Affairs, in response, had permitted the 
Swedish officers to wear their uniforms when passing through Ottoman territories.10 As an 
alternative to the Cossack Brigade, the establishment of Iranian Gendarmerie fell within the 
Ottoman government’s interests too. Another point is that Sweden’s non-involvement in wars 
for long years, its impartiality policy and not tracing an adverse policy with the Ottomans had 
eased this passage. 
While the First World War was a major breaking point in Iranian history, it caused a similar 
situation for the Iranian Gendarmerie. Shortly after Ahmed Shah officially came to power in 
1914, the First World War broke out and Iran declared its impartiality on 1 November 1914, 
with the Shah's decree. Regardless of Iran’s impartiality, Iran had not been able to save itself 
from being a fighting ground for the great powers (British, Russian, German, and Ottoman) 
and could not save itself from being occupied. 
At the beginning of the First World War, the Kingdom of Sweden declared its impartiality 
and recalled its active officers in Iran. In spite of the recalling, a part of Colonel Hjalmarsson's 
army officer staff returned to Sweden, while some of them continued to be in the service of 
the Iranian government. The return of Swedish officers to their country also made it possible 
for senior Iranian officers to come to key positions. Until the beginning of the War, the 
Iranian Gendarmerie tried to clear their debt from Great Britain and Russia. This situation 
increased the dependence on Great Britain and Russia, as it prevented the Iranian Government 
from making independent decisions. As Stephanie Cronin pointed out, the Iranian 
Gendarmerie was a great burden for the Iranian economy: “Under Iranian conditions, the 
gendarmerie is an extremely expensive toy. The April 1914-April 1915 budget, prepared by 
Colonel Hjalmarsson, was calculated as a total of 553,404 pounds, or over 3 million toman, 
for a force of more than 12 thousand, about half of the net income of the Iranian Finance 
Minister”. The First World War, which felt its influence seriously in the Middle East, also 
negatively affected the institutions in Iran. The Iranian Gendarmerie began to attract 
economic troubles at the beginning of 1915. Swedish Captain Nils Robert Arthur Ångman 
located in Shiraz, in his article that he had sent to Tehran wrote that their five months salaries 
and four months subsistences were not taken. The British who wanted to continue their 
presence in Iran and increase their influence over the Iranian government, wanted also to 
finance the gendarmerie but the Swedish officers in Shiraz rejected to do so for political 
reasons.11 Therefore, Swedish officers preferred to approach the Germans instead of the 
British. 
The Ottoman Empire, which entered the First World War as Germany’s ally, had declared 
jihad in 1914 in order to prompt a revolt and leave the British and the Russians in the lurch. 
The Germans had also made attempts to propagate jihad and therefore to upset the Islamic 
world against the British, the French and the Russians. German Foreign Minister Gottlieb von 
Jagow in his telegram which he had sent to the Stockholm Middle Embassy on 7 August 
1914, noticed that “It is desirable for Iran to at least uproot Azerbaijan against Russia through 
Swedish gendarmerie officers”, and, in the same way, establishing contact with the Swedish 
officers in charge of the Iranian Gendarmerie who were using their permits in Sweden, had 
been demanded at the time. German Ambassador Franz von Reichenau in Stockholm had 
stated with such a desire that the Swedish Government had not been able to apply: “The 
Swedish Government and its loyal King would absolutely not accede to this proposal and 

                                                           
10 BOA, DH.SYS., 108/1, 1 April 1913. 
11 Cronin, Ibid, p.48-50. 
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would not approve it, because Sweden was impartial and Swedish officers were sent to Iran in 
line with the British and Russian governments’ special wishes. On the other hand, even only 
this proposal would have caused the Swedes to be taken away and embarrassed. Because we 
would have demanded them to put their officers in a very dangerous and faulty situation”. 
Therefore, the answer from Stockholm was negative.12 During the War, Sweden followed a 
delicate balance between Germany, Russia and Great Britain and a pro-German impartiality 
policy. Although Sweden pursued a pro-German policy, it sought to protect its impartiality 
with all its might. The German Ambassador von Reichenau in Stockholm was well aware of 
Sweden's policy. 
Germany’s activities in the Middle East had also affected Iran and the Swedish officers in the 
region were also politicized. Having begun to follow a pro-German policy, Swedish officers 
considered Germans as funders of the Iranian Gendarmerie. Pro-German Swedish officers 
were at the same time anti-Russian. Although geographical and historical Russian contrariety 
was awakening a conventional fear and hatred in Sweden, most of the Swedish officers had 
been educated in Germany and had attended several maneuvres in Germany and therefore 
admired the German military system. This had opened the way for German appointees who 
were active in Iran. In this respect, as a result of German Wilhelm Wassmuss’s (in German: 
Waßmuß) activities in Iran, tribes in the Persian Gulf region were provoked against the 
English and were encouraged to commit crime, violence and sabotage with making jihad 
propaganda. Owing to Swedish officers, since the first year of the war, nationalist and pro-
German tendencies of Iran’s Gendarmerie had become more evident. The Ottoman 
Government’s war alliance with Germany, along with the historical Ottoman-Iranian issues 
and rivalry, was not welcomed by Iranian nationalists. On the other hand, incapability of the 
Germans to fulfill their obligations throughout the war had prevented both Germany and 
Ottoman Governments to be influential in Iran.13 
The activities of the Ottoman and German authorities in Iran, especially in Bushehr, had 
disturbed the British. The role of the Swedish gendarmerie officers in Iran and the secret 
activities of the Germans in Iran were also in the press.14 In result of the Swede’s techniques, 
Iranian officers ensured the emergence of an intellectual action towards Iran's independence 
and democratization. The fact that the majority of Iranian officers in the gendarmerie were not 
used against the people was an important factor in the people's support. The presence of well-
armed gendarmerie units in major Iranian cities such as Shiraz, Mashhad, Isfahan, Kazvin, 
Kashan, Kirman and Kirmanshah led to the emergence of the Russian-English reaction 
against the Gendarmerie, Democrats and Ottoman-German cooperation.15 In addition, 
Swedish officers made propaganda for “Iran is Iranians” and sought to overthrow the idea of 
independence for Iranian officers and the public, citing Russian and British occupation. This 
also made both British and Russian governments very uncomfortable. In 1915, the British 
issued a note to the Iranian government requesting that their Swedish officers be terminated. 
The mentioned situation also drew attention in the Ottoman press: “Dismissing the Swedish 
officers present in the arrangement of Iranian Gendarmerie affairs was demanded from the 
Iranian government by the Russian and Great Britain governments”. Hereupon, the Iranian 
government also informed the British and Russian embassies that “Swedish officers’, so far, 
good services in the gendarmerie transactions necessitates extension, not restriction of these 
services aside from bearing in mind that Sweden is a neutral state, therefore there is no 

                                                           
12 Kılıç, Ibid, p. 127.  
13Cronin, Ibid, p.51; Kılıç, Ibid, p.127.  
14 The Brisbane Courier, 23 March 1915, p.6.  
15 C. Metin, Ibid, p.255.  
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obstacle in the appointment of this constabulary”.16 It is hard to say that the Iranian 
government is effective even though it sometimes issued orders under the influence of the 
British that prohibit the gendarmerie organisation from engaging in politics. 
Prior to World War I, various weapons had been purchased from Germany and brought – by 
Swedish officers’ aid – to Iran through confidential ways. However, at times the English 
would seize these weapons in order to prevent Iranian gendarmerie from overtaking them. For 
instance, the German weapons destined to Isfahan were seized by the English. After this 
incident, the English were suspicious of the gendarmerie organisation and Swedish officers.17 
In order to drag the gendarmerie organisation, which was an important armed force in Iran, to 
their side, the Germans provoked Iranian officers against British and Russian forces through 
Swedish officers, as well as providing weapons. 
At the beginning of the War, the Germans had attempted to arm the Iranian Gendarmerie to 
put an end to British and Russian domination in the region that had increased their activities. 
For example, in 1915, the Swedish gendarmerie officers in Iran announced that the claims that 
the guns, which have recently come to the port of Bushehr in large quantities, could be used to 
facilitate a Turkish attack on Iran are undoubtedly untrue. They stated that these weapons 
were designed for the equipment of the Iranian Gendarmerie. The Iranian Gendarmerie, 
consisting of about 6,000 people was trained by 36 Swedish officers and 120 Iranian officers. 
Approximately 2 thousand of them were cavalry and all of the forces consisted of 6 
regiments. The gendarmerie controlled 930 miles of Iranian routes. In 1913, the police 
administration in Tehran was handed over to Swedish officers. 18 
Swedes had constantly been bound to Iranian officers. Even if they were in high ranks and 
positions in the gendarmerie, Swedish officers’ positions were only formal; because they did 
not know Persian. Because they could not directly contact the local intelligence, they had 
been compelled to depend on their subordinates.19 This, in turn, had caused the gendarmerie 
to be directly affected by the events in Tehran. The idea of the English, Germans, and 
Russians to control the gendarmerie had politicized both Iranian and Swedish officers. 
The most trivial actions of foreign forces in Iran could lead to destructive events in the 
country. In 1915, while the war was going on with its maximum ravage, the activities of the 
Allies and the Entente states in Iran had augmented. As the influence of the Germans 
upsurged in Tehran, the delegates of the Entente states had started to feel the threat of a pro-
German coup d’etat. In order to avoid a potential coup d’etat, the Russian troops in Qazvin 
had been mobilized towards Tehran. This movement had created an earthquake effect in Iran, 
as a result of which members of parliament and nationalists had fleed from Tehran to the 
south far from Russian control. The Swedish commander of the gendarmerie, Major Gustav 
Laurentius Edwall had been one of those who insisted that the King should leave Tehran. 
Hesitant Ahmed Shah had finally decided to leave, but the Entente states’ delegates had 
convinced him to stay. Meanwhile, with Russians approaching Tehran, Swedish and Iranian 
gendarmeries were gathering means of transportation, helping Germans send the armory to 
the south and had taken control over the whole telephone system. Despite the King’s call, the 
temporary government which had relocated to the south did not return. Most of the 
gendarmeries who set off towards Qom had carried on the march towards Qom disobeying 
command. Before migrating, the nationalists had staged a coup d’etat in Shiraz with the 
gendarmeries’ support and taken over rule. Thus, in 1915 German influence had become 

                                                           
16 Tercüman-ı Hakikat, 29 January 1915; İran ve Avrupa Muharebesi, İstanbul, Şems Press, 1333, p. 20.  
17 İran ve Avrupa Muharebesi, p. 21-22.  
18 The Register, 23 March 1915.  
19 Cronin, Ibid, p.51; W. Morgan Shuster, The Strangling Of Persia, The Century Co., New York,1912, p.80. 
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dominant in Shiraz. A short while later, gendarmerie troops revolted and took control over 
Hamedan, Kermanshah, Soltanabad, Isfahan, Yazd and Kerman. A temporary government 
was established in Kermanshah by mostly Iranian Democrats under the leadership of Nizam 
ol-Saltaneh. Nizam reached an agreement with the Germans: (based on German-Turkish 
plans) the Germans were to provide war necessities, money and military instructors, Nizam, 
on the other hand, was to mobilize 4 thousand soldiers to stop Russian invasion. However, the 
mistrust between German-Turkish personnel and Swedish and Iranian gendarmeries was 
halting a serious accomplishment. Thus, as the aid promised by the Germans did not reach the 
army comprised of Iranian gendarmerie they could not attain any success. Nizam ol-Saltaneh, 
in order to expand his powers, dismissed all Swedish officers from their positions and sent 
them to either Sweden or Germany. Upon Russian invasion, in May 1916, Nizam ol-Saltaneh 
had transferred the temporary government which he was leading to Baghdad. But, with the 
Turkish army’s successes, Nizam ol-Saltaneh had gone back to Kermanshah to re-establish 
his rule, with the establishment of this government which was going to rule for six months. 
Yet, civil war and the 1917 English invasion, opened the way for the dismantling of the 
gendarmerie after which the gendarmerie officers were sent into exile. Upon dominance of the 
English over Tehran, Swedish Colonel Per Ludwig Nyström was appointed as the commander 
of the unit called the Persian Brigade. Nyström, then gave the official command to Feth ol-
Molk. Feth ol-Molk had taken over Shiraz with English support and had had the only Swedish 
officer, Nils Robert Arthur Ångman, and many Iranian gendarmerie arrested. Swedish 
Ångman had been completely interned. In this way, Swedish officers’ presence in Shiraz 
ceased.20 
The temporary government established in Kermanshah in 1915 had also widespread 
repercussions in the British press and has publicly announced with titles such as “revolt in 
Iran”, “arresting of the British Consulate”, “Swedish officers lead the revolutionaries”. The 
gendarmerie’s takeover of the Shiraz administration was in favor of the Germans and Iranian 
Democrats in the region.21 There were two Swedish officers at the command of the Iranian 
Gendarmerie, while the 4000-strong Russian force besieged Isfahan. As a result of the 
Russian attack, 500 Iranian Gendarmerie had to move southwest. 22 
Some gendarmerie units and Swedish officers who did not immigrate as a result of the attack 
of the Russians and remained in Tehran continued to stay in the capital protecting their 
impartiality. The Iranian government had not abandoned the idea of rebuilding the 
gendarmerie despite the 1915-16 confusion. The Iranian Government had always kept the 
possibility of resorting to Sweden or another impartial country to re-establish a small coalition 
of Swedish and Iranian gendarmerie in 1917 who had been in Tehran. The government of 
Vosugh-od-Douleh, founded in 1918, was supported by the British to re-establish the 
gendarmerie organisation. Despite opposition to bringing more Swedish officers, the British 
had given some of the arms, which they had received from the Turks to the Iranian 
Gendarmerie. The gendarmerie organisation grew rapidly after the War and established 
                                                           
20 Cronin, Ibid, p.53-59; BOA, DH.EUM.2.Şb., 32/23, 9 January 1917; With Russian intervention and dismissal of 
Swedish officers from Iran, Colonel Per Ludwig Nyström was assigned to the Gendarmerie General Command. 
However, after Nyström resigned and returned to Sweden, his officer friends made written claims and rumors 
against him. Upon this, the officers serving in Iran, reunited in Berlin and opposite to writings regarding 
Nyström, wrote a piece claiming that they were just and only working for the future and benefit of Iran. The 
other officers notably Colonel Edwall also signed the mentioned document. The Ottoman Embassy to 
Stockholm notified the Ministry of Foreign Affairs that the officers who had written the falsifying claim, had 
contacted the German high officials in Berlin.  
21 The Brisbane Courier, 26 November 1915, p.7.  
22 The Queenslander, 3 January 1916, p. 12. For the great powers’ rivalry in Iran in World War I and Iran’s status 
see. The Camperdown Chronicle, 16 August 1927. 
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brigades in cities like Tabriz and Mashhad, which they had not previously attained. However, 
the authority of the Iranian officers in the gendarmerie increased compared to the past and 
only three Swedish officers remained. At the beginning of 1920, the gendarmerie had been 
organized and dominated northern, western and eastern Iran. By 1917, the gendarmerie 
consisted of three Swedish officers including a commander, 242 Iranian officers, and 8,158 
soldiers. The gendarmerie, which was re-established in 1917, is the most important military 
power that Iran had until the 1921 military coup. In 1921, the number of gendarmerie was 
about 10 thousand people.23 With the emergence of the Bolshevik Revolution in Russia, there 
was also a significant break for Iranian history and Iran was freed from a hegemonic power 
operating on its own territory. 
Swedish officers, on the one hand, had tried to modernize Iran’s gendarmerie to ensure public 
order within the time-span of their presence. Yet, this situation sometimes cost them their 
lives. For instance, Swedish Commander Major Ohlson was killed throughout planting mines 
for a blockade in order to catch Nasri Dwan, the Iranian who had attacked the Kazerun 
Barracks in 1914. After the mentioned incident, the activities of the tribes that could probably 
be related to the incident had been tracked closely.24 
By sending experts to the Ottoman Government and/or Iran, Sweden opened its path through 
to the Middle East; later, Sweden opened its way through Africa with the same set of 
activities. For example, in 1935 Ethiopia had requested Sweden to send military experts to 
open a military college. Upon this request, the regulations previously tried in Iran by Swedish 
officers, had become quite effective.25 Contrary to imperialist governments, Sweden never 
aimed at exploiting and/or initiating political activities in the region, therefore it was admired 
by the countries in the region; this had, then, eased economic activities of Swedish companies 
in the region. 
Conclusion 
Established before World War I, Iran’s gendarmerie owing to Sweden’s military mission as a 
neutral country became Iran’s most significant modern military organisation in a short span of 
time. Swedish officers, who took office with Great Britain and Russia’s confirmation, in time 
played an important role in improving gendarmerie troops. By the start of the First World 
War, the Swedish government had called its military mission back, yet some Swedish officers 
continued to stay in Iran. As a result of the Germans’ activities in Iran, the staying Swedish 
officers were politicised and followed a pro-German policy. Although Swedish officers 
carried a significant amount of responsibility in Iran’s gendarmerie, Iranian officers had 
always been in control of the gendarmerie; because Swedish officers lacked the capability to 
speak or write Persian, they had to rely on their native subordinates for intelligence. Pre-War 
instability in Iran increased with the beginning of the War and this paved the way for English, 
Russian, German and Turkish intervention. Iranian officers and nationalists followed pro-
German policies, but with the progress of the War in favor of the Entente states, gendarmerie 
forces began to lose control of the situation. Practically drawn to a close, the gendarmerie 
association was re-established in 1917 and was an important and respected military power 
until the 1921 coup d’etat. 
The Kingdom of Sweden in the 19th century had sent military experts both to the Ottoman 
Empire and Iran. Yet, the number of the military experts sent to Iran was very high and the 
duration of their stay was too long. The Kingdom of Sweden opened its way to the Middle 
                                                           
23 Cronin, Ibid, p.60-63. 
24 The Mercury, 5 March 1914, p.5; The Advertiser, 2 March 1914, p.16; The Mercury, 2 March 1914, p.5; For 
death of Captain Eckford and political developments see. The Times, 17 December 1912, p. 5. 
25 Morning Bulletin, 7 January 1935, p.11. 
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East by its officers; in the subsequent years, it had ensured that the right steps be taken in 
Iran-Sweden relationships. Sweden was reluctant to take on a hegemonic policy and avoided 
intervention in Iran’s domestic affairs which created a positive impression on Iran. Imperial 
governments had supported Iran’s gendarmerie as long as it did not threaten their interests, 
but when this organisation started to expand and become a source of hope for Iran it was 
perceived to be a threat; as a result, it was believed that the organisation needed to be 
terminated. 
Prior to the first World War, Iran was shared between Great Britain and Tsarist Russia. 
Similarly, in the Second World War, in 1941 to be accurate, the troops bound to Great Britain 
from the south and the forces under Russian rule from the north occupied Iran. Once again, 
these regions had been invaded by the same powers as before. These occupations and 
invasions had left deep scars in history which induced mistrust of Iranians for imperial states. 
The occupations which occurred in the region had indicated their impact on Iranian Foreign 
policy for many years. 
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Ek- 3 Iranian Gendarmerie28 
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Constitutional Transformation in the Ottoman Empire and Iran: A Comparative 
Perspective 

İbrahim Mazman & Çağatay Sarp 
 
Abstract 
Both the Ottoman Empire and Iran have rich historical backgrounds in terms of their 
civilizational, political and socio-economic experiences. Going back to ancient Middle 
Eastern civilizations, Asian nomadic cultures and Islamic civilization, both the Ottoman 
Empire and Iran have been influenced by a vast array of civilizational and cultural 
developments. However, the Ottoman Empire was exposed to Roman and Byzantine 
influences especially after Constantinople was taken with the fall of the Eastern Roman 
Empire in 1453. Particularly Ottoman Kanunnames were written under the influence of 
Eastern Roman Justinian Law and they bestowed the Ottoman people, namely the Teba’a, 
juridical status and the Ottoman State a juridical code. Therefore, coming from different 
political and juridical experiences, this study aims to understand how the constitutional 
development in the Ottoman Empire during the late 19th century and beginning of the 20th 
century occurred in comparison to the constitutional development in Iran in 1906 in a social 
and historical context.  
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Introduction 
It is a historical fact that the modernization efforts of both the Ottoman Empire and Iran have 
emerged as a result of heavy military defeat against Russia. (Persian – Russian wars 1804 -
1813 and Ottoman – Russian wars 1768-1774).1 Of course, it is not intended to explain the 
whole account by the way of this similarity. However, it must be admitted that both countries 
had a strong affinity between their institutionalization problems and the movements of 
modernization. In addition, the Ottoman Empire and Iran had very long state and political 
traditions and these distinct traditions played significant roles in constituting their responses 
to the institutionalization period of the 19th century modernization. Coming from an origin of 
a tribal authority, the Ottomans founded a codified state institution after Constantinople was 
taken from the Eastern Roman Empire during Mehmed II’s reign in 1453. On the other hand, 
Iran’s ruling monarchy, the Qajars, which were the ruling house during 1906 constitutional 
attempt in Iran, was basically founded on Near Eastern absolutist monarchy tradition.  

1. Codification of the State in the Ottoman Empire and the Age of Tanzimat-
Reformation 

Mehmed II, the Conqueror, after taking Constantinople, brought reform to the Ottoman State 
perhaps under the inspiration from the Roman type state building and Eastern Roman 
Justinian code. Mehmed II under the title of Kanunnames – state codes was bringing codified 
rules to the basic tenets of the Ottoman monarchy, governmental, and administrative system. 
This Kanunnames were defining the juridical status of the Ottoman state as well as the 
Ottoman people. This means that Ottoman people namely Teba’a were not simply the subjects 
of an absolutist state, but they were recognized subjects whose rights and obligations to the 
state were defined according to written laws.2 The tenets of these written laws, i.e., 
Kanunnames would be interpreted and used essentially during the Reformation Era of the 
Ottoman Empire, i.e., Tanzimat. 
According to these Kanunnames, although Ottoman subjects had some specific legal rights 
defined according to these written codes, they did not have right to own the land which was 
the main source of production. Only the Ottoman state had the right to own land. However, 
essentially economic reasons forced the Ottoman state to rent the land to mültezim, iltizam 
holders starting from the 16th century. Up until the 19th century, these iltizam holders 
extended their lands, became wealthier and they started to be called Ayan.3 At the beginning 
of the 19th century the Ayan, iltizam owners in the Ottoman Empire, forced the Ottoman state 
to make a negotiation with them called Sened-i İttifak in 1808. According to this negotiation, 
iltizam holders gained a guarantee from the Sultan that there would be no state interference 
with their authority and land that they controlled.4 
However, Mahmud II, the Sultan who signed the Sened-i İttifak Treaty with the Ayans, 
eventually reversed his decision after realizing that giving the Ayans this kind of power could 
endanger state interests. He annulled the treaty and started his fight against the Ayan. The 
negotiation was endangering justice as it tolerated the Ayan and giving them this kind of 
power was creating feudalization in the countryside. There were complaints coming from the 
Ottoman subjects that Ayan were exploiting the rights given to them and exposing injustice 
and oppression over the Ottoman subjects.5 Therefore, opposed to feudalization in the 
                                                           
1 Celal Metin, 2011, Emperyalist Çağda Modernleşme, p. 61. 
2 Kanunname-i Al-i Osman in Akgündüz, 1990, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukȋ Tahlilleri, 1: 317.  
3 Halil Inalcık, 1993, Osmanlı Imparatorluğu, Toplum ve Ekonomi (The Ottoman Empire, the Society and 
Economy), p. 120. 
4 Stanford Shaw, 1994, History of the Ottoman Empire, 2, p. 2. 
5 Halil Inalcık, 2003, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 348. 
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Ottoman lands, Mahmud II tried to create an “order with justice system” under the state 
control in the Tanzimat period. The Tanzimat period aimed to bring a justice system under the 
principle of equality and therefore create the sense of just order among Ottoman citizens as 
well as strengthen the idea of legitimacy of the Ottoman state. However, merely the idea and 
sense of justice were not enough to strengthen the legitimacy of the state. The Ottoman state 
had to start a reform program concerning its property system which was founded on the Timar 
system of its classical era. The Land Reform program announced in 1858 was a program 
starting the recognition of the right of owning private property in the Ottoman Empire.6 
It did not take much time for the Ottomans that bestowing equal rights in the juridical system 
and right of owning private property ended up with the transition project to a constitutional 
system as a state order without a representative system could not provide enough legitimacy 
to keep the Ottoman order together. At the same time, Ottoman accustomed representative 
councils were founded during the Tanzimat period.7 After the deposition of Sultan Abdulaziz, 
Abdulhamid II was enthroned by some state officials under the condition of starting the 
Parliamentary system in the Ottoman Empire in 1876. However, with bestowing the right of 
annulling the Parliament to the Sultan when the Parliamentary system seems to endanger state 
security, the first Parliamentary system did not last a long time in the Empire. One year later 
Abdulhamid II abolished the parliamentary system in the Ottoman Empire with the beginning 
of the Russian war in 1877.8 
Abdulhamid II ruled the Ottoman Empire by a one-man authoritarian state. There was no 
parliament and he was directly controlling the Ottoman state’s governmental activities. 
However, after the entire Tanzimat reformation program which created a government 
bureaucracy rule and education system, it was difficult for him to rule the Empire without a 
legitimacy tool. Islamism then served for him to offer the legitimacy of one-man ruled 
governmental activities. Ultimately, a para-military party, the Committee of Unity and 
Progress, of which members basically were constituted of bureaucratic and military ranks, 
made a coup in 1908 and forced Abdulhamid II to open the second Parliament.9 This was the 
second constitutional attempt in the Ottoman Empire which lasted until December 21, 1918, 
with the fall of the Ottoman Empire. 

2. The State Tradition in Iran and the Qajar Period 
Iran had a monarchical state under the Qajar dynasty until the beginning of the 19th century. 
As one of the oldest cultural and political traditions of the Near Eastern civilization, Iran had 
an absolutist state tradition in Safavid as well as the Qajar dynasties. That is to say that a 
monarchy had sovereignty as well as governmental rights for the sake of stability and order. 
Founded in the late 18th century, the Qajar dynasty started to rule the country without a 
Parliament as a legal institution of legitimation. Even though they had monopoly over the 
sovereignty of the state as well as the government, how was their rule accepted and seen as 
legitimate. It was typical Near Eastern absolutist state legitimacy politics. Not to interfere 
with the private sphere of the local forces: “The Qajars” in this sense, “had few government 
institutions worthy of the name” and they had to “depend on local notables in dealing with 
their subjects.”10 While some groups were supporting this situation, some others reacted 

                                                           
6 Halil Cin, Mirî Arazi ve Bu Arazinin Özel Mülkiyete Dönüşümü (The Demesne and its Transformation into 
Private Poperty) (Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1987), pp. 280-284. 
7 Carter Findley, 1980: Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: the Sublime Porte, 1789-1922, p. 172.  
8 Shaw, opcit, p. 175.  
9 Ibid: pp. 270-280. 
10 R. Sheikholeslami, The Structure of Central Authority in Qajar Iran, 1871–96 mentioned in Ervand 
Abrahamian, 2008, A History of Modern Iran, Cambridge University Press, p. 9.  



  

27 
 

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey and Iran 

responsibly. As a result, in addition to constitutionalists (Mashruta-khwah) and royalists 
(Mustabidd), nationalists (Millati) and pro-government groups (Dawlati) were also 
distinguished. Although the first distinction is apprehensible, the second distinction is fairly 
ironic in terms of their interest connection.11 
However, this “hidden negotiation” ended when the Qajars encountered 19th century 
economic problems. Coming from a foreign root to Iran, the Qajar had legitimacy problems at 
the end of the 19th century when they were involved in foreign relations with foreign countries 
like Russia and England without legitimating institutions like a Parliament. 
The 1906 Constitutional Revolution occurred for a variety of reasons. The chief among these 
was the growing gap between societal expectations and the out-of-touch, foreign-dependent 
Qajar dynasty, which coincided with the rise of nationalism among segments of Iranian 
society. The decadent Qajar dynasty's dependence on Britain and Russia, along with centuries 
of exposure to European cultural influences, combined with resentment over imperialistic 
interference and the weak rule of the dynasty pushed Iran to its tipping point. More important 
than the revolution itself were the forces that helped to drive it and the overall expectations 
and demands of these groups.12 
A concession given to a British company for the production, sale and exportation of tobacco 
for 50 years stirred pro-constitutional protests, what is known as the Tobacco Rebellion, in 
1890. The protests were successful and the concession was canceled in 1892. This event 
proved how this kind of popular protest can be so influential in terms of politics. Under the 
protests and public pressure, Mozaffar ad-Din Shah unwillingly had to accept a parliamentary 
system and free elections on August 5, 1906.13 

3. Two Constitutional Transitions 
The Ottoman Empire under Abdulhamid II’s reign in 1908, Iran under the Qajar dynasty in 
1906 and Russian czarism in 1905 witnessed similar types of constitutional transitional efforts 
at the beginning of the nineteenth century. One of them, the Russian Parliament, namely 
Duma, lived only 72 days between April 27 and July 9 in 1906.14 Opposed to the Russian 
example, and although the Ottoman and Iranian constitutional attempts were suspended 
temporarily by counterrevolutionary attempts, both succeeded to restore their constitutional 
attempts in both countries. 
The Ottoman Empire and Iranian bureaucratic reformation efforts began with military defeats. 
The reformation policy starting with Selim III’s era in the late 18th century, continued in 
Mahmud II’s era with the Tanzimat reforms in the first half of the 19th century. Unlike the 
Ottoman Tanzimat reforms, Iranian Qajar bureaucracy never underwent a thorough 
bureaucratic reformation. The Qajar dynasty made reforms only in the army with the trained 
Cossack Brigade loyal to the monarchy.15 In the same words, unlike the Tanzimat reform 
program whose aim was to create a centralized bureaucracy and eliminate local economic and 
political forces, especially Ayan, landowners in the Ottoman Empire, and religious orders like 
the the Bektashi Order, pre-constitutional Iran under the Qajar monarchy did not have this 

                                                           
11 Edward G. Browne, The Persian Revolution of 1905-1909, p. xvii-xix. 
12 Jonathan M. Kerman and Kathryn L. Wood, 2012, “The Failure of Democracy Building in Modern Iran: The 
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kind of bureaucratic reform and they “left the institutions of civil society, most significantly 
that of religion, intact.”16 
Mahmud II’s reformation program to have a centralized bureaucracy had also “strengthening 
the legitimacy of the state” to by means of the declaration of the Tanzimat Edict which was 
emphasizing the “equality of the Ottoman Teba’a” and also opening of representative councils 
of the local forces. In addition to all these centralizations of bureaucracy and legitimacy 
efforts, the 1858 Land Reform which paved way for the right of land ownership brought the 
absolutist Ottoman sovereignty and monarchy under question. The 1876 first constitutional 
attempt was a response to these demands although it was pioneered by the Ottoman 
statesmen. As there was no strong popular pressure, it lasted only one year and ended with 
Abdulhamid II’s anti-constitutional monarchism.17 
Both Iran and the Ottoman Empire experienced pro-constitutional revolutions at the beginning 
of the nineteenth century. That is to say that a constitutional and parliamentary system came 
to these countries by force. Since the monarchical states in these two countries were founded 
on the Near Eastern absolutist tradition that emphasized the stability and order brought by a 
monarchical family. In both countries, both houses that hold monarchical sovereignties 
resisted to constitutional demands and at last, they unwillingly accepted parliamentary 
transitions. They also “obeyed the assemblies’ only when they felt sufficiently threatened.”18 
The range of revolutionary actors in Iran was diverse: the guilds and tradesmen, merchants, 
clergy, landlords, some sectors of the peasantry, and a small section of the statesmen of the 
old regime. In the Ottoman Empire oppositionists were professionals, university students, 
various nationalist minority groups, some sectors of the peasantry, and, most significantly, 
large sectors of the modernized military and civil bureaucrats.19 
Therefore, when the CUP gained power in the Ottoman Parliament, they were able to 
penetrate the state bureaucracy as well as the local administration by using their political 
force.20 Even, to resist the Sultan’s power, the CUP became a very centralist party assuming 
the power of the central bureaucracy. On the other hand, Iranian constitutionalists were not 
able to gain power in the central bureaucracy. However, they were able to open their local 
institutions as well as their own militia.21 In addition, “the revolutionaries’ most glaring area 
of success was with the committees, the quasi-governmental institutions they organized in 
competition with the state.” 22  
Both constitutional governments worked to enlarge the constitutional power of their 
Parliaments by bringing limits to monarchical sovereign powers. To gain this power, both had 
to strengthen their legitimacy by attracting governmental, quasi-governmental or civil powers. 
Whereas in the Ottoman case, the CUP was a para-military party and later-turned a legal 
party, its main power bloc was dependent on the state bureaucracy and army Unionist 
infiltrated. On the other hand, Iranian constitutionalists, to resist the Shah’s 
counterrevolutionary pressure, had to make alliances with extra-Parliamentary civil forces. 
Popular committees played significant roles in supporting Iran’s constitutional system. Even 

                                                           
16 Ibid., p. 1394. 
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22 Ibid., p. 1042.  
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some of them illegally founded armed militia for military support and protected the 
constitutional regime.23 
The CUP brought forth the problem of restriction of the Sultan’s sovereignty. To make the 
Ottoman Empire a constitutional monarchy, they struggled to strengthen the power of the 
Parliament. Hence, they placed newly trained personnel in place of the personnel in the 
Ottoman bureaucracy who were loyal to old fashion patrimonial values and the Ottoman 
monarchy. Both the Ottoman and Iranian Parliaments faced counterrevolutionary attempts. In 
the Ottoman case, religious orders, some low ranking religious orders, old troopers and lower 
ranking officials who felt victim to CUP purges made demonstrations in Istanbul, what we 
call today 31 Mart Vakası; March 31st Affair.24 The CUP had to withdraw to Salonica when 
they were out powered on April 13, 1909. Ten days later, Hareket Ordusu, the Action Army, 
backed by the CUP came to Istanbul and restored the constitutional government.25 
The Iranian Parliament also faced a counter-constitutional movement. Especially economic 
policies aiming to abolish tuyul which “usually carried contractual obligations for specified 
services to the state such as tax collection”26 and salaries paid by the state were popular 
controversial issues. In addition, constitutionalist’s secularization policies in state affairs drew 
the clergy’s criticism. The Royal Army, loyal to the Qajar monarchy, i.e., the Cossack 
Brigades, bombarded the assembly, and the parliament halted from June 23, 1908, to July 16, 
1909. Constitutionalist committees that took refuge in Tabriz restored the Parliament by 
depending on the Bakhtiari tribes in the south and a faction of the Iranian Army.27 
That is to say that Ottoman and Iranian constitutional experiences have differences as well as 
similarities. The common side is that both state traditions were strongly influenced by the 
Near Eastern absolutist state traditions that bring a non-contractual absolutist relationship 
between state and people. Therefore, it was difficult in both cases for constitutionalists to turn 
their monarchies into a constitutional monarchy and protect it against counter-revolutionary 
movements. That is to say that for constitutionalists it was difficult to control the monarchy’s 
sovereignty and render the monarchy under the constitutional control. In both cases, 
constitutionalists faced resistance from the monarchies as well as counter-revolutionary 
forces. In the case of the Ottoman Empire, prior to the 1908 constitutional era, the Tanzimat 
era and first constitutional transition attempt had brought Ottoman constitutionalists an 
experience to deal with the Ottoman monarchy in terms of restriction of its sovereign powers. 
However, in terms of the settlement of sovereign powers of the Parliament in both cases, there 
was the problem of the constitution of legitimacy namely to obtain the consent of the groups 
as popular support behind the Parliament. In both cases, secularism appeared as the central 
problem in settling the sovereign power of the parliaments as the representative of the will of 
the people. ‘Urf was used to refer in both cases to secular matters out of the scope of the 
Shari’a. In both cases, constitutional programs drew criticism from religious orders and 
clergy. Although both cases succeeded to restore the Parliamentary monarchy after an 
interruption, the support of the army was vital for the Ottoman Parliament for restoration. On 
the other hand, a tribal force and a faction in the Iranian Army contributed constitutional 
restoration in Iran to resist the Qajar monarchy’s effort for absolutist power. In the Ottoman 
case, to gain popular support to respond to the monarchy’s counterrevolutionary attempts, the 
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CUP tried to build up a coalition through secular Turkification. However, this ideology 
brought forth a further fragmentation in the multi-cultural millet system in the Ottoman 
Empire. 
Conclusion 
This paper is concerning the constitutional transitional efforts in the Ottoman Empire and the 
Qajar monarchy in Iran at the beginning of the nineteenth century. Constitutionalists in both 
countries had to use force to impose their monarchical household to accept to be compatible 
with a constitution and a parliament. As both monarchies were founded on Near Eastern 
absolutist state traditions, which were emphasizing the monarchical sovereign right to govern 
for the sake of order and stability, it was difficult for constitutionalists to dissolve the 
monarchical state and convince the monarchical household to comply with a parliament and 
constitution. 
The Ottoman Empire had a distinct position in terms of the foundation of the state. Mehmed II 
founded the Ottoman State based on Kanunnames, state-codes defining the mutual rights and 
obligation between the state and its subjects, i.e., Ottoman subjects inspiring from the 
Justinian Codes after Constantinople was taken from the Eastern Roman Empire in 1453. 
Therefore, there was a written code in the Ottoman Empire endowing the Ottoman State and 
Ottoman subjects legal status. These codes were critically important in the modernization 
process of the Ottoman Empire especially when Ottomans were creating a modern 
bureaucracy and during the transition to a constitutional process. 
This codification of the Ottoman state was especially vital during the Tanzimat reform 
program starting in 1838. When Mahmud II was trying to centralize the Ottoman state after 
land proprietors in the Empire forced the Sultan to sign a negation, i.e., Sened-i İttifak to 
recognize their demands, he was bestowing equal status to all Ottoman subjects and 
recognizing local representative councils. This type of effort recognizing Ottoman subjects’ 
will to participate in governmental issues ended up with the First Ottoman Constitutional era 
and Assembly. However, since first constitutional attempts did not try to restrict the Sultan’s 
sovereign powers, it lasted only one year due to the Sultan’s consideration of the Ottoman 
Parliament as a threat to state security. 
The problem of the restriction of sovereignty came up as an essential issue for the Ottoman 
constitutionalists when they forced Sultan Abdulhamid to accept the constitution and 
parliament in 1908. They were successful when they were rendering the Ottoman Government 
responsible to the Ottoman Parliament and making the Ottoman monarchy a constitutional 
monarchy. The army and professional bureaucratic ranks were vital for the Ottoman 
constitutionalists to protect the Parliament against counterrevolutionary attempts. To gain 
popular support, the Ottoman leading constitutionalist party, the CUP, used secular 
Turkification policies as an ideology. 
On the other hand, Iran under the Qajar dynasty did not live the centralization and 
bureaucratization age in the nineteenth century as the Ottoman Empire did. Especially after 
the Tanzimat Edict which dates back to 1839, the rational sections formed in the Ottoman 
bureaucracy provided the opportunity for transformation as a new force changing the 
patrimonial structure of the Ottoman Empire. However, these divisions, which were not able 
to develop sufficiently in the Iranian bureaucracy, were not able to increase the number of 
state officials who would present their current complaints.28 The Qajar dynasty remained a 
typical Near Eastern monarchy living with not a constitutional agreement but a type of 
patrimonial alliance with local tribal or religious forces by not interfering in their private 
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sphere. However, nineteenth century economic and social pressures brought the problem of 
the efficiency of governmental issues. Public protests forced the Qajar monarch to recognize 
constitutional transition and a parliament. Opposed to the Ottoman case, Iranian 
constitutionalists had stronger civil and local alliances for the protection of constitutionalism. 
The problem of secularism was the common issue both constitutionalists coped with. The idea 
of sovereignty or the definition of the property of the state under a monarchical household had 
brought the idea of ‘Urf as a distinct legal term different from Shari’a to give the state 
tolerance to pursue governmental affairs and to solve practical issues. Under constitutional 
governments in parliamentary systems both constitutionalists applied the same term to face 
governmental problems they faced. However, this threatened their legitimacy in terms of 
religious orders and scholars. To confront this issue, both constitutionalists followed different 
paths to found suitable alliances for each of them. In the Ottoman case, the army and 
bureaucracy became main supporters of the constitutionalists. To gain popular support, the 
constitutionalist party, the CUP, invented a secular Turkification ideology and politics. 
However, this brought about further fragmentation in the Ottoman political and social system. 
On the other hand, in the Iranian Qajar monarchy, for constitutionalists to found this kind of 
alliance they applied to tribal support and a faction in the Iranian Army.  
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A Before and After Evaluation from History: Turkish-Iranian Relations With Ismail 
Cem 

Taner Zorbay 
 
Abstract 
Having served as a Foreign Minister of Turkey in a regionally unbalanced period of the 
Middle East, Ismail Cem led a policy that was based on regional balance and that also took 
religious concerns and personal prudence into consideration. Relations with Iran were no 
exception to this policy, to say the least. This paper, focusing on the period of Ismail Cem as 
the Minister of the Turkish Republic that shaped Turkish foreign policy at the end of the 20th 
century, examines this term and the developments within. Starting with a short historical 
background of about 70 years since Ataturk and Reza Shah, and including developments 
following the Baghdad Pact of the 1950s as well as the foundation of the Central Treaty 
Organization (CENTO) and similar organizations, this paper gives a framework of 
conventional Turkish foreign policy, based on peaceful coexistence and mutual interests with 
neighboring countries.  
Following this, the ministry under Cem will be introduced in a descriptive way, as far as 
Turkish foreign policy is concerned. After this general framework of Cem’s ministry, our 
paper’s next focus will be Turkish-Iranian relations during this period. As these relations were 
seemed to have a regional balance during this period, more steps could have been taken in 
normalizing the mutual relations. For sure, Cem’s personal efforts helped this, similar to his 
efforts in normalizing Turco-Greek relations then. These efforts will be examined in details 
within the frame of our paper. Especially not only diplomatic but also economic relations of 
Iran and Turkey during this period will be covered in our paper. This paper argues that the 
personal as well as diplomatic abilities of Cem not only shaped the relations in a positive way 
during his period but also these abilities led to an understanding that despite all the 
developments leading to the deterioration of Turco-Iranian relations, both countries took 
compulsory steps for a balancing and win-win relation with each other. Especially, the 
following governments of Turkey have experienced this fact sometimes in a bitter way. This 
paper will further examine details of this continuity as well as changes of Turkish foreign 
policy during and after Ismail Cem’s foreign ministry. Developments of the new century, such 
as September 11, conflicts based on energy, as well as religious hatred or sectarian 
movements, changing positions and policies of regional and international actors had an impact 
on Turkish-Iranian relations and this paper would cover all these with an aim of comparison 
of Cem’s period and the following governments.  
This paper will also try to evaluate Turkish-Iranian relations during Cem’s period especially 
focusing on how much religion or faith-based features of the two countries had affected the 
mutual relations. This attempt at understanding will compare Cem’s period with the Turkish 
foreign policy before him. This examination also will continue with the comparison of this 
period with the Justice and Development Party (AKP) governments. By this way, the writer of 
this paper hopes to give a better understanding of whether there is a continuation or change of 
conventional Turkish foreign policy in regard to relations with Iran. Furthermore, this attempt 
may give one an idea of Turkey and Iran as two important regional actors that might have 
more to say in international politics in the coming future.  
Keywords: Normalization, Mutual interests, Regional balance, Prudence, Religion 
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Introduction 
Since the quatro cento, i.e. 15th century, Anatolian and Persian lands have been a theatre of 
war for Turks and Iranians against each other, based on various reasons. The main casus 
bellum seemed to be the sectarian difference between the Ottoman and the Safavid dynasties 
of the Eastern hemisphere. The Ottomans were the savior and spreader of Sunni Islam, 
whereas the Safavids were on the path of Shia Islam. Neither of them believed in a peaceful 
coexistence with each other. The following years brought endless wars and losses for each 
party while empowering the surrounding rivals in the region. Especially during the reign of 
Selim I, the Grim, (1512-1520) of the Ottomans and Shah Ismail I (1501-1524) of the 
Safavids, relations were highly deteriorated. After long and devastating years of wars, finally, 
the Treaty of Zuhab (Qasr-e Shirin/Kasr-ı Şirin) of 1639 was to bring an unprecedented 
period of peace that continued for the following three hundred years despite few disputes and 
clashes between the parties. This tradition even continued on the 20th century as both Mustafa 
Kemal Ataturk, the founder of the Turkish Republic in Anatolia, and Shah Reza of the Pahlavi 
dynasty followed a similar path as a modernization attempt of their countries, though both not 
resulted in the same way. The following years had brought continuing relations between 
Turkey and Iran, sometimes like two close neighbors, sometimes, however, like two rival 
tribes hunting in the same forest.  
The ideology based years of the post-WW2 period brought disputes as well as diplomatic 
misunderstandings between the two countries. At some point, both parties criticized and even 
blamed each other for threatening their national unity or security. Some events led to claims 
of supporting groups or organizations for each other’s regimes. Finally, the post-Cold War 
period resulted in a new unbalanced and destabilizing atmosphere in which both Turkey and 
Iran tried to protect their own existence. This again led to both peaceful and disputing 
relations between Turkey and Iran, changing according to the case. Especially the military 
regimes of 1971 and 1980 in Turkey had their own ways of diplomatic relations with Iran. 
The end of the 20th century, however, brought not only new challenges but also new 
opportunities for both Turkey and Iran. Diplomatic as well as socio-economic relations have 
continued and every period had its own characteristics. Here in this paper, one will see the 
details of such a period which coincides with the end of the 20th century. 
Ismail Cem, a bureaucrat as well as a statesman of Turkey, served as the Turkish Minister of 
Foreign Affairs between 1997 and 2002. This paper examines Turkish-Iranian relations 
during Cem’s Ministry within a general framework as well as with specific references. 
Starting with a historical background of these relations mainly based on the period covering 
the leadership of Ataturk and Reza Shah, our paper gives the details of events that took place 
between these two important actors of the Middle East. Also including details of the WW2 
years, this paper reviews some specific events of the Cold War era. Following this, one sees 
the consequent developments at the end of the 20th century and there come the years when 
Ismail Cem served as the person responsible for Turkish foreign relations. The ministry, as 
well as Turkish-Iranian relations during this term, are given in details in order to give a better 
picture for our readers. Then, our paper continues with what happened after Cem’s term 
ended in 2002 in regard to the Turkish foreign affairs as well as Turkish political history. This 
part aims at an attempt of a short and motivating comparison between the ministers of Foreign 
Affairs of Turkey, before and after Ismail Cem. With a conclusion that includes what mainly 
this paper stands for and why Ismail Cem is taken as the political figure, this paper hopes to 
contribute to the literature with a political figure that I believe served for a peaceful 
coexistence of two nations that had and will have an important place in world history. 
Historical Background 
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Following the same path with a sectarian difference, both Turks and Iranians served the 
Islamic state founded in the Arabian Peninsula, for long centuries. Iranians were good at 
administrative matters, whereas Turks were eagerly fighting for the Islamic Caliphate. 
Governments or states established by them in the region had an experience of governing 
various ethnicities and faiths under one flag, while sometimes struggling with either Sunni or 
Shia minorities. When it came to the period of the Ottomans and the Safavids, the level of 
diplomatic as well as socio-economic relations changed depending on the rulers. For example, 
Bayezid II, the Devotee (Tr. Sofu) was backing a balanced neighborhood with Islamic 
countries, whereas his son Selim I, the Grim (Tr. Yavuz), had seen Iran as a threat for the 
state, supporting and/or provoking the Shia population of Eastern Anatolia. The policies of 
Selim I resulted in continuous disputes and struggles between the Ottomans and the Safavids 
and the following dynasties. This struggle had continued with quite a balanced relation until 
the end of WW1. There one sees a new political tradition in both Turkey and Iran. Both 
countries with a brand new administration seemed to follow a new path differing from the old 
ones. 
In Turkey, after a long and devastating independence struggle, Ataturk had led his 
countrymen with principles and reforms approaching the level of the developed states of the 
new century. Ankara was following policies that were in favor of secular Western tradition 
that was popular in Turkey especially since the turn of the 19th century. For Ataturk, Islam 
should have had a still sacred but a limited place in the public hemisphere. New institutions 
and socio-cultural systems of Turkey would have given Islam a position under the control of 
the secular governments of Ankara. Islamic culture and tradition would have been a folkloric 
object rather than a system which was a base for both official and public level during the time 
of the Ottomans. The Presidency of Religious Affairs would lead and control all religious 
facilities whereas religious education would be given to the responsibility of the Ministry of 
National Education and all kinds of wakfs (religious/charitable foundations) would come 
under the control of the Directorate General of Foundations in the early years of the Turkish 
Republic. October 1923 was the month when not only the Turkish Republic by Mustafa 
Kemal, later to be given the surname of Ataturk, i.e. the father of the Turks, but also a new 
dynasty under Shah Reza Pahlavi was proclaimed in Iran - the new name to be used instead of 
Persia.  
Reza Shah seemed to follow a similar path of modernization in Iran as Ataturk did in Turkey. 
This explains clearly Reza Shah’s official visit to Ankara in 1934. There the leaders of two 
nations exchanged personal experiences of leadership and the clues of modernization. Soon 
after this visit, the Baghdad Pact of 1937 was to be signed and bring regional cooperation and 
efforts of the signatories; Turkey, Iran, Iraq, and Afghanistan. Yet the historical and socio-
cultural structure of both countries were different, and moreover, the mullahs, the clergy, were 
not thinking similarly about the new dynasty especially in regard to the role of Islam in the 
public sphere. Education and women had a different status in the eyes of both Shah Reza and 
the mullahs. This dispute was going to be more complex as outsiders, such as the British and 
the Soviet governments had more to say in the following years. This has brought not only the 
end of the reign of Reza Shah but also the territorial integrity of Iran as well as the projects of 
Shah Reza.1  
The following years under the leadership of Mohammad Reza Pahlavi would follow a secular 
and Western-oriented way of life. Moreover, the new Shah also continued good relations with 
Turkey and would bring the support of a revised version of the Baghdad Pact in the 1950s 
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both for the Menderes government of Turkey and their counterpart in Iran.2 Following the 
coup d’état of 1958 in Iraq, a new regional agreement under the umbrella of CENTO was 
established. The secular and capital-oriented policies of Mohammad Reza Pahlavi, on the 
other hand, would clash with religious and trade based traditional classes of Iranian society, 
and soon would lead to unrest. The political sphere, once given a space after a long period of 
suppression, led to an opposition under a political deportee, Ayatollah Khomeini, who arrived 
in Tehran in February 1979, soon after Shah Mohammad Reza Pahlavi left the country and 
died in exile just a year later. The Islamic Republic of Iran was proclaimed under the religious 
and political leadership of Khomeini with the guidance of Islamic law. The following period 
had brought a sort of balanced relations between Turkey and Iran depending on developments 
on a regional and international level. The wars of Iran-Iraq, Soviet Russia-Afghanistan, and 
the Gulf would make things more complicated and chaotic both for regional powers as well as 
global peace and order. The end of the 20th century would have seen international issues about 
which ideologies and policies of the last century had difficulty in leaving aside not only 
solving but even understanding. Turkey’s balanced policy against Iran seemed to continue 
during the 1980s and the 1990s. Rivalry and/or friendship in the region were requiring such a 
policy. For instance, during the hostage crisis of 1979, Turkey had not applied an embargo 
against the Tehran administration, although the US had expected the other way. Turgut Özal, 
both as a Prime Minister (1983-1989), and as the 8th President (1989-1993) of Turkey, 
continued this balance of power policy during his term, although during the Gulf War of 1991 
this policy was interpreted differently by Turkish and foreign politicians and experts of 
various disciplines. Especially when there were crises due to policy differences in regard to 
religion and secularism, this policy could have been observed more concretely. Another 
exception was of Necmettin Erbakan’s term as the Prime Minister (1996-1997). He signed a 
natural gas treaty agreement with Iran and launched a lobbying in the UN against resolutions 
that condemn Iran. Also, a possible cooperation in defense was another sample of balance 
shift.   
It was just a year ahead of the 21st century, a new government would be established in Turkey, 
and the foreign affairs of this government would have been under the responsibility of an 
experienced bureaucrat and a talented intellectual, Ismail Cem, whose name would be heard 
in many capitals of the world including Tehran.        
Turkish Ministry of Foreign Affairs and Ismail Cem 
Ismail Cem3 became Turkish Minister of Foreign Affairs on 30 June 1997. He served as the 
minister until 11 July 2002. His term was the 4th longest period in the office of Turkish 

                                                           
2 For details of Turkish Foreign Policy from 1923 onwards, See: Zehra Önder, II. Dünya Savaşı’nda Türk Dış 
Politikası, Bilgi Yayınevi: İstanbul, 2010. Hüseyin Bağcı, Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası, İmge Kitabevi: 
Ankara, 1990. Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular Belgeler Yorumlar, 4th 
Edition, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. 
3 Ismail Cem (1940-2007) was born in Istanbul. After graduating from Robert College (1959), he earned his BA in 
Law (1963) from University of Lausanne, and his MA in Political Sociology from the Faculty of Political Science in 
Paris. Working in the media sector in different levels (1963 onwards), he served as the Director General of TRT 
(Turkish Radio Television) (1974-1975). He used his experiences as well as talents in politics as MPs, member 
and/or heads or vice chairs of inter-parliamentary groups on national and international levels and at the 
ministerial level. He served as the Minister of Culture (the 50th Turkish Government headed by Tansu Çiller) 
(July-October 1995), and as the Minister of Foreign Affairs (the 55th Turkish Government headed by Mesut 
Yılmaz, and the 56th, and 57th Turkish Governments headed by Bülent Ecevit). Source: Website of Turkish 
Ministry of Foreign Affairs (http://www.mfa.gov.tr/sayin-Ismail-cem_in-ozgecmisi_.tr.mfa) 

http://www.mfa.gov.tr/sayin-ismail-cem_in-ozgecmisi_.tr.mfa


  

37 
 

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey and Iran 

foreign ministers.4 His term started in a period when the Cold War period claimed to be 
finished and the dissolution of the USSR affected both regional and international 
developments. The 1990s also brought the dissolution of Yugoslavia which led to one of the 
tragic episodes of humankind. The rivalry or cooperation, especially between Ankara, 
Moscow and Tehran in the Caucasus and Central Asia, defined the developments, next to the 
Arab-Israeli dispute in the Middle East. For sure the US and the EU also followed policies for 
their own interests in the Eurasian hemisphere. Turkish domestic politics could be described 
with coalition government developments from 1993 onwards. Political, economic and social 
developments lead to an unstable atmosphere and this brought the end of coalitions and the 
Justice and Development Party (AKP) government was formed as a result of the 2002 
elections. Naturally, domestic politics reflected itself in foreign policy initiatives of Turkey. 
During the First Gulf War, relations with neighbors and regional powers were difficult tasks 
for Foreign Affairs as the minister had been changed eleven times from February 1990 to June 
1997. Moreover, energy politics and related issues also had affected Turkish position in the 
region throughout the 1990s.  
When a new coalition government was formed, Ismail Cem was appointed as the Minister for 
Foreign Affairs. This was, according to Cem, an initiative of Süleyman Demirel, the Turkish 
president then.5 In his first press meeting as the Minister of Foreign Affairs, he was describing 
what Turkey should do and how the world should react. According to Cem, Turkey was a 
country with experience of centuries, and deep historical and cultural heritage. Knowing this, 
being aware of its function, combining the rich culture and experiences derived from the past 
with modern features were missions of Turkey both for itself and for humanity. The goal of 
today’s generations should have been, he said, to take Turkey to the position of “world 
government” in the 21st century. The Ministry would serve for global peace and stability and 
against xenophobia, ethnic and religious discrimination, terrorism, war and similar things. 
Turkey would follow classical (peace at home, peace in the world), economic (financial 
growth and international cooperation), and cultural (promoting Turkish culture and language, 
sharing common values) diplomacy in foreign policy while establishing good relations with 
neighboring and world countries. Turkey was both a European and an Asian country and its 
European character was not “a possible status” depending on one’s approval, but a historical, 
geographical, and a cultural “fact”.6 For Cem, “Turkey has been European for more than 700 
years and does not need Europeans to confirm this.” Also, he put it another way that “We 
should not see the EU as a proof of Turkey’s European identity. It is wrong to assume that we 
can be contemporary and civilized only when we are accepted by the EU.”7 With Cem, about 
the EU accession process, Turkey followed self-confidently, expecting equal treatment, and 
preserving its values. Yet, Ismail Cem, like many others did not see the EU as the only 
alternative for Turkey: “Europe does not want us and does not want to accept us. What should 
Turkey do? Turkey can be an important power in the Middle East. There are 1 billion people 
in the world who share the same customs and religion with us. But Turkey has one more 
unique aspect: it is secular and democratic. We should defend this model and use it as a 
foreign policy weapon.”8 Moreover, Cem upon the EU’s diverting policies stated that “Turkey 
                                                           
4 Tevfik Rüştü Aras (1925-1938), Fuat Köprülü (1950-1956), İhsan Sabri Çağlayangil (1965-1971, 1975-1977, 
1977-1978), and Ahmet Davutoğlu (2009-2014) were the other ministers who served for a long term in the 
Ministry.  
5 Can Dündar, Ben Böyle Veda Etmeliyim, Ismail Cem Kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, 
p. 200.  
6 Dündar, Ibid, p. 202-204.  
7 Yücel Bozdağlıoğlu, Turkish Foreign Policy and Turkish Identity, A Constructivist Approach, Routledge, New 
York&London, 2003, p.82.  
8 Bozdağlıoğlu, Ibid, p.99.  
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can undertake a different mission in the changing world. Instead of being in the periphery 
country, it can gain a position in the core”. For Cem, Turkey, using its geographical position 
as an advantage could be in the center of the Caucasus and the Middle East. For him, the EU 
was not able to be “a global power”, as it was “an inward-looking organization, which has 
been approaching the changing world with conservative methods and understandings.”9  
Ismail Cem set mutual cordial relations with his counterparts such as Yasser Arafat, Amr 
Moussa, and Madeleine Albright. And of with George Papandreou, he not only had 
established a new set of rapprochement and cooperation between Turkey and Greece but also 
had visited Yasser Arafat, when he was under Israel’s hostage. This seemed to be an 
important clue of how Cem interpreted international peace and cooperation. During his 
ministry, Turkey tried to set good relations with its neighbors. For this aim, Cem paid official 
visits to both neighboring countries and the countries of the region. The capture of Abdullah 
Ocalan, the head of the PKK10, the continuation of relations with Syria, Italy, and Greece 
were important examples of Cem’s mission. Also Turkey’s position, according to Cem, 
should have been strengthened before the international organizations like the EU, IMF, OIC, 
etc. and he has spent his days and nights for this goal.                   
For Turkey, Iran has always been a neighbor that has been watched carefully. Sharing some 
common features made this more complicated. By the 1990s, as PKK terrorist activities 
intensified and the Turkish government tried to determine its foreign sources and/or funding, 
Iran became one of the target countries. When Ismail Cem was the Foreign Minister of Ecevit 
government, Prime Minister Ecevit blamed Iran for supporting terrorist organizations like 
Hezbollah (of Turkey) and PKK against territorial unity and the homeland security of Turkey, 
in order to export its regime. Ismail Cem, however, was disagreeing with Ecevit on this 
matter. The newly elected Turkish president, Ahmet Necdet Sezer showed a distant approach 
against Iran and the Iranian officials during international meetings like of the ECO meeting of 
2000. Later relations were normalized in economic matters in general.11  
A Turkish delegation including Ismail Cem visited Iran in February 1998, and this seemed to 
be Turkey’s attempt of preventing a possible Kurdish state in the north of Iraq by the support 
of the US and the UK.12 After the Caferi crisis, official meetings held between Turkey and 
Iran on the level of the foreign ministers (Ismail Cem and Kamal Kharrazi) and the presidents 
(Süleyman Demirel and Mohammad Khatami) in order for the relations to be normalized. 
With the issues like the Taliban, the Kurdish question, the Azerbaijani issue, etc. both 
countries saw it necessary to cooperate and/or keep the balance and relations ongoing despite 
various problems.13 Ismail Cem, in the following months, visited Tehran for different 
occasions. In September 1998, Cem was in Iran for observing Iran’s possible activities in 
Afghanistan.14 In February 2001, Cem was in Tehran with the hope that Iran understands 
Turkey’s concerns about the Kurdish presence and settings in the north of Iraq and both 
countries work more to complete the gas pipeline. In the same visit, Tehran also expressed 
their concerns about the Turkish-Israeli close relations which according to them deteriorate 
Turkey’s relations with its neighbors. As a result of this meeting, high security officials of 

                                                           
9 Bozdağlıoğlu, Ibid, p.105. For details of Cem’s ideas see: Ismaill Cem, Türkiye, Avrupa, Avrasya, V.2. Avrupa’nın 
“Birliği” ve Türkiye, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009.  
10 PKK, Kurdish Worker’s Party, is a terrorist organization that runs facilities in Turkey and abroad against 
Turkey since the beginning of 1980s.  
11 Robert Olson, Turkey-Iran Relations 1979-2004, Mazda Publishers, California, 2004, p.63-65.  
12 Olson, Ibid, p.79.  
13 Olson, Ibid, p.73-95, 103-129.  
14 Olson, Ibid, p.83-85.  
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Turkey visited Tehran and Tabriz in May 2001.15 In November 2001, Kamal Kharrazi visited 
Ankara, and this time the war in Afghanistan was the main agenda for Cem and Kharrazi.16 
On the other hand, as a result of the September 11 issue, Ismail Cem and Russian Foreign 
Minister Igor Ivanov met in New York, and signed an agreement “from bilateral cooperation 
to multi-dimensional partnership” which was defining the region as “Eurasia”, i.e. Central 
Asia, including Afghanistan and the Caucasus, where an economic partnership and anti-terror 
cooperation were main targets of the signatories.17 After Ismail Cem, Şükrü Sina Gürel served 
as the Foreign Minister of the coalition government for a few months. 
Turkish Ministry of Foreign Affairs after Ismail Cem 
In November 2002, the AKP government, led by Recep Tayyip Erdoğan opened a new page 
for Turkish political history. Founded by former Welfare Party (headed by Necmettin 
Erbakan) members, the AKP followed a foreign policy promoting Turkey’s accession to the 
EU. The AKP even launched legal and social moves to this end. However, the international 
agenda was highly dense. The Cyprus issue was stuck with the Annan Plan, and the Kurdish 
question and the Arab-Israeli conflict would be further complicated by the intervention of the 
US and its allies to Iraq, and consequently the Second Gulf War and the occupation of Iraq 
shattered not only the integrity of Iraq but also the peace and cooperation possibilities in the 
Middle East. The Foreign Ministers of the AKP governments18 had to deal with same issues 
of the 1990s.19 In a general framework, especially during the term of Ahmet Davutoğlu, the 
Turkish government was following a similar multitasking foreign policy, opening new 
missions wherever necessary and possible, restructuring the Ministry, enriching the capacity 
and abilities of the diplomatic staff. Moreover, the “zero problems with neighbors” policy was 
followed. 
Conclusion 
As the Minister of Foreign Affairs, Ismail Cem seemed to succeed in bridging the classical 
foreign policy structure between the first years of the Turkish Republic with the current 
government. Ataturk’s peace-seeking and balanced policy required mutual respect and a non-
intervention angle, while an active policy to be followed wherever issues had contact with 
Turkey. Seeking and leading regional and international cooperation and providing a peaceful 
coexistence with others, while taking necessary measures for territorial integrity and national 
security were main headlines of Ismail Cem’s ministry. This was a heritage that seemed to be 
transferred from the first government of the Republic until the current one.  
Although Ismail Cem served for about 5 years as the Minister of Foreign Affairs, I believe, he 
was able to bring the understanding of looking for every possible option for a solution, and 
while taking a decision it is understood that tolerance, logic and patience should be one’s 
most useful tools in solving the disputes and bringing the people of different backgrounds 
together. He had of course mistakes or wrong timings sometimes, as everyone could have. 
                                                           
15 Olson, Ibid, p.109-110.  
16 Olson, Ibid, p.122.  
17 Olson, Ibid, p.137.  
18 These ministers were Yaşar Yakış (2002-2003), Abdullah Gül (2003-2007), Ali Babacan (2007-2009), Ahmet 
Davutoğlu (2009-2014), Mevlüt Çavuşoğlu (2014-2015), Feridun Hadi Sinirlioğlu (2015). Currently Mevlüt 
Çavuşoğlu is serving as the minister since November 2015. 
19 İlter Türkmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu Politikası, 2010. Source, BİLGESAM web site 
(http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-22-20140717111.pdf). Arif Keskin, “İran-Türkiye İlişkilerine 
Genel Bir Bakış” 21. Yüzyıl, December 2009, pp. 45-54 
(http://www.21yuzyildergisi.com/assets/uploads/files/162.pdf). For a detailed assessment See: Yasemin Çelik, 
Contemporary Turkish Foreign Policy, Praeger: Westport, Connecticut, London, 1999. A list of sources that 
were used is given in the bibliography.  

http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-22-20140717111.pdf
http://www.21yuzyildergisi.com/assets/uploads/files/162.pdf
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Yet, always having multiple alternatives and empowering the Foreign Affairs with national 
values and international norms, experiences and rich sources of both the imperial past and the 
principles and reforms of Ataturk led to, generally speaking, admirable foreign affairs. That 
may explain why he, with Papandreou, was rewarded as “The Statesman of the Year”.  
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The Role of the Western Sahara Issue on Morocco’s Africanity and Europeanity 
National Identity Components 

Volkan İPEK 
 
Abstract: 
The Moroccan postcolonial national identity was formed by several components, which are 
basically Islam, Moroccanism, Africanism, Maghrebism, Arabism, Amazighism and 
Europeanism. Accordingly, Morocco was Muslim, Moroccan, African, Maghrebi, Arab, 
Amazigh and a European nation and state in 1987, when Morocco applied to the European 
Economic Community by complying with article 237 of the Treaty of Rome that was 
articulating that only European states can apply for the full membership to the European 
Communities. Today, the situation changed a bit, because Morocco experienced a shift 
especially from Africanism and Europeanism to Moroccanism. These two components were 
shaped by Morocco’s perception of the Western Sahara issue, in which Morocco preferred 
Moroccanism to Africanism when it withdrew its membership from the Organization of the 
African Union in 1984, and again Moroccanism to Europeanism when it suspended the 
relations with the European Union in 2016 due to its attitude on the Western Sahara issue. In 
this vein, Moroccanism was preferred to Africanism and Europeanism due to Morocco’s 
defensive position on the Western Sahara issue. 
Keywords: Morocco, Western Sahara, postcolonial national identity, European Union, Africa  
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Introduction 
An analysis on Morocco’s position vis-à-vis the mandate of the United Nations Mission for 
the Referendum in Western Sahara (MINURSO) in the Western Sahara conflict, before all, 
involves Moroccanism as one of the components of postcolonial Moroccan national identity. 
Having gained its independence from the French and Spanish Protectorates in 1956, Morocco 
did not only manage to set-up its first de facto nation-state but also went into a phase where it 
could later develop its fragmented postcolonial national identity with Arabism, Africanism, 
Berberism and Europeanism in addition to its Islam, Moroccanism and Maghrebism that were 
already formed during its colonial period. The Western Sahara conflict and relatedly 
Morocco’s attitude toward MINURSO, in this sense, could be perceived as a preference of 
Moroccanism to its other components in its postcolonial national identity. Morocco that has 
always regarded Western Sahara as its indispensable part in its southern region, in a quite 
nationalist way that foresees a Moroccan sovereignty, opposed compromising for holding a 
referendum that would identify whether people living there would officially be called 
Sahraoui or Moroccan. As a result, Morocco-MINURSO relations were influenced by the 
conflict between the Moroccan state and the Frente Popular para la Liberacion de Saguia el 
Hamra y Rio de Oro (POLISARIO). Fortunately, there is a visible mitigation in Morocco-
MINURSO relations since the decision of the Moroccan state to allow 25 MINURSO officers 
back to their missions who were asked to leave the country after UN General Secretary Ban 
Ki-moon had stated that Morocco occupied the city of Bir Lahlu in March 2016. Moreover, 
the replacement of Horst Kohler as the new Special Envoy instead of Christopher Ross at the 
beginning of 2017 calls for new hopes in solving the issue. 
Location of Moroccanism in Postcolonial Moroccan National Identity 
The formation of the postcolonial Moroccan national identity with the components of Islam, 
Moroccanism1, Maghrebism, Africanism, Arabism, Berberism and Europeanism goes back to 
the conquest of the city of Ceuta in the 16th century by the Portuguese. The aim of using 
Morocco’s sources for the economic interests of the Portuguese Kingdom, when it started to 
transform into missionary activities, triggered the Islamic sentiment of the local Berbers and 
Arabs who became Muslim with the Arab conquest in the 8th century. Locals who regarded 
Islam as a cultural identity between the 8th and 16th centuries turned it into a national identity 
when they felt the intensification of these Christian activities on their land (Rosen 1984, 
Chamberlain 2010). United around Islam to resist these activities, there was an adoption of 
Islam by these locals as a component of their national identity. The struggle against the 
Portuguese, that later turned into one against Christianity, became the main policy of the 
ruling dynasties in Morocco, from the Saadis (1549-1659) to the rule of Moulay Slimane 
under the Alaouite dynasty (1792-1822). Henceforth, facts like the rising power of the 
Europeans, natural disasters, and bad economic management rendered Morocco dependent on 
European funds, and thereby ended these anti-Christian and also anti-European policies. The 
Kingdom under the rules of Moulay Abderrahmane (1822-1859), Mohammed IV (1859-
1873), Hassan I(1873-1894), Moulay Abdelaziz (1894-1908) and Moulay Abdelhafid (1908-
1912) intensified their relations with the Europeans, especially the French, in order to survive 
(Abn Nasr 1987). 
When the French and Spanish Protectorates were found in Morocco in 1912, the first Resident 
General Hubert Lyautey in the French part was aware of those locals who were only 

                                                           
1 In my thesis page 122, the interviews with Miss Ezzahra and Prof.Rhazaoui indicate that …”as it constructed 
the Moroccan national identity in the absence of a Moroccan or regional nationalism at that time”. It should 
have been...”as it constructed the Moroccan national identity in the absence of modern and organized 
Moroccan and regional nationalism”. 
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identifying themselves as Muslims. In the absence of an Amazigh or an Arab identity 
awakening, General Lyautey developed a specific policy in the Protectorate; la Politique 
Musulmane, which respected the location of Islam in Moroccan national identity (Gruner 
1984, Lugan 2011). Contextually, the administration promulgated peculiar codes called dahirs 
that forbade the entrance of French colonies into Muslim locations such as mosques, zawiyas 
and madrasas, the possession of the Sultan’s lands by the French rulers, to film or photograph 
any local around without special permission, and even working of French women in religious 
holy cities such as Fez and Meknes. La politique musulmane, that was adopted by General 
Lyautey, created immense sympathy for the French rule among locals, at least in Blad al 
Makhzan in the north that was under the control of the French forces opposite to Blad al Siba 
in the south that refused to obey the French rule and the Moroccan Sultan who agreed to obey 
French rule. At that time, the Berbers in Blad al Siba tried to ignite an anti-French campaign 
in Morocco and contact the Berbers and Aabs in Blad al Makhzen to start a jihad against the 
French. Similar attempts were also tried for the Spanish Protectorate and it was successful 
with the Rif War in 1925, but they failed when it came to the French (Ipek, 2015). 
The sympathy for the French rule in Blad al Makhzen as a result of la politique musulmane, 
nevertheless, was not permanent. The Resident Generals who were appointed instead of 
Resident General Hubert Lyautey after 1925, from Theodore Steeg to Andre Louis Dubois, 
tried to dismantle the Protectorate and turn Morocco into an integral part of France as was 
tried in Algeria. Doubtlessly, this new perception of Morocco in the post-Lyautey period 
totally abolished la politique musulmane, and disrespected Islam in Morocco. With the 
creation of specific dahirs such as the one in 1930, the French tried to separate Berbers from 
Arabs, and for instance, forced Muslim women to work as cleaning ladies in Jewish houses. 
Such acts at the end mobilized Berbers and Arabs in Morocco and launched an anti-French 
campaign with the support of Blad al Siba locals. Unlike the struggle against the Portuguese 
in the 16th century, Berbers and Arabs of both Blad al Makhzen and Blad al Siba united 
around Moroccanism which formed the second component of Moroccan national identity 
especially after the establishment of Moroccan political parties. These parties did not only 
work for Moroccan independence but also for Tunisian and Algerian independence, within a 
collective Maghrebi movement that paved the way to a Maghrebi component of Moroccan 
national identity. These struggles at the end were finalized with a clear victory, and Morocco 
declared its independence from France and Spain in 1956. Accordingly, when Morocco 
became independent, Islam, Moroccanism, and Maghrebism were the three components of 
Moroccan national identity (Ipek 2015). 
In the very aftermath of the Protectorates’ abolition, the Istiqlal that was one of these political 
parties that spent effort for independence adopted a Greater Morocco plan under the 
leadership of Allal al Fassi. According to the plan, Morocco would claim a right to Western 
Sahara, certain lands in Mauritania, and certain lands in Mali. The strong Moroccanism 
sentiment increased with the Greater Morocco plan among the state elites who have always 
been the designer of Moroccan national identity since independence on behalf of the people 
calmed down with Sultan Mohammed V’s Africa opening in 1962. By inviting several 
delegates to Morocco from Sub-Saharan Africa for the Casablanca Conference, Morocco 
started to defend the total independence of Africa, which eventually added Africanism to its 
postcolonial national identity. Inspired by such a pro-decolonization movement, Morocco 
aimed at nullifying the impacts of the French Protectorate. This attempt was observed in many 
fields, from language to bureaucracy, between 1965 and 1980. For this purpose, Morocco 
used Arabism to pacify these French impacts which added Arabism to its postcolonial 
national identity, and also Berberism when the Arabism movement started to suppress the 
Berbers near the Arabs. Meanwhile, the full membership application to the European 
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Economic Community in 1987 that stipulated the membership to only European states also 
made Morocco think of itself as European, and thus added Europeanism to its identity. At the 
end of 1987, Islam, Moroccanism, Maghrebism, Africanism, Arabism, Berberism, and 
Europeanism were the components of the postcolonial Moroccan national identity. 
Among these components of postcolonial Moroccan national identity, history shows that 
Moroccanism has always had superiority over the others. Five events clearly show this 
superiority. First of all, Morocco’s Maghrebi neighbor, Algeria, became independent in 1962 
and suddenly claimed the right to the city of Tindouf and Bechar in the east after the abolition 
of the Protectorates in Morocco. Upon Morocco’s refusal to grant Tindouf and Bechar 
because it was thought they were Moroccan cities, the two states fought in the Sand War in 
1963 that first showed the superiority of Moroccanism in the Moroccan postcolonial identity, 
against its Maghrebism that was composed in the Protectorate years. The second was in 1979 
when Morocco conquered the northern parts of Mauritania upon Mauritania’s cancellation of 
the Madrid Treaty with the impact of POLISARIO, signed between Morocco, Mauritania and 
Spain that shared the lands of Western Sahara in 1975. With this conquest, Morocco 
superiorized its Moroccanism this time against its Africanism that was formed at the 1962 
Casablanca Conference, by entering into the boundaries of an African state for the sake of the 
Western Sahara lands it had been possessing. The third one was in 1984 when Morocco 
suspended its membership to the African Union when the General Council decided to accept 
the Sahraoui Arab Democratic Republic (SADR) in Western Sahara as a full member. This 
suspension made Morocco superiorize its Moroccanism to its Africanism once again, even 
though negotiations are going on to vitalize this suspended membership. The fourth was in 
2014 when Morocco declared that it would not host the African Cup of Nations because of the 
risk of Ebola that could kill many if transmitted. Despite the warnings of the African Football 
Confederation that would disqualify Morocco for the future tournament, Morocco did not 
review its decision and finally did not host the cup. The intention to keep its population away 
from Ebola led Morocco to superiorzie its Moroccanism to its Africanism. The fifth and last 
one was in 2016 when Morocco suspended its relations with the European Union upon its 
decision to suspend the new trade agreement with Morocco just after Morocco had deported 
the UN Western Sahara Deputy Christopher Ross. This time Moroccanism was superiorized 
to its Europeanism due to the Western Sahara conflict with POLISARIO. 
Understanding Moroccanism in the Western Sahara Conflict 
As seen from the examples that show the superiorization of Moroccanism on other 
components, Western Sahara has a special location. Accordingly, Morocco did not hesitate to 
defend that Western Sahara had been its own territory and could easily confront several actors 
from Maghreb, Sub-Saharan Africa and Europe. This confrontation also meant the 
inferiorization of the Maghrebism, Africanism and Europeanism components of the 
postcolonial Moroccan national identity, to the Moroccanism. 
Morocco’s position vis-a-vis MINURSO in the Western Sahara conflict within Moroccanism 
goes back to the Berlin Congress of 1884 where European states shared the land usage rights 
of Sub-Saharan African states (Davidson 1995). Accordingly, Western Sahara was left to the 
Spanish that was later rearranged and left to the Spanish Protectorate in Morocco in 1934. 
When Morocco gained its independence in 1956 from France and Spain, the lands that once 
belonged to the Spanish remained such as Ceuta, Melilla, Jafariyya Islands and also Western 
Sahara. Just like it did against the French, Morocco started to nullify the impacts of the 
Spanish Protectorate and started claiming the right to these lands including Western Sahara. 
While giving a strong fight between 1956 and 1970 to officially link it to Moroccan borders, 
POLISARIO, as a rebel movement against Morocco’s claims in Western Sahara, was 
established in 1973. As a Sahraoui movement that aimed for Western Sahara’s independence, 
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POLISARIO under the leadership of Mustafa Seyid became an eminent opposition for the 
Moroccan state in the region (Zoubir & Benabdallah-Gambier, 2005). With the support of 
Algeria and pressure from POLISARIO that highlighted the Moroccan pressure over the 
people of Western Sahara, the International Court of Justice declared its advisory opinion that 
no obstacle remained for the self-determination right of the Sahraoui people in Western 
Sahara in 1975. Upon this decision which led Spain to go for a referendum in the region, 
Morocco, under the leadership and organization of King Hassan II, made the Green March 
with more than 300,000 people to show that no referendum or self-determination for the 
people who lived in Western Sahara would be accepted. By showing this march as a symbol 
of Western Sahara’s belonging to Morocco, Spain, Morocco and Mauritania signed the 
Madrid Treaty in 1976 that gave 65 percent of Western Sahara lands to Morocco and 35 
percent of Western Sahara lands to Mauritania. Additionally, the rule of Spain in Western 
Sahara came to an end. 
Despite the Madrid Treaty that seemed to bring some stability to the region, things got 
complicated with the foundation of SADR in 1975 that was supported by Algeria and 
POLISARIO. After some three years struggle between Morocco and SADR in the region, 
Mauritania withdrew from the Madrid Treaty with an inner agreement with POLISARIO, that 
later pushed Morocco to conquer the northern lands of Mauritania. Apart from the conquest, 
the people of SADR who were calling themselves Sahraouis moved to the city of Tindouf in 
Algeria and started to claim their independence from there. Nevertheless, the Moroccan state 
that did not want to lose the Western Sahara region and the Sahraouis’ loyalty to the state, 
took some initiatives in the region such as the 282 million USD Sahara Development Program 
in January 1978. With the support of Algeria, however, POLISARIO started an armed 
struggle against the Moroccan state and killed many in the south in 1979. As a result, the state 
decided to construct a 2800 km wall from north to south to prevent the passage of 
POLISARIO militias to the Kingdom of Morocco and also to stop Sahrouis fleeing from the 
Kingdom of Morocco to Algeria. Between 1979 and 1981, POLISARIO intensified its attacks 
so much that the state had to buy artillery from France, Austria, the United States and South 
Africa (Ipek, 2016). After more conflict between Morocco and POLISARIO in the region, the 
UN tried to hold another referendum for the self-determination of the Sahraouis in 1988. 
Accordingly, Morocco and POLISARIO accepted the Settlement Proposals for the Peace Plan 
in Western Sahara under the UN auspices of Perez de Cuellar. However, when this 
referendum was also rejected, MINURSO was established to bring a stable solution to the 
given conflict in 1991. Even though MINURSO decided to hold a referendum, this time 
POLISARIO opposed it since it thought the number of Moroccans who came to the region 
after the Green March had already populated the region and would impact the results. 
Negotiations were blocked until 2000 when James Baker declared the Baker Plan which 
offered the people of Western Sahara autonomy within the Moroccan state that would be in 
charge of defense and foreign policy as well. That plan was accepted by Morocco but then 
refused by Algeria and POLISARIO. Then, a second plan was drafted that drew a Saharan 
self-rule under a Western Sahara authority for a period of five years, with a referendum on 
independence later. Upon the refusal of this plan as well, the UN brought the Framework 
Agreement to the agenda in 2001 where the Sahraouis were granted an autonomy under the 
Moroccan state that would follow a referendum in four years. This agreement was also 
rejected by POLISARIO. In the absence of a stable solution, James Baker resigned in 2004. 
The popular rising that was going on reached its peak in 2005 which can be called the 
Sahraoui Intifada (Martin, 2007). Many Sahraouis were arrested in 2005 and 2006, and 
human rights activists in Western Sahara were intimidated by the Moroccan security forces in 
2007. After two years of non-appointment of any responsible officer instead of Baker by the 
UN, Christopher Ross became the new UN Special Envoy to MINURSO in 2009 (Finan 
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2002). In 2011, the Sahraouis tried to camp in Laayoune city to protest the Moroccan 
government, but they were arrested.  
The Importance of MINURSO in the Western Sahara Conflict 
As it has been the case for most of the conflicts around the world, the UN also looked for a 
stable solution for the Western Sahara conflict, especially after the withdrawal of Spain from 
the region with the Treaty of Madrid signed in 1976. Accordingly, the UN considered 
bringing a stable resolution to this conflict that was being shaped between Morocco and 
POLISARIO backed by Algeria. With the approval of the Secretary General’s report S/21360 
for such a resolution, the Security Council decided to establish MINURSO in April 1991. 
Prominently, MINURSO was originally mandated to monitor the ceasefire, verify the 
reduction of Moroccan troops in the territory, monitor the confinement of Moroccan and 
POLISARIO troops to designated locations, take steps with the parties to ensure the release of 
all Western Saharan political prisoners or detainees, oversee the exchange of prisoners of war, 
implement the repatriation programme, identify and register qualified voters, and organize 
and ensure a free and fair referendum and proclaim the results2. 
Drafted as a plan to solve the conflict throughout a referendum for the people of Western 
Sahara to see whether they had the intention to be independent or integrate to Morocco, about 
800 to 1,000 office personnel were appointed to MINURSO in addition to 1,700 military and 
300 police. The plan would foresee the holding of a referendum in January 1992, but it failed 
to do so because of intensive armed fights between the Moroccan Army and POLISARIO in 
following years. Nevertheless, a general ceasefire was achieved in 1991 with the endeavors of 
MINURSO, at least much more sustainable than before its establishment that later claimed 
responsibility for primarily the continuum of this ceasefire within an intensive negotiation 
process with both the Moroccan state and POLISARIO. Looking deeper at the referendum 
holding mission of MINURSO, one sees the establishment of MINURSO's Identification 
Commission in July 1991, in the same year MINURSO as a body was established, to have 
necessary meetings and arrangements with representatives of the parties. In August 1994, 
MINURSO began the process of identifying potential voters, but the Secretary-General 
decided to suspend the identification process which most of the MINURSO civilian staff were 
withdrawn from the region in May 1996 due to the strong conflict between Morocco and 
POLISARIO. In December 1997, the Secretary-General restarted the identification process 
when there were fewer conflicts, and identification of all applicants from tribes other than 
three contested groups drew to a close on 3 September 1998. At the end of a complex process 
that lasted until October 1998, it was decided that 84,251 names of applicants were found 
eligible to vote out of 147,249 identified. However, due to the re-intensification of the conflict 
and the unknown environment that was created as a result until the declaration of the Baker 
Plan, nothing for the name of the referendum could be done. The process became tougher 
when Baker Plan I and II were not accepted. It was also not until 2009 and 2010 that informal 
meetings led by MINURSO between Morocco and POLISARIO were realized. Even though 
no substantial outcome came out of these meetings, MINURSO tried its best to prevent any 
further armed struggle despite the lack of any compromise between parties3.  
Consequently, the mandate of MINURSO has been extended regularly since 1991 because no 
solution was found for the conflict. The UNSC renewed it in April 2014 for the 42nd time 
until at least 30 April 2017 with 245 military personnel, which reemphasized the role and 
duties of MINURSO in the region. As was done in the 1975 Green March and in the 1991 
foundation of MINURSO, Morocco once again insisted on keeping its sovereignty under the 
                                                           
2 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurso/mandate.shtml 
3 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurso/background.shtml 
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shadow of its Moroccanism in the Western Sahara region by rejecting to go for a referendum, 
whereas the people and the state of Western Sahara were ambitious enough to seek 
independence, which regards this case as a decolonization from Morocco (Khakee, 2014). In 
2014, however, one difference was revealed in the conflict process, which was about human 
rights violations in the conflict. Accordingly, the wall that separates Moroccan controlled and 
POLISARIO controlled Western Sahara split families, and their freedom of movement as 
well. In addition, the camps in Tindouf where the people of POLISARIO controlled Western 
Sahara live were not living in suitable conditions. All these conditions put great pressure on 
Morocco to include a human rights mechanism within the MINURSO mandate in the 2014 
round of renewal (Ruddy & van Walsum, 2014 & Khakee, 2014). As a response, Morocco 
stated that it would deal with the human rights violation issue by itself, with its national 
mechanism and without a need for a UN human rights mechanism which Morocco thought 
must have been employed only when a state clearly could not provide respect for human 
rights, and second, the UN human rights mechanism had been politicized and could be used 
against Morocco’s national interests in the future. All in all, the attempts of MINURSO to 
hold a referendum for Western Sahara that actually violates the Moroccanism component of 
the postcolonial Moroccan national identity that always wanted to claim sovereignty in the 
region, together with the desire to inject a UN human rights mechanism, created a strong 
opposition from Morocco to MINURSO. It is possible to witness this opposition even in the 
Moroccan-American relations, which Moroccan King Mohammed VI, in 2014, said that 
Morocco could leave MINURSO if the UN would keep asking the Moroccan state to add such 
a human rights mechanism (Khakee, 2014). 
Recently, relations between Morocco and MINURSO are relatively better compared to March 
2016. At that time, the UN General Secretary Ban Ki-moon visited the city of Bir Lahlu that 
was under the control of POLISARIO, and he used the word “occupation” for Morocco’s 
presence there. As a result, a massive march was organized in Rabat to protest Ban Ki-moon’s 
given statement. As a result, the Moroccan state decided to reduce its support to MINURSO, 
about 3 million USD, and asked 84 MINURSO staff to leave the country4. This behavior was 
strongly reacted to by the African Union that interpreted this expulsion as a dangerous 
precedent5. Relations between Morocco and MINURSO that deteriorated due to this incident 
started to ameliorate when Morocco let 25 staff of MINURSO return to the country6. Later on, 
the agreement that was signed by Morocco and that secured the presence of MINURSO in the 
region7, Morocco’s call of the UNHCR to register the Sahraoui people in Tindouf camps in 
July 20168, and the common struggle given to armed POLISARIO fighters’ confrontation 
with Moroccan security guards in the city of Guarguarata9 seemed to bring stability to 
peaceful relations between Morocco and MINURSO.  
Moroccanism to Africanism and Europeanism over the Western Sahara issue 

                                                           
4http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/03/morocco-western-sahara-dispute-united-nations-
minurso.html 
5 http://allafrica.com/stories/201604201004.html 
6 https://www.moroccoworldnews.com/2016/06/189353/morocco-to-allow-25-minurso-civilian-staff-to-
return-to-their-mission/ 
7https://www.moroccoworldnews.com/2016/07/192462/security-council-welcomes-morocco-un-secretariat-
agreement-minurso/ 
8https://www.moroccoworldnews.com/2016/06/189685/morocco-calls-on-unhcr-to-register-populations-in-
tindouf-camps/ 
9https://www.moroccoworldnews.com/2016/09/195777/moroccan-clean-operation-guargaurat-continue-
coordination-minurso/ 
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Morocco seems to draw the portrait of its relations with the European Union and Sub-Saharan 
African countries including the African Union over the Western Sahara issue. Accordingly, 
the Moroccanism component of the postcolonial Moroccan national identity is preferred to 
Europeanism and Africanism when it comes to the Western Sahara issue. But a more 
important point is that Moroccanism was a strong component not only for Western Sahara but 
even after the postcolonial period. In an article, Belhoucine advised a re-analysis of the 
colonial past to pacify the impacts of colonialism on individual existence and state corps 
definitions of Moroccanness. From this point, it is clearly understood that he actually wants 
the same to be done in Morocco: 
Albert Memmi has written a book called the Portrait of the Colonized. The revolution of the 
colonized people was organized, it is in the sense of history, it moves. It gave the results that 
must be judged dialectically by reanalyzing the colonial past. [This is what we also must do in 
Morocco today].10 
In order to understand this process, on the other hand, a close look at the origin of how 
Europeanism and Africanism were originated in the postcolonial Moroccan national identity. 
As it was the case for the Europeanism component, a similar trend was observed in 
Africanism. Morocco added Africanism to its postcolonial national identity in the 1962 
Casablanca Conference where Sultan Mohammed V defended anti-colonialism. He said: 
We, the chiefs of African states, brought together in Casablanca from January 4 to 7 January 
1961, are conscious of our responsibilities towards the African continent. By proclaiming our 
determination to make liberty triumph all over Africa, and to realize its unity, by affirming 
our wish to conserve and consolidate our unity of vision and action to keep the independence, 
sovereignty, territorial, and national integrity of Africa in our international relations, by 
proclaiming our wish to liberate African territories under foreign domination and to deliver 
them help and assistance, to liquidate colonialism and neocolonialism in all forms11. 
The addition of Article 1 of the 1962 Constitution that states: “Morocco is a constitutional 
monarchy that belongs to Africa, Islam is the official state religion and Arabic is its official 
language” was done just after this Conference. Not only Sultan Mohammed V but also King 
Hassan II referred to the Africanism of Morocco. He said: 
The date of August 20 constitutes the starting point of the eradication of colonialism in our 
African continent. It is evident that the ones who sacrificed their liberty and their lives are the 
heroes of this history.12 
Not only elites but also intellectuals defended the Africanism of Morocco. Among them, one 
said: 

                                                           
10 L’Opinion, December 12th 1957: Un livre d’Albert Memmi: La révolution des peuples colonisés s’est 
organisée, elle est dans le sens histoire, elle est en mouvement. Elle a donné des résultats qu’il faut juger 
dialectiquement représente le passé coloniale. 
11 Le Petit Marocain, January 5th 1961: Nous, chefs d’états africains réunis à Casablanca du 4 au 7 Janvier 1961, 
conscients de nos responsabilités à l’égard du continent africain. En proclamant notre détermination de faire 
triompher la liberté dans toute l’Afrique et de se réaliser son unité, en affirmant notre volonté de conserver et 
de consolider notre unité de vue et d’action dans les affaires internationales pour sauvegarder l’Independence 
chèrement acquise, la souveraineté, l’intégrité, et la nationalité territoriale de nos états, de renforcer la paix 
dans le monde en pratiquant une politique de non-alignement, en proclamant notre volonté de libérer les 
territoires africains encore sous domination étrangère, de leur prêter aide et assistance, de liquider 
colonialisme et le néocolonialisme sous toutes leurs formes. 
12 Le Matin de Sahara, August 20th 1975: La date de 20 aout constitue le début de l’effrontément du 
colonialisme dans notre continent africaine. Il est évident que ceux qui ont sacrifié leur liberté, leur vie, leurs 
biens furent les héros de cet épopée. 
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We are maybe the African state that is best cooperating with Latin America because we have 
the instrument of the Spanish language. In the process of decolonization, Morocco represents 
a unique case. It is a parenthesis in a long history if we take into account 50 years of 
colonization.13  
However, again, the Moroccanism component of the postcolonial Moroccan national identity 
suppressed Africanism when King Hassan II stated that Morocco would withdraw from the 
Organization of African Union (OAU) if the organization recognizes the Sahraoui Arab 
Democratic Republic (SADR). The OAU recognized SADR eventually, and Morocco 
withdrew its membership. In other words, Moroccanism was preferred to Africanism. And on 
October 7, 1984, Moroccan Princess Laila Fatima Zahra stated the Africanism of Morocco in 
the African Women Seminar in Casablanca. By referring to the word “us”, Zahra referred that 
Morocco was an African state and that Moroccan people are Africans: 
We will treat together the problems and will find solutions by assuring that our people will be 
in good shape and with a better future. I estimate that these meetings will have the same 
success in the African continent where all of us are part of it. [Morocco is an African state, 
and Moroccans are Africans].14 
Even though there was a clear interaction of Morocco with Europe, the addition of 
Europeanism on postcolonial Moroccan identity came up with the 1987 full membership 
application to the European Economic Community. Accordingly, Morocco claimed that it was 
a European state, which was defined by article 237 of the Treaty of Rome. In this sense, the 
political elites such as King Hassan II was the greatest indicator to monitor how European 
Morocco was. Nothing to be surprised at this point, when one sees that the official application 
letter to the European Economic Community was written by King Hassan II himself. In one of 
his parliamentary speeches, he said: 
Morocco and the Occident; for a century, Morocco has been located at the intersection of the 
big strategies of foreign powers, which impacted its authority, art, and sensibility. These are 
given relations that structured today’s Morocco.15 
The addition of Europeanism into the postcolonial Moroccan identity was also done through 
the instrumentalization of hybridity between the French Protectorate and Morocco. Taking 
into consideration King Hassan II’s previous references to French history and culture in his 
speeches, the French as the most effectively ruling body in Morocco with the 1912-1956 
Protectorate, the creation of hybridity between the French and Moroccans between 1912 and 
1956, the postcolonial attempts to nullify the French Protectorate’s impacts on Morocco 
between 1956 and 1987, and the non-political elites’ discourse on the impacts of the French 
history on Morocco, France was the symbolized link of Europe for King Hassan II in 
Morocco’s full membership application to the EEC in terms of postcolonial nationalism. The 
admiration of France by King Hassan II was visible in 1962. He said: 

                                                           
13 Le Matin de Sahara, July 12th 1980: Le Maroc est un pays et nation africain. On est peut-être le pays africain 
le mieux situé par la coopération avec Amérique Latine parce que sur le plan culturel, nous avons l’instrument 
de la langue espagnole dans notre pays. Le Maroc représente dans le processus de la décision un cas unique. 
C’est une parenthèse dans une longue histoire avec 50 ans de colonisation.  
14 Le Matin de Sahara, October 8th 1984: Nous traiterons ensemble les problèmes et trouverons les solutions 
en vue d’assurer à nos peuples le bien-être et un avenir meilleur. Je souhaite également que ces rencontres 
réalisent le même succès par le continent africain ou le Maroc est un pays africain. 
15 Al Bayane, August 2nd 1987: Depuis un siècle, Le Maroc se trouve à l’intersection des grandes stratégies des 
puissances étrangères qui ont bien influencé son autorité, son art, et sa subtilité. Ce sont ces relations qui ont 
formé le Maroc d’aujourd’hui. 
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I think that, from the very moment where we have known each, where we argued but in the 
framework of loyalty…We had then all the elements that could compose a sort of atmosphere, 
a bit of passion. A frame to cooperate, since we enthuse the same things, and we create the 
same things.16  
Similar attribution to France was also witnessed in 1987 when the King applied to the EEC: 
Morocco [as a part of French history], is eligible for the European Economic Community that 
was actually divided into two parts. One part is composed of southern states, and the other 
part is northern states. We, Morocco, are similar to the southern states of the Common 
Market. Today, if the EEC accepts Spain and Portugal as members, we also must be accepted 
as a member. If we cannot be a member of the EEC as Spain and Portugal are now, how will 
our commercial relations be with these two countries? It would be difficult to speak of 
justice.17 
The same symbolization of Europe with France in Morocco’s relations with Europe was also 
seen in another speech of King Hassan II. In another discourse where he clearly says that he 
benefited from French President Mitterand’s Presidency for the full membership application 
to the EEC, he obviously refers to France while talking about the institutions, liberties, public 
freedoms, political organizations, and trade unions which all of them were constituted by 
referring to France during the colonial and postcolonial history. He says: 
The letter of the official demand was submitted to the EEC office. I benefited from my friend 
President François Mitterand [The French President at that time] so that it reaches him. Before 
being commercial or economic, Morocco’s demand to be a member of the EEC has a political 
[politico-cultural18] character. In fact, we think that our choice corresponds to the ones of 
Europe [France] in the domains of institutions, liberties, public freedoms, political 
organizations, and trade unions. Our options are therefore similar. Moreover, Morocco 
estimates to be the closest to Europe, more than Greece. It is certain that the states of the 
Common Market are divided into two groups: the Southern group and the Northern group. 
Climatically, the states of the Southern group are concurrent with Morocco. Northern states 

                                                           
16 Je pense que, à partir du moment où nous nous sommes bien connus, où nous nous sommes bien 
disputés mais loyalement disputés...Nous avions donc tous les éléments qui peuvent composer une sorte 
d'atmosphère un peu passionnelle...Un cadre pour coopérer, car on s'enthousiasme pour les mêmes 
choses, et on œuvre pour les mêmes choses. Referred by http://www.francetvinfo.fr/replay-
radio/histoires-d-info/hassan-ii-definit-la-relation-entre-son-pays-et-la-france-une-atmosphere-
passionnelle-1962_1776601.html 
17 In my thesis page 233 it is printed that «Le Maroc est une partie de l’histoire française qui nous fait en faite 
aussi un pays européen pour la CEE…It should have been «Le Maroc, [comme une partie de l’histoire française], 
est éligible pour la CEE qui est divisée entre deux: les pays du Sud et les pays du Nord. Nous, le Maroc, est 
similaire à des pays de sud comme l’Espagne et le Portugal. Si la CEE les accepte comme membres, alors le 
Maroc doit aussi être un membre de la Marché Commune. Si la CEE accepte l’Espagne et le Portugal comme 
membre, et nous accepte pas comme membre, alors ça serait difficile de parler d’une justice » Together with 
the fact that no reference on what journal it was taken could be found for this quotation in my thesis notes, it 
is only assumed that King Hassan II had said this sentence. Le Matin de Sahara is not responsible for this 
quotation, as it was expressed in the thesis. 
18 This statement of culture was also fumed by the King Mohammed VI on an interview he gave to Le Figaro in 
September 2001. Accordingly, he said: “I add that the French people know and love Morocco. Between our two 
countries there exists a cultural, social and human capillarity which transcend the circumstantial difficulties. But 
in France there is also, a reflex of security because we amalgamate Morocco with other countries of the 
southern Mediterranean. Morocco has a different identity. 



  

53 
 

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey and Iran 

are another subject. We have a geopolitical ambition to bring Southern Africa and Sub-
Saharan Africa to Europe via the Mediterranean Sea19. 
The link established between Europe and France by King Hassan II is also observable in the 
minds of several contemporary Moroccans who witnessed the period of Morocco’s 
application to the EEC in 1987. Among them, a professor of economics in Casablanca, Dr. 
Mazraoui said: 
“The King said that Morocco was a tree whose roots are in Africa but its leaves are in Europe. 
We cannot deny that we were a French protectorate. We were not a colony like Algeria but 
we were also ruled by the French. France is in our history. We learned a lot from France. We 
speak French, we dress like the French, we eat like the French, we live like the French, and 
even our banking system is French. On the other hand, we are Moroccan. And this was the 
case in the late 1980s as well. The Moroccan intelligentsia, except for the hardcore 
nationalists, was formed by French values. And not Spain because we did not know anything 
about Spain who never took care of Moroccans. We knew all about France, on the other hand. 
The Spanish left nothing in Morocco. But the French did. They built all of our infrastructures, 
in the protectorate era. 7,000 doctors were sent to France and they worked in French hospitals. 
Hassan II encouraged us to go and live in France. He opened our eyes. Morocco must be 
proud of his clever mind that showed Europe that Morocco was part of a European history 
and culture which at the end insisted that Morocco has Europeanism in its identity.” 
The application letter sent to Brussels by King Hassan II was rejected but this does not mean 
that bilateral relations were suspended as well. Among the relations between sides, two were 
very important: one was Morocco’s membership to the European Bank of Reconstruction and 
Development in 1991, and the other one was Morocco’s taking role in the Union for Euro 
Mediterranean in 2008, as an outcome of a process that started with the Barcelona Process in 
1995. However, when the European Union in 2015 decided to cancel the new trade agreement 
with Morocco whom it was related to the expulsion of Christopher Ross, Morocco decided to 
suspend its relations with the European Union. In this context, the Europeanism component of 
the postcolonial Moroccan national identity was suspended as well, in which Moroccanism 
that stems from the full possession of Western Sahara claims of Morocco was preferred. 
Relations between Morocco-EU-Sub-Saharan Africa-African Union over Western 
Sahara 
Many European Union member states, in addition to the ones of the African Union, many 
NGOs mostly from Spain, and many Latin American states have been supporting the 
referendum in Western Sahara since the 2011 arrests. Supporting the implementation of a 
referendum in Western Sahara, these actors show their reaction to Morocco in different ways. 
On March 27, 2015, for instance, the African Union declared that it would only be the UN’s 
decision on Western Sahara that would be binding for the organization at the 496th summit of 
                                                           
19 In my thesis page 234 it is printed that «Avant d’être économique ou commerciale, la demande d’adhésion 
de Maroc a un caractère politique et culturel. En effet, nous pensons que nos choix correspondent à ceux de la 
France et de l’Europe…» It should have been Le Matin de Sahara, October 7 th 1987: «La lettre de demande 
officielle est déposée sur le bureau de la C.E.E. J’ai profité de la présidence de mon ami le Président Mitterrand 
pour la lui faire parvenir. Avant d’être économique ou commerciale, la demande d’adhésion de Maroc revêt un 
caractère politique. En effet, nous pensons que nos choix correspondent à ceux de l’Europe dans les domaines 
des institutions, des libertés, des libertés publiques, organisations politiques et syndicales. Nos options sont 
donc similaires. Par ailleurs, le Maroc estime être plus proche de l’Europe que l’est un pays comme la Grèce. Il 
est certain que les pays de Marché Commun se divisent en deux: le groupe Sud et le groupe Nord. 
Climatiquement, les pays du groupe Sud sont forcément des concurrents du Maroc. Le Nord c’est d’autre 
chose. Nous avons l’ambition géopolitique d’approcher l’Afrique du Sud et Sous Saharien a l’Europe par la 
Méditerrané».  
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the Peace and Security Council. Furthermore, the African Union also declared that a special 
envoy would be sent to Western Sahara and Tindouf to observe the status of the Sahraoui 
asylum seekers’ situation. Simultaneously, many delegates from Latin America and Sub-
Saharan Africa joined the European Sahraoui People Solidarity Meeting (EUCOCO) in Spain 
where they again highlighted Morocco’s obligation to pursue the UN’s decisions about 
holding a referendum in the region. Ecuador, Peru, Mexico and Cuba declared that they would 
support a referendum in the Western Sahara conflict. Among the European Union, the 
Maltese Minister of Foreign Affairs in December 2015 declared that Morocco’s land claims 
of Western Sahara were an obstacle to the completion of the African decolonization. In 
addition, the Swedish and Danish Parliaments condemned Morocco’s refusal of holding a 
referendum. Reactions to Morocco were also observed in North Africa about the conflict. The 
People’s Sahraoui Army was invited to the North Africa Regional Capacity meeting in Addis 
Ababa that was organized with the partnership of Tunisia, Algeria, Egypt and the Tobruk 
government in Libya; without Morocco. In December 2015, when Morocco asked MINURSO 
Representative Christopher Ross not to visit Western Sahara lands again, the European Union 
canceled a new trade agreement with Morocco, which at the end suspended its relations. At 
the end of all this support, 2,475 delegates from all over the world attended the 14th 
POLISARIO Committee between December 16 and 20, 2015 (Ipek, 2016).  
Recently, it is seen that the support to Sahraouis continues from the European Union. On 16 
October 2016, Euro-MP Paloma Lopez declared that the European Union should have ensured 
human rights' militants supporting Sahraoui people access to occupied territories in Western 
Sahara. Accordingly, Lopez condemned the Moroccan Government that had been imposing 
restrictions to foreigners, who wish to visit Sahraoui occupied territories that remain closed to 
militants of human rights, journalists and lawyers who support the Sahraoui people's right to 
self-determination20. In addition, the World Food Program decided to send US$10 million 
assistance to the Sahraoui asylum seekers in Tindouf for the next six months on November 6, 
2016. Moreover, an additional support from South America to SADR came from Uruguay on 
October 17, 2016, when Jorge Larranaga as the chairman of the International Affairs 
Committee of Uruguay's Senate declared that his country supported the Sahraoui Arab 
Democratic Republic (SADR) in its fight for independence21. Two days later, the US 
proposed to the UN Security Council to send a mission to Western Sahara to accelerate the 
UN process for settling the conflict between the POLISARIO Front and Morocco22. Last, UN 
Secretary General Ban Ki-moon declared in Marrakesh at the COP 22 meeting that a need to 
push forward the process of the United Nations for the settlement of the conflict in Western 
Sahara, in accordance with the resolutions of the Security Council, was necessary and 
urgent23. 
Fortunately, current steps taken between Morocco-EU-Sub-Saharan Africa and the African 
Union are softening the tension. For instance, POLISARIO leader Brahim Ghali became the 
most wanted person in Spain, Haiti withdrew its support for the recognition of SADR, Chile 
started to support Morocco’s territorial integrity, Morocco withdrew from the Guerguerat 
region upon the UN call whereas POLISARIO did not and which made it a defensive 
position, Morocco agreed to call back the 17 MINURSO officers it expelled when the 
previous UN Secretary General Ban Ki-moon used the word occupier when he wanted to 
describe Morocco’s position in Western Sahara, and most importantly, Morocco rejoined the 
African Union despite the nine vetoes of the Southern African countries except for Swaziland. 
                                                           
20 http://allafrica.com/stories/201610181228.html 
21 http://allafrica.com/stories/201610171454.html 
22 http://allafrica.com/stories/201610190659.html 
23 http://allafrica.com/stories/201611161246.html 
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Conclusion 
All in all, Morocco’s position vis-a-vis MINURSO needs an identity based view which there 
is a clear superiorization of the Moroccanism component to others. Superiorization of 
Moroccanism to the Africanism and Europeanism components of postcolonial Moroccan 
national identity has been involved in the Moroccan state’s position vis-a-vis the Western 
Sahara issue. The perception of Western Sahara from such a framework, thus, did not only 
constitute the basic tenets of the conflict between the Moroccan state and POLISARIO but 
also influenced relations between Morocco-EU-Sub-Saharan Africa- African Union. Even 
though the struggle given by Morocco against POLISARIO influenced these relations, current 
developments show that a stable solution to the conflict seems close. As long as Morocco 
does not let a break up in its relations with MINURSO and as long as it trusts MINURSO, it 
will have more power to show the world that it has valid reasons to see Western Sahara as its 
own land. At the end of the day, it would be a mistake for Morocco to deny that the ceasefire 
in 1991 is still alive and was put into action by MINURSO. Moreover, even though one could 
not yet see clear outcomes of the 2011 Constitution changes on Western Sahara such as non-
withdrawal of police forces and the arrest of many activists there, it is known that King 
Mohammed VI gives a strong value to the region which will definitely facilitate a solution 
process in the short run. In this context, Morocco’s return to the African Union actually shows 
how Moroccanism was equalized with Africanism without a decision to make the referendum 
yet, is a positive step especially if one takes into account Morocco’s current economic 
mobilization and activities in Sub-Saharan Africa.  
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Suriyeli Mülteci Krizinin Türkiye’ye Etkileri* 
Erol Özdemir** 

 
Özet 
Ortadoğu’da meydana gelen birçok kriz, Türkiye’yi etkilemektedir. Bu bağlamda Türkiye, 
Ortadoğu’da meydana gelen ve Arap Baharı olarak adlandırılan rejim karşıtı halk 
ayaklanmalarından da etkilenmiştir. Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları 
taleplerinden dolayı oluşan bu ayaklanmaların son durağı, Suriye Arap Cumhuriyeti olmuştur. 
Suriye’deki halk ayaklanmalarına karşı, Suriye rejiminin sert tutumu ve akabinde başlayan iç 
savaş, sivil halkın göç etmesine yol açmıştır. Suriye iç savaşının şiddetinin artmasıyla 
milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye göç etmiştir. Türkiye, “açık kapı” politikası çerçevesinde 
sınırdan giriş yapan hiçbir Suriyeliyi geri göndermemiştir. Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan 
göç sorunları gibi, Türkiye’de de bazı göç sorunları oluşmuştur. Bu bağlamda Suriyeli mülteci 
krizinin Türkiye’ye ekonomik, sosyal, kültürel etkileri olmuş ve toplumda güvenlik endişeleri 
oluşmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Suriye, mülteciler, iç savaş, açık kapı politikası, geçici koruma, 
kriz yönetimi, göç.  

                                                           
* Bu çalışma, yazarın “Türk Dış Politikası Açısından Bir Kriz Örneği: Iraklı Kürt Sığınmacılar (1991) İle Suriyeli 
Mültecilerin (2011) Karşılaştırılması’’ isimli Yüksek Lisans tezinden faydalanılarak hazırlanmıştır.  
** Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, erolozdemir@gazi.edu.tr 
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Giriş 
Ülkeler sürekli krizlerle karşılaşmaktadır. Krizler, ülkeler arasında yaşandığı gibi ülkeler 
içinde de yaşanmaktadır. Ülkelerin kendi içinde meydana gelen krizler, bölgesel veya 
uluslararası krizlere yol açabilmektedirler. Bu nedenle krizler meydana geldiklerinde iyi 
yönetilmelidirler. Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinden dolayı 
ortaya çıkan isyanlar, 2010 yılında Tunus’ta başlayarak Ortadoğu’da birçok ülkeyi 
etkilemiştir. 2011 yılında Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen halk ayaklanmalarına 
karşı, Suriye rejiminin sert tutumu ve akabinde başlayan iç savaş, sivil halkın göç etmesine 
yol açmıştır. Suriye iç savaşının şiddetinin artmasına bağlı olarak, milyonlarca Suriyeli başta 
Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine göç 
etmiştir. İlk Suriyeli kafile 29 Nisan 2011 tarihinde Türkiye’ye ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren 
Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı gittikçe artmıştır. “Açık kapı” politikası çerçevesinde, 
Türkiye’ye giriş yapan hiçbir Suriyeli geri gönderilmemiş ve kendilerine “geçici koruma 
statüsü”1 verilmiştir. Türkiye’de kalma süreleri artan Suriyeli mülteciler, ekonomik, sosyal, 
kültürel ve güvenlik gibi çok boyutlu sonuçları olan, göç krizine yol açmışlardır. Türkiye, 
Suriyeli mülteci krizi boyunca inisiyatifi elinde bulundurarak, mülteci krizini yönetmiştir. Bu 
bağlamda mülteciler sınırdan giriş yaptıktan sonra kayıtları yapılmakta, daha sonra kamplara 
yerleştirilmektedir. Ancak kampların kapasiteleri yetersiz kaldığından kamp dışında bulunan 
mülteciler zor koşullarda hayatlarını sürdürmektedir. Kamp dışı mültecilerin dilencilik 
yapmaları ve suça bulaşmaya eğilimli olduklarına dair toplumda algının olması, güvenlik 
endişelerine yol açmaktadır. 
Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalma eğilimleri gün geçtikçe artmaktadır. Zira ülkelerinde 
iç savaş yaşanmakta devam etmektedir. Suriyeli mülteciler, Türkiye’de yaşamayı 
başarabildikleri sürece ülkelerine geri dönmeyi düşünmeyeceklerdir. Ancak Suriyeli 
mültecilerin farklı dil, kültür ve yaşam tarzına sahip olmaları, Türkiye’ye entegrasyonlarını 
zorlaştırmaktadır. Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye entegrasyonlarının sağlanması, bazı 
hukuki düzenlemeleri zorunlu hale getirdiği gibi mültecilere yönelik sosyal uyum politikaları 
geliştirilmesini de gerektirmiştir. 
Türkiye, Suriyeli mültecilerin ekonomik maliyetinin büyük kısmını kendisi karşılamaktadır. 
Bu durum Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Suriyeli mültecilerin Türkiye 
ekonomisi üzerindeki yükünü hafifletmek için barınma merkezlerindeki mültecilere alınan 
yardım malzemelerinin büyük bir kısmı yerel firmalardan satın alınmaktadır. Böylece 
mültecilerden dolayı oluşan ekonomik maliyetler telafi edilmeye çalışılmıştır. Bölgedeki 
firmalardan satın alınan yardım malzemeleri, bölge ekonomisine katkı sağlamıştır.  
Bu çalışmada öncelikle kriz-kriz yönetimi ile sığınmacı-mülteci kavramları açıklanacaktır. 
Ayrıca sosyal bilimlerde kavramların anlamları üzerinde mutabık olunmadığından ele 
alınacak konunun anlaşılması adına bahsi geçen kavramları açıklamak zaruret halini almıştır. 
Özellikle Suriyeliler, Türkiye’ye iltica ettiklerinde gerek medyada gerek akademik 
çalışmalarda Suriyeliler için sığınmacı ve mülteci kavramları kullanılmıştır. Benzer bir 
kavram kargaşasına yol açmamak adına sığınmacı-mülteci kavramları açıklanacaktır. Daha 
sonra Suriyeli mülteci krizi ve mülteci krizinin Türkiye’ye etkileri işlenecektir. Bu çalışmanın 
temel amacı, Suriyeli mülteci krizinin Türkiye’ye ekonomik, sosyal, kültürel etkilerinin olumlu 
ve olumsuz yönlerini ortaya koymak ve güvenlik endişelerini ele almaktır. Ayrıca Türkiye’nin 

                                                           
1 Geçici Koruma: “Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma 
bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı 
geçen yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan 
yabancılara uygulanır.” Bkz. Resmi Gazete, Erişim Tarihi 1 Nisan 2017. 
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Suriyeli mülteci krizine hazırlıklı olduğu ve mülteci krizi boyunca kontrollü hareket ederek bu 
krizi yönettiği göz önünde bulundurulmuştur. 
Kriz ve Kriz Yönetimi 
Krizler insanlık tarihi boyunca farklı şekillerde meydana gelmiştir. Toplumlar, tarihin her 
döneminde volkanik patlamalar, depremler, toprak kayması, kasırga gibi doğaüstü olayların 
yanı sıra ekonomik krizler, iç savaşlar, göçler gibi olağandışı durumlarla karşılaşmıştır. 
Geçmişten günümüze farklı şekillerde adlandırılan bu durumlar 21. yüzyılda kriz kavramı ile 
adlandırılmıştır. 
Kriz, kelime anlamı olarak iyiye veya kötüye dönme noktası, aniden meydana gelen kötüye 
gidiş yönündeki gelişmeler ve tehlikeli durumları ifade etmektedir (Cangöz ve Öndoğan, 
2015: 38). Seeger vd. (1998:223) göre kriz, bir organizasyonun öncelikli hedeflerini tehdit 
eden ve yüksek düzeyde belirsizlikler içeren spesifik, beklenmedik ve rutin olmayan olaylara 
denir. Boin’in (2004: 167) yaptığı tanıma göre de kriz, sosyal bir sistemin temel norm ve 
değerlerine, temel yapısına yönelik tehdit ya da tehditlerin olması durumudur. Yapılan 
tanımlardan hareketle kriz, ulusal değerleri tehdit eden, hızla karşılık verilmesi gereken ani ve 
beklenilmeyen olaylara denir. 
Krizlerin ani bir şekilde ortaya çıkması, krize taraf olanların kısa bir süre içinde çeşitli 
kararlar alıp stratejiler geliştirerek, krizi kendilerine fırsat oluşturacak şekilde yönlendirmeleri 
gerekmektedir (Karabulut, 2012: 116). Bu durumda, kriz yönetiminin önemi ortaya 
çıkmaktadır. Kriz yönetimi genellikle olağanüstü yönetim uygulamalarını anlatmak için 
kullanılmaktadır. Daha çok, krizin yoğun yaşandığı bir dönemde karar verme süreci ile 
ilişkilendirilir. Bunun yanında krize hazırlıklı olma, krizin etkilerini hafifletme ve krizden 
korunma süreçlerini içerir (Boin, 2004: 168). Boyutları ne olursa olsun her kriz, anında 
müdahale edilmeyi yani yönetilmeyi gerektirir. Başbakanlık Kriz Yönetimi Merkezi 
Yönetmeliği’nin 6.ncı maddesine göre kriz, yönetimi, ‘‘bir kriz durumunun teşhisinden 
başlayarak, gerekli yönlendirici kararların alınmasına, uygulanmasına, takip ve kontrolüne 
kadar uzanan bir seri faaliyetlerin manzumesidir.’’2 Encyclopedia Britannica’ya göre kriz 
yönetimi, meydana gelen krizleri önleme, hafifletme ve sona erdirme tekniklerine denir.3 
Çakmak’a göre kriz yönetimi, ‘‘çıkmış bir krizden çıkar elde ederek krizin sonlandırılması 
veya krizi en az zararla kapatmak için ilgili kişi ve kuruluşların bir araya gelerek ortak karar 
almada veya tavsiyede bulunma sürecidir.’’4 Dedeoğlu (2008: 219)’na göre kriz yönetimi, 
büyük ölçüde ‘‘caydırıcı askeri güç’’e dayanarak siyasal çözümlerin elde edilmesine denir. 
Yapılan tanımlardan hareketle kriz yönetimi, bir devletin liderlik, iletişim, basın ve halkla 
ilişkiler yetenekleri tarafından desteklenen, zor şartlar altında, hızlı ve stratejik karar alması 
şeklinde tanımlanabilir (Cangöz ve Öndoğan, 2015: 42). 
Devletler açısından kriz durumunun yönetilmesi gerekli olduğu gibi zor ve karmaşık bir 
süreçtir. Bundan dolayı kriz durumunun hemen bitmesi beklenmemelidir. Kriz yönetimi, 
krizleri atlatmak için esnek ve yaratıcı düşünmeye sahip olmayı, hızlı ve doğru karar 
verebilmeyi, objektif ve cesaretli olmayı, her an harekete hazır, beklenmedik her türlü istek ve 
koşullara hazırlıklı olmayı gerektirmektedir (Akdağ, 2005: 4). Bu noktada kriz yönetiminde 
karar alma pozisyonunda olan yöneticilerin sorumlulukları da artmaktadır. Çünkü kriz 
durumlarında olayların tamamen aykırı geliştiği, bilgi akışı ve kontrolün zorlaştığı, dış 

                                                           
2T.C. Sağlık Bakanlığı, “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği”, 
http://www.saglik.gov.tr/TR,10420/basbakanlik-kriz-yonetim-merkezi-yonetmeligi.html, Erişim Tarihi 5 Nisan 
2017. 
3 Encyclopedia Britannica, https://global.britannica.com/, Erişim Tarihi 7 Nisan 2017. 
4 Haydar Çakmak, Kriz Yönetimi ve TSK, Kaynak Yayınları, İstanbul 2012, s.49-50. 
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tehditlerin şiddetli bir şekilde arttığı, hazırlıkların yetersizleştiği bir durumla karşı karşıya 
kalınmaktadır (Williams, 1976: 96-98; Cangöz ve Öndoğan, 2015: 42). 
Krizlerin önceden tahmin edilmesi, yerinde ve isabetli kararların zamanında alınmasını sağlar. 
Böylece krizlerin olumsuz etkileri azalmakta veya olumlu sonuçlara imkân sağlayacak şekilde 
yönetme avantajı sağlamaktadır (Asunakutlu vd., 2003: 141). Ancak krize ait uyarı sinyalleri 
yeteri kadar değerlendirilmediği takdirde, kriz yönetimi esnasında hata ihtimali arttığı gibi 
başarı oranı da azalmaktadır. Bu kapsamda, göç krizleri ele alınacak olursa göçler bir ülkenin 
içerisinde gerçekleştiği gibi ülke dışına da gerçekleşmektedir. Göçler meydana geldiğinde 
gerek kaynak ülkede gerekse hedef ülkede birtakım krizlere yol açmaktadır. Bu tür krizlerde, 
krizin başlangıç aşamasında itibaren gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Göçmenler, 
hedef ülkeye vardıklarında yeni bir toplumla etkileşime geçmekte, bu da hedef ülkede 
birtakım krizlerin oluşmasına yol açmaktadır. Göç krizlerinin etkili yönetilmemesi 
durumlarında ise krizlerin başarı oranı azalmaktadır. 
Sığınmacı ve Mülteci 
Literatürde, ‘‘sığınmacı’’ ve ‘‘mülteci’’ kavramları, birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. 
Uluslararası hukukta kullanılan “asylum seeker” kavramı Türkçe’ye “sığınmacı”, “refugee” 
kavramı ise “mülteci” şeklinde tercüme edilmektedir. Sığınmacılar veya mülteciler kendi 
ülkelerinde dinlerinden, ırklarından, milliyetlerinden, siyasi veya ideolojik görüşlerinden 
dolayı zülüm ve baskı altında kalarak, işkenceye uğrayarak, öldürülme korkusu yaşayarak ve 
kendi ülkesine karşı güvenini kaybederek ülkelerini terk etmektedirler. Haklı nedenlerle kendi 
ülkelerinden ayrıldıktan sonra, hedef ülkelerde uluslararası sözleşmeler ve ilgili ülkenin iç 
hukukuna göre sığınmacı veya mülteci statüsünü elde ederler (Başak, 2011: 21-23). 
Göç terimleri sözlüğüne göre sığınmacı: ‘‘İlgili ulusal ya da uluslararası belgeler çerçevesinde 
bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmek isteyen ve mültecilik statüsüne ilişkin yaptıkları 
başvurunun sonucunu bekleyen kişiler’’e denir.5 Mülteci haklarını ele alan ve mülteci 
tanımını yapan ilk uluslararası belge 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Sözleşmesine Dair 
Cenevre Sözleşmesi’dir. Bu sözleşmeye göre mülteci: 

“1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli 
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 
nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 
konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen” kişiye denir (Çiçekli, 2009: 49). 

 Cenevre Sözleşmesi’nin imzacı ilk devletlerinden olan Türkiye, zamansal ve coğrafi 
ölçütlerde sınırlayıcı ifadelerle tanımlanan mülteci kavramı için; 1961 yılında yayımladığı 
deklarasyonla söz konusu ifadeleri “Avrupa’da meydana gelen olaylar nedeniyle…” şeklinde 
anladığını ifade etmiştir. Buna göre Türkiye, sadece Avrupa’dan gelenleri mülteci olarak 
tanımakta, Avrupa dışından gelenleri ise sığınmacı olarak kabul etmektedir. Mültecilerin 
hukuki statüsüne ilişkin 1967 Protokolü’nde coğrafi kısıtlama uygulaması kaldırılmış 
olmasına rağmen bu uygulama Türkiye tarafından devam ettirilmiştir (Parlak ve Şahin, 2015: 
67). 
Türkiye’de sığınmacı ve mülteci kavramlarındaki kargaşanın ortadan kaldırılması için, “1994 
Yönetmeliği” olarak da bilinen, “Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek 
Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma 

                                                           
5 Bülent Çiçekli, Göç Terimleri Sözlüğü, IOM Uluslararası Göç Örgütü, Cenevre 2009, s.49. 
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Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır. Bu yönetmelikle Türkiye’nin1951arihli 
Mültecilerin Hukuki Sözleşmesine Dair Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolüne coğrafi 
çekince ile taraf olduğu belirtilmektedir. 
Suriye’de meydana gelen iç savaşla birlikte Suriyelilerin yoğun olarak göç ettikleri ülkelerden 
biri de Türkiye’dir. Suriye’deki iç savaşın uzun sürmesi, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için 
bazı hukuki düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda 2013 yılında yürürlüğe giren 6458 
sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”6 ile “şartlı mülteci” kavramı 
kullanılmıştır. Bu kanuna göre, 

“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir 
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 
nedeniyle dönmek istemeyen statü sahibi yabancıyı...”7statü belirleme işlemleri 
sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. 

Kanunda görüldüğü gibi, Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar ibaresi 
kullanılmıştır. Ayrıca mültecilik statüsünün elde edilmesinin önündeki engellerin 
kaldırılmasına yönelik adımlar atılmış ve şartlı mültecilik statüsü kabul edilmiştir. Bu 
çalışmada mültecilik statüsünü şarta bağlayan hukuki düzenlemeye bağlı olarak Türkiye’de 
bulunan Suriyeliler için “mülteci” kavramı kullanılmıştır. 

1. Suriyeli Mülteci Krizi 
2010’un aralık ayında Tunus’da başlayan rejim karşıtı gösteriler, domino etkisi yaparak 
Ortadoğu’da birçok ülkeyi etkilemiştir. Arap Baharı olarak adlandırılan bu gösteriler, 
Suriye Arap Cumhuriyeti’nde de etkisini göstermiştir. Suriye’de ilk kıvılcım, Mart 2011 
tarihinde Sünni nüfusun yoğun olduğu Dera’da başlamıştır. Arap Baharı’nın etkisiyle 
olaylar kısa bir süre sonra Banyas, Lazkiye, Hama, Humus ve Deyrizor’a sıçramıştır. 
Suriye halkının rejim karşıtı gösteri yürüyüşleri Suriye rejimi tarafından kuvvet 
kullanılarak bastırılmıştır (Koldaş ve Köprülü, 2011: 34). Ancak Suriye rejimine bağlı 
kolluk kuvvetlerince göstericilerin üzerine ateş açılmasıyla olayların boyutu değişmiştir. 
Suriye rejiminin baskısı arttıkça olaylar da büyüyerek ülkenin birçok yerine yayılmış ve 
iç savaşa dönüşmüştür. Bu çatışmalardan en çok etkilenenler ise sivil halk olmuştur. 
Çatışmaların yoğun olduğu yerlerdeki halk, başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün, 
Irak, Mısır, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine göç etmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi, 
30 Mart 2017 tarihi itibariyle, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısı 2 milyon 967 bin 
149 kişiye ulaşmıştır. 
Tablo 1: UNHRC Verilerine Göre Suriyeli Mültecilerin Ülkelere ve Bölgelere Dağılımı 
  

                                                           
6 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında uluslararası koruma sahipleri olarak tespit edilen 
yabancılarla, kitlesel akın durumlarında acil ve geçici bir tedbir olarak düzenlenen ve kitleler halinde gelen bu 
yabancılara toplu olarak verilen bir statü olan “geçici koruma” statüsü birbirinden ayrılmaktadır. Bkz. Neşe 
Baran Çelik, “Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan veya Uluslararası Korumadan 
Yararlanan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, Cilt:1, 
2015, s.70. 
7Resmi Gazete, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”, Madde 3, 
Birinci Fıkra’nın ee Bendi, http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman5.pdf, Erişim Tarihi 5 Nisan 2017. 
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Kaynak: UNHRC Data Portal, Syria Regional Refugee Response, 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php, Erişim Tarihi 30 Mart 2017. 

Ülkeler ve Bölgeler Suriyeli Mülteci Sayısı* 

Türkiye 2.967.149 

Lübnan 1.011.366 

Avrupa Ülkeleri 884.461 

Ürdün 657.000 

Irak 233.224 

Mısır 120.154 

Kuzey Afrika 29.275 

Toplam 5,018,168 

 
Türkiye’ye gelen ilk Suriyeli kafile, 29 Nisan 2011 tarihinde Cilvegözü sınır kapısından 
giriş yapmıştır. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısı giderek 
artmıştır. Türkiye, iç savaştan dolayı ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli 
mültecilere “açık kapı” politikası gereği sınır kapılarını açmıştır.8 Ayrıca “açık kapı” 
politikası çerçevesinde Türkiye’ye giriş yapan Suriyelilere “geçici koruma statüsü” 
verilmiştir.9 Geçici koruma, ani ve sınırlara yönelik toplu nüfus hareketlerinde izlenen bir 
acil durum politikasıdır. Bu politika nüfus hareketlerine çözüm bulununcaya kadar bir ara 
çözüm niteliği taşımaktadır (Fitzpatrick, 2000: 279-282). 
Suriyeli mülteciler, Türkiye sınırından giriş yaptıktan sonra kayıtları yapılmakta akabinde ya 
kamplara yerleştirilmekte ya da illere sevk edilmektedir. Suriyeli mültecilerin sayısının 
artması ve mültecilere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla 10 ilde 22 barınma merkezi 
kurulmuştur.10Kampların sorumluluğu ilgili kamu kurumlarına (kampların güvenliği İçişleri 
Bakanlığı’na, eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı’na vs.) dağıtılarak AFAD aracılığıyla koordine 
edilmektedir.1127 Mart 2017 tarihi itibariyle kamplarda 262.868 Suriyeli mülteci 

                                                           
8AFAD, Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri Kardeş Topraklarındaki Misafirlik, Rapor, Ankara 2014, s.5. 
9 Türkiye, 1994 Yönetmeliği’nin 10. maddesi gereğince Suriyeli mültecileri “geçici koruma rejimi”ne 
aldığını ilan etmiştir. Geçici koruma rejimi ilke olarak açık kapı politikasını, geri dönmeye zorlamamayı, 
kamplarda barınmayı ve diğer temel hizmetlerin sunulmasını içermektedir. Bkz. Suna Gülfer Ihlamur-Öner, 
“Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Politikası”, Ortadoğu Analiz, Cilt:6, Sayı:61, s.43-44, Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü, “Geçici Koruma Yönetmeliği”, http://www.goc.gov.tr/files/files/03052014_6883.pdf, 
Erişim Tarihi 4 Nisan 2017. 
10 AFAD, “Barınma Merkezlerinde Son Durum”, https://www.afad.gov.tr/tr/2374/Barinma-Merkezlerinde-Son-
Durum, Erişim Tarihi 30 Mart 2017. 
11 Centre For Transnational Development And Collaboration, “Syrian Refugees in Turkey: Gender Analysis”, 
London 2015, s.4. 
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bulunmaktadır.12Kamp dışında yaşayan Suriyeli mülteciler Kilis, Hatay, Gaziantep, 
Kahramanmaraş gibi bölge illerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Mersin 
gibi büyük şehirlere de yayılmışlardır. Bazı illerde Suriyeli mülteci sayısının illerin nüfusuna 
oranının yüksek olmasının yerel halkta korku ve endişe yaratmaktadır. 

Tablo 2: İllere Göre Suriyeli Mültecilerin Dağılımı 

 
Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, https://twitter.com/gocidaresi 
(Erişim Tarihi 28 Nisan 2017) 
Göçler, coğrafi mobilite şeklinde olduklarından; göç edenler yaşam biçimlerini, 
alışkanlıklarını, inançlarını ve sorunlarını gittikleri ülkeye taşımaktadırlar. Bundan dolayı 

                                                           
12 AFAD, “Barınma Merkezlerinde Son Durum”, https://www.afad.gov.tr/tr/2374/Barinma-Merkezlerinde-Son-
Durum, Erişim Tarihi 14 Nisan 2017. 

https://twitter.com/gocidaresi
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göçler hem göçmenlerin hem de göç edilen toplumların yaşamlarında zenginliklere ve 
sorunlara neden olmaktadır. Böylece göçlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlik 
olguları bakımından çok boyutlu bir yapı olduğu görülmektedir (Elma ve Şahin, 2015: 
430-431). Çalışmanın bundan sonraki kısmında, Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye 
ekonomik, sosyal, kültürel etkileri ve güvenlik endişeleri ele alınacaktır. 

1.1.Ekonomik Etkiler 
Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye ekonomik etkilerine genel olarak bakıldığında risklerin 
ve fırsatların iç içe geçtiği bir tablo söz konusudur. Suriyeli mülteciler, genelde Türk 
ekonomisine, özelde ise yerel ekonomiye yük olduğu gibi katkı yaptığı da söylenebilir 
(Orhan ve Gündoğar, 2015:17). Bu bağlamda Suriyeli mültecilerin ülkelerinden 
ayrılırken yanlarında getirdikleri nakit parayı ve değerli eşyaları piyasaya sürmeleri, yerel 
halk tarafından olumlu karşılanmıştır. Benzer biçimde Suriyeli mültecilerin yoğun 
olduğu sınır illerinde, konut kiralarında ve emlak talebinde artışlar olmuştur. Bu iki 
faktörün yanı sıra Suriyeli mültecilerin çalışma izni olmadığı halde düşük ücretler 
karşılığında kaçak işçi olarak çalışmaları işverenler tarafından olumlu karşılanmıştır. 
Özellikle niteliksiz işgücü piyasasında Suriyeli mültecilerin çalışması13 ve göçe bağlı 
olarak ani nüfus artışı, imalat ve perakende sektörüne bir canlanma getirmiştir. Ayrıca 
devletin kamplarda verdiği hizmetlerde kullandığı malları yerel tedarikçilerden temin 
etmesi, bölge ekonomisini rahatlatmıştır (Orhan, 2014: 18-19). Böylece Suriyeli 
mültecilerden dolayı oluşan ekonomik kayıplar telafi edilmiştir. 
Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye gelmesinden dolayı mülteciler için yapılan harcamaların 
ekonomi üzerinde maliyetleri olmuştur. Şubat 2017 tarihi itibariyle AFAD verilerine göre, 
Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından 
yapılan toplam harcamalar 25 milyar dolardır.14 Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için Avrupa 
Birliği’nden gelen yardımların toplam miktarı ise 588 milyon Euro’dur.15 Bunun yanı sıra, 
Suriyeli mülteciler için Türkiye’ye gelen diğer dış yardımların toplam miktarı ise 455 milyon 
Dolardır.16 Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlar ve Suriyeli mülteciler için 
Türkiye’ye gönderilen dış yardımların miktarı karşılaştırıldığında, mülteci krizinde 
Türkiye’nin çok büyük maliyetler yüklendiği, buna karşılık uluslararası toplumun son derece 
kısıtlı bir yardımda bulunduğu görülmektedir. Türkiye’nin Suriyeli mülteci krizinin başladığı 
tarihten itibaren yaptığı yardımlar dünyanın dikkatini çekmektedir. Bu bağlamda 2016 yılı 
Küresel İnsani Yardım Raporu’na (Global Humanitarian Assistance Report 2016) göre 
Türkiye, milli gelir temelinde dünyanın “en cömert” donör ülkesi ve Amerika Birleşik 
                                                           
13Çalışma izinleri bulunmadığı halde düşük ücretle çalışmayı kabul eden Suriyeli mültecilerin çalıştırılması bazı 
hukuki düzenlenmeleri gerektirmiştir. Bu kapsamda geçici koruma statüsüne sahip yabancıların iş piyasasına 
erişimlerini düzenleyen 15/01/2016 tarihli ve 8375 sayılı “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma 
İzinlerine Dair Yönetmelik”le Suriyeli mültecilerin sadece mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde 
çalışabilecekleri belirtilmiştir. Bkz. T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Geçici Koruma Sağlanan 
Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Uygulama Rehberi”, 
http://www.calismaizni.gov.tr/media/1035/gkkuygulama.pdf, Erişim Tarihi 4 Nisan 2017. 
14T.C. İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye Hiç Kimseyi Kapıdan Çevirmemiştir, 
https://www.icisleri.gov.tr/icisleri-bakani-suleyman-soylu-turkiye-hic-kimseyi-kapidan-cevirmemistir, Erişim 
Tarihi 2 Nisan 2017. 
15European Civil Protection And Humanitarian Aid Operations (ECHO), “Turkey: Refugee Crisis”, 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf, Erişim Tarihi 1 Nisan 
2017, s.2. Avrupa Birliği’nin Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlar için ayrıca bkz. European Commission, 
“Managing The Refugees Crisis The Facility For Refugees In Turkey”, 
http://bruessel.daad.de/medien/bruessel/info_turkey_facility.pdf, Erişim Tarihi 3 Nisan 2017, s.4. 
16 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, “Türkiye’nin Dış Yardımları”, 
http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/fact_sheet-insani_yard%C4%B1m.pdf, Erişim Tarihi 3 Nisan 2017, s. 2. 
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Devletleri’nin ardından dünyada en çok insani yardım yapan ikinci ülke konumuna 
yükselmiştir.17 
Suriyeli mültecilerden dolayı oluşan ucuz işgücü özellikle yerel halkın orta ve aşağı 
ekonomik tabakalarını olumsuz etkilemiştir. Daha ucuz iş gücüyle yarışmak niteliksiz 
işgücü piyasasında ücretleri düşürmüştür. Orta kesimler ise kira ve gıda fiyatlarındaki 
artıştan olumsuz etkilenmiştir.18 Ayrıca Suriyeli mültecilerin beraberlerinde getirdikleri 
paranın bitmesi ve alım gücünün düşmesi, piyasalardaki olumlu havayı tersine 
çevirmiştir. Suriyeli mültecilerden kira ücretlerinin alınamaması ekonomik sorunların 
ötesinde ev sahibi-kiracı sorunlarına yol açmıştır. Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye 
gelmesiyle sınır bölgelerinde kaçakçılığın arttığı, tüm engelleme çabalarına rağmen 
önlenemediği, bunun da bölge ekonomisini olumsuz etkilediği söyelenebilir (Orhan, 
2014: 19). Bunun yanı sıra bölgede yaşanan karışıklık ve istikrarsızlık, Türkiye’nin 
Ortadoğu ülkeleriyle olan ticaret hacmini etkilemiştir. Gerek Suriye gerekse bölgedeki 
diğer ülkelerle olan ekonomik işbirlikleri sarsıntıya uğramış, ithalat ve ihracat olumsuz 
etkilenmiştir (Akgül vd., 2015: 10). 

1.2.Sosyal Etkiler 
Türkiye’deki Suriyeli mülteci konusu her şeyden önce bir sosyal uyum sorunudur (Karataş, 
2015:118). Mülteciler ile yerel halk arasında farklı dil, kültür ve yaşam tarzının olması ve 
bunlardan kaynaklanan sorunlar, yerel halkın tepkisinin en önemli nedenidir. Dini nikâhla 
evliliklerin arttığı, buna bağlı boşanmaların olduğu, kadın ve çocuk istismarının yaşandığına 
yönelik duyumlar olması da yerel halkta rahatsızlık oluşturmaktadır. Ayrıca bazı şehirlerde 
etnik ve mezhepsel kutuplaşmaların körüklenmesi yerel halkın tepkisine yol açtığından sosyal 
etkiler arasında sayılabilir (Orhan ve Gündoğar, 2015:16). 
Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin %53,2’si kadınlardan, %46,2’si ise erkeklerden 
oluşmaktadır. Suriyeli mültecilerin %44,7’si (0-4 yaş aralığı %13,7, 5-11 yaş aralığı %16.2, 
12-17 yaş aralığı %14.8) çocuklardan oluşmaktadır.19 Bu verilere bakıldığında kadın ve erkek 
oranı dengeli iken, yaş dağılımları bakımından dengesizlik olduğu görülmektedir. Verilerden 
hareketle Suriyeli genç nüfus oranının yüksek ve uyum yeteneklerinin güçlü olduğu, bu 
yönüyle de bir avantaj olarak görüldüğü söylenebilir. Ancak genç nüfus için eğitim, sağlık vb. 
gibi alanlarda daha fazla sosyal harcamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı sosyal 
uyumu yüksek olan genç nüfusun, ülkede kalıcı olma ihtimali bu yönüyle dezavantaj olarak 
görülmektedir.20 
Tablo 3: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Yaş ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

                                                           
17 Global Humanitarian Assistance Report 2016, http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-
content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-report.pdf, Erişim Tarihi 3 Nisan 2017. 
18Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu Adana ve Gaziantep gibi illerde bölgesel TÜFE endeksi Türkiye 
ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Aralık 2015 itibariyle Türkiye genelinde tüketici enflasyonu yüzde 9,6 
olurken, Adana ve Gaziantep bölgelerinde artış yüzde 10,8 olmuştur. Enflasyon farkı büyük ölçüde yüksek kira 
artışlarından, kısmen de gıda fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır. Bkz. Nazlı Üstün, Suriyelilerin Türk İşgücü 
Piyasasına Enregrasyonu Sorunlar-Öneriler, Araştırma Raporu, 2016, s.5. 
19 UNHRC Data Portal, “Syria Regional Refugee Response-Turkey”, 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224, Erişim Tarihi 14 Nisan 2017. 
20 Uluslararası Kitlesel Göçler ve Türkiye’deki Suriyeliler, I. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı Sonuç 
Raporu, Polis Akademisi Yayınları Rapor-6, 11-13 Kasım 2016, s.27. 
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Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, https://twitter.com/gocidaresi, Erişim Tarihi 28 Nisan 

2017. *9 Mart 2017 tarihli veriler baz alınarak düzenlenmiştir. 
Suriyeli mültecilerin %91’i kamp dışında yaşamaktadır. Kamp dışı Suriyeli mültecilerin 
büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Okul çağındaki Suriyeli mülteci 
çocukların %40’ından fazlası okula gidememektedir. Kamp dışında hayatlarını devam ettiren 
Suriyeli mülteci çocukların sayısı göz önüne alındığında, eğitim hizmetlerine olan talebin çok 
fazla olduğu görülmektedir.21 
Türkiye, 18 Ocak 2013 tarihinde, kayıtlı olsun veya olmasın bütün Suriyeli mültecilerin sağlık 
hizmetlerinden yararlanabileceği bir genelge yayınlandı. Bu genelge ile Suriyeli mülteciler, 
Türk vatandaşlarına uygulanan kriterlerde sağlık hizmeti görme imkânına kavuştular.22Ancak 
Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları, acil servisleri 
doldurmaları ve kalabalık görüntüleri yerel halkı huzursuz etmekte ve sağlık hizmetlerinde 
aksamaların olması Suriyelilere olumsuz bakışı körüklemektedir. 23 
Kamp dışında bulunan Suriyeli mülteciler konusunda bir diğer toplumsal huzursuzluk kaynağı 
da Suriyeli dilencilerdir. Suriye’den Türkiye’ye geldikten sonra maddi birikimleri tükenen, 
yoksullaşan ve dilenmekten başka çaresi kalmadığından sokaklara çıkan Suriyeli sayısı son 
derece azdır. Dilenciler, Türkiye’deki Suriyeli imajına zarar verdiklerinden bizzat 
Suriyelilerce tepki görmektedirler.24 

1.3.Kültürel Etkiler ve Güvenlik Endişeleri 

                                                           
21BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Birleşmiş Milletler ve Ortakları Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi 
Topluluklar İçin Yeni Bir Fon Çağrısında Bulunuyor”, http://www.unhcr.org/turkey/home.php?content=726, 
Erişim Tarihi 4 Nisan 2017. 
22 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 
http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/fca898e4114b40efa25741bb8d2978bf.pdf, Erişim Tarihi 4 Nisan 2017. 
23 Erdoğan, a.g.m., s.19. Suriyeli mültecilere 2011 yılından Ekim 2016 tarihine kadar 20 milyonun üzerinde 
poliklinik hizmeti verilmiştir. Ayrıca 967 bin Suriyeli yatarak tedavi görmüş, 824 bin civarında ameliyat 
gerçekleştirilmiş ve sınırdan nakledilen 35 bin civarında Suriyeli yaralıya acil sağlık hizmeti verilmiştir. Bunun 
yanı sıra 2011-2016 yılları arasında 177 bin Suriyeli bebek dünyaya gelmiş ve bu bebeklere sağlık kurumlarınca 
toplam 918 bin 694 kez poliklinik hizmeti verilmiştir. Bkz. Bülent Sarıoğlu, “Nur Topu Gibi 177 Bin Suriyelimiz 
Oldu”, http://www.hurriyet.com.tr/nur-topu-gibi-177-bin-suriyelimiz-oldu-40277905, Erişim Tarihi 4 Nisan 
2017. 
24 M. Murat Erdoğan, Türkiye’deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul 2015, s.37-38. 
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Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin kültürel etkileri ve güvenlik endişelerinden bahsedebilmek 
için öncelikle Suriyelilerin etnik, dini ve mezhepsel yapılarına bakılmalıdır. Bu bağlamda 
Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecilerin çok önemli bir bölümü Sünni Araplardan oluşmaktadır. 
Bunu Kürtler ve Türkmenler takip etmektedir. 2014 yılında DAEŞ saldırılarının artmasıyla 
Türkiye’deki Suriyelilerin etnik, dini ve mezhepsel çeşitliliği değişmiştir. Kobani olaylarıyla 
birlikte Türkiye’deki Kürt asıllı Suriyelilerin sayısı artmıştır. Suriye rejimine bağlı güçler, 
Rusya, DAEŞ ve PYD’nin saldırılarına maruz kalan Türkmenlerin sayılarında da artış 
olmuştur. Yerel halk etnik, dini ve mezhepsel özellikleri bakımından kendileriyle aynı olan 
Suriyeli mültecilere daha sıcak bakarken kendilerinden olmayan mültecileri ise dışlamaktadır. 
Türkler Türkmenlere, Kürtler Kürtlere ve Ezidilere, Araplar Araplara, Aleviler Alevilere 
sahip çıkarken kendilerinden olmayan diğer etnik ve dini kökenliler ötekileştirilmektedir 
(Erdoğan, 2015:23, 108). 
Göç ve kültür arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Göçmenler kendi kültürel dokularını göç 
ettikleri yerleşim yerlerine taşımakta ve oranın kültüründen etkilenmektedir. Bundan dolayı 
göç edilen toplumlarda toplumsal uyum sorunları ortaya çıkmaktadır (Tümtaş ve Ergun, 2016: 
1352). Tolerans kavramıyla yakın anlam içeren toplumsal uyum, farklı kültürel geçmişe sahip 
iki veya daha fazla topluluğun bir arada yaşama tecrübelerini ifade etmek için kullanılır. Bu 
bağlamda Suriyeli mültecilerin bazı illerde hadiselere karışmaları ve yerel halkın bunlara 
tepki göstermeleri, büyük bir kırılmaya neden olmamıştır (Ünal, 2014: 76). Bunu sağlayan en 
önemli etkenin ise dini ve kültürel olarak iki toplumun yakın olmasıdır. Göç literatüründen 
hareketle, ilerleyen zamanlarda mültecilerin bir kısmının yurtlarına dönmeyeceği, buna 
yönelik köklü çözümlerin toplumsal entegrasyonu kolaylaştıracağı varsayılabilir.25 
Suriyeli mültecilerin giderek artan sayısı ve Suriye iç savaşından kaynaklanan güvenlik 
sorunları, toplumda huzursuzluk oluşturmaktadır. Burada kullanılan güvenlik kavramı hem 
ulusal güvenliği hem de toplumsal güvenliği kapsayacak biçimde düşünülmelidir (Dinçer vd., 
2013: 13). Suriyeli mülteciler, Türkiye’ye geldikleri tarihten itibaren güvenlik sorunları 
meydana gelmiştir. Özellikle Türkiye-Suriye sınır hattında kaçak girişlerin olması, 
mültecilerin yoğun olduğu dönemlerde mülteciler arasında DAEŞ, PKK, YPG/PYD 
unsurlarının olması ve bunların sınırdan geçmesi, kampların yetersiz kalmasına bağlı olarak 
kamp dışında bulunan mültecilerin suça bulaşma ihtimali yerel halkı endişelendirmiştir. 
Ayrıca sınırın her iki tarafında bulunan etnik, dini ve mezhepsel azınlıklar ve Suriye’deki 
çatışmanın Türkiye’ye yayılma riski, toplumda endişelere yol açmaktadır (Ağır ve Sezik, 
2015: 107-11). 
Sonuç 
Türkiye, Suriyeli mülteci krizinde gelişen bir krizle26 karşılaşmıştır. Suriye’deki iç 
çatışmaların artmasına bağlı olarak, mülteci krizinin yaşanacağı ve Türkiye’nin bu krizden 
etkileneceği ön görüleri yapılmaktaydı. Türkiye, kriz öncesi dönemde Suriyeli mülteciler için 
gerekli önlemleri alarak krize hazırlıklı olmuştur. Suriyeli mülteciler, Türkiye sınırından giriş 
yaptıktan sonra kayıtları yapılmakta daha sonra kamplara yerleştirilmektedir. Türkiye böylece 
mültecilerin kontrolünü sağlayarak kriz boyunca inisiyatifi elinde bulundurmuştur. Mülteci 
krizinin başladığı tarihlerde yapılan açıklamalar, Suriyelilerin misafir olarak kabul edileceği 
yönündeydi. Krizler olağan süreçler olmadığından her zaman hazırlıklı olmayı gerektirir. 
Suriye iç savaşının kısa sürede son bulacağına dair hâkim görüşün aksine iç savaş 
beklenmedik biçimde uzun sürmüş ve Türkiye’deki mülteci sayısı giderek artmıştır. Bu 

                                                           
25 Uluslararası Kitlesel Göçler ve Türkiye’deki Suriyeliler, a.g.m., s.17. 
26Gelişen Kriz: Belli bir zaman diliminde sorunların giderek artmasıyla oluşan krizdir. Gelişen krizlerin hazırlık 
dönemi uzun sürmektedir. Bunun nedeni krize neden olan sorunun/sorunların yavaş yavaş gelişmesidir. Bkz. 
Çakmak, a.g.e., s.33. 
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durum, mülteciler konusunda hukuki düzenlemeleri zorunlu hale getirdiği gibi mültecilere 
yönelik sosyal politikaların geliştirilmesini de gerektirmiştir. Bu bağlamda Suriyelilerin 
mülteci statüsü kazanmaları için bazı hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca mültecilerin 
eğitim almaları, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları, çalışma hakkının sağlanması gibi 
birçok alanda politikalar geliştirilmiştir. 
Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalma eğilimleri gün geçtikçe artmaktadır. Mültecilere 
vatandaşlık hakkının tanınması halinde Suriyeliler, Türk vatandaşlarının sahip olduğu bütün 
haklara sahip olacaklardır. Bu çerçevede Suriyeli mültecilere eğitim ve sağlık gibi 
hizmetlerden yararlanma ve çalışma hakkının sağlanması, olumlu adımlar olarak 
değerlendirilmektedir. Suriyeli mültecilerin uyum sorununu çözmek amacıyla atılması 
gereken en önemli adım, mültecilerin Türkçe öğreniminin teşvik edilmesidir. Suriyeli 
mülteciler, Türkçeyi öğrenip kullandıkça mültecilerle Türk toplumu arasında sosyal etkileşim 
artacaktır. Bu durum, mültecilerin entegrasyonunu hızlandıracaktır. Ancak, entegrasyon 
sürecinin uzun ve sancılı bir dönem olduğunu belirtmek gerekmektedir. Türkiye’deki Suriyeli 
mülteciler, bulundukları şehirlerde yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, ayrımcılık gibi 
sorunlarla karşılaşmaktadır. Ayrıca Suriyeli mültecilerin tehdit olarak görülmesi, toplumda 
güvensizlik hissi oluşturmaktadır. Suriyeli mültecilerin misafir mi yoksa kalıcı mı oldukları 
bilinmezliği toplumda tepkiye neden olduğu gibi mültecilerin entegrasyonunu 
geciktirmektedir. 
Türkiye, Suriyeli mültecilerden dolayı oluşan ekonomik maliyetin büyük bir kısmını 
kendisi karşılamaktadır. Ancak mültecilerin ekonomik yükü bir devletin kaldırabileceği 
nitelikte değildir. Uluslararası toplumun Suriyeli mültecilere daha fazla ekonomik 
yardımlarda bulunması gerekmektedir. Türkiye’deki Suriyeli mülteci sorunu kısa süreli 
olmadığı, uzun dönemde de bu sorunun devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda, 
uluslararası toplumun etkin desteği ve işbirliği önem kazanmaktadır. Mülteciler 
konusunda uluslararası toplumla hareket edilerek ortak çözümler üretilmesi temel 
önemdedir. Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için Suriye’de tampon bölge veya güvenli 
bölgelerin oluşturulması halinde mültecilerin Türkiye’ye etkileri azalacaktır. Böylece 
Suriyeli mültecilerin farklı bir toplumla sosyal uyum sorununu ortadan kalkacaktır. Bu 
noktada dışlanmışlık hissi, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi psikolojik baskılara da 
maruz kalmayacaklardır.  
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21. Yüzyılda Türkiye – İran Ekonomik İlişkilerinin Boyutu 
Murat Şahin 

 
Özet 
Türkiye – İran münasebetlerine ait dinamiklerinin geçmişi, toplumsal açıdan tarihsel süreçlere 
dayanmaktadır. Tarihsel süreçler içerisinde yaşanan değişimler sonrasında; dört asırdır 
değişmeyen, 500 km’ye yakın bir sınır komşuluğuyla ekonomik ilişkilerin yoğun yaşandığı 
İran ile ticari bağlar, günümüzde de devam etmiştir. 
Türkiye ve İran’ın sahip olduğu coğrafik kaynaklar, küresel ve bölgesel ölçekte büyük önem 
arz etmektedir. İki ülke arasındaki münasebetler bu kaynakların ve çeşitli dinamiklerin 
ekonomik ilişkilere dönüşmesi doğrultusunda bölgesel açıdan da büyük önem taşımaktadır. 
2016 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin Dış Ticaretinde ilk 10 ülke arasında hem ithalatta 
ve hem ihracatta İran 9. Sırada yer almaktadır. Ekonomik ilişkinin bu boyutunun bölgede 
kalkınma çalışmaları nezdinde etkileri sadece iki ülkeyi değil, Ortadoğu ve Asya’daki birçok 
ülkeyi deetkilemektedir. Bu etkinin temel sebebi, Türkiye’nin ve İran’ın akraba toplulukları, 
bölgeler geneline dağılmış ve iki ülkenin sınırları içerisinde iç içe geçmesinin doğal 
sonucunda oluşmuştur.  
Bu çalışmada; iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutunun ortaya konması, aynı 
zamanda Türkiye-İran arasındaki organik bağları da doğrudan veya dolaylı etkilemesinin bir 
değerlendirmesi neticesinde ülkeler arasındaki siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerinin düzeyini 
21. Yüzyıl içersin de ortaya koymaya çalışacaktır. Türkiye-İranarasındaki ekonomik 
ilişkilerin analizini olan bu çalışma, bölgedeki siyasi ilişkilerin seyrini günümüz çerçevesinde 
ortaya koymakla birlikte aynı zamanda gelecekte bu ilişkilerin boyutuna ilişkin tahminler için 
de temel oluşturacaktır. Bölgesel kalkınmanın da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin 
düzeyine göre değerlendirileceği bu çalışmada, Ortadoğu’da yaşanan problemlerin çözüm 
dinamikleri, ekonomik çerçevede ifade edilmektedir. 
Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinin 21. Yüzyıldaki boyutu, bölgesel kalkınma açısından iç ve 
dış dinamikleri ile birlikte değerlendiren bu çalışma da bölgenin gelecekteki seyri açısından 
problemlere alternatif çözümler üretilmeye çalışılacaktır. Ekonomik çerçevede çok boyutlu 
bir şekilde ele alınacak olan konu, kolektif işbirliklerinin rolünü ortaya koyarak geniş bir 
açıdan analiz edilecektir. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerin boyutu, bölgesel kalkınma 
süreçlerine katkısı, bölgede yaşanan sosyal problemlerin çözümüne ilişkin önemli çıktıları 
ortaya koyacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, İran, ekonomik ilişkiler, bölgesel kalkınma, Ortadoğu 
ekonomisi,  

                                                           
 Avrasya Üniversitesi.  
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Giriş 
Köklü tarihsel bağları bulunan Türkiye ve İran’ın, geleceğe yönelik Ortadoğu’da sosyal, 
siyasi ve kültürel ilişkilerinin belirlenmesinde, ekonomi ilişkilerin büyük bir etkisi vardır. Her 
iki ülke, önemli ekonomik gelişimler ve kalkınma sağlayacak zenginlikleri elinde 
bulundurmaktadır. Bu zenginliklerin iktisadi ilişkilerle değerlendirilmesi, bölgenin kalkınması 
ve çevre ülkelerinin siyasetlerini de olumlu yönde katkı sağlayacaktır. 
İran, yüzölçümü bakımından Türkiye’nin yaklaşık 2 katından fazla olup, nüfus olarak 
birbirine yakınve 400 yıldır sınırları değişmeyen Türkiye ile komşudur Coğrafi konum 
açısından ise Türkiye İran için; Kafkaslar ile Kuzey ve Güney geçiş hattının Batı yakasını 
oluşturan Balkanlar’a, İran Türkiye içinse; Doğu yakasını oluşturan Orta Asya bölgesine 
açılan önemli geçiş kapıları konumundadır. Aynı zamanda Türkiye’nin denize olan sınır 
uzunluğu kara sınırı uzunluğunun yaklaşık 2,5 katından fazla olması, deniz ticareti ve Batı 
ülkelerine transit güzergâhı imkânlarına sahip olması, İran’ın Türkiye üzerinden 
gerçekleştireceği ticaret için büyük önem taşımaktadır. İran, dünya petrol rezervlerinin 
%10,3’ü ile dünya sıralamasında Venezüella ve Suudi Arabistan’ın ardından üçüncü, dünya 
doğalgaz rezervlerinin %17’sini elinde bulundurması ile de dünya sıralamasında Rusya 
Federasyonu’nun ardından ikincidir. Bu rezervleri ile ülkeler için önemli olan petrol ve birçok 
ticari ürünler için transit ülke konumunda olan Türkiye, İran’dan doğalgaz ve petro kimya 
ürünleri ithal etmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye, arz ile talebi buluşturma konumuyla her yıl 
50 bine yakın gemi ile günde 3 milyon varilin üzerinde ham petrolün, 30 km uzunluğundaki 
İstanbul Boğazından geçmesine olanak sağlayarak bu ürünlerin küresel pazarlara ulaşmasında 
etkin rol oynamaktadır. 
Jeo-stratejik konumu ve zengin enerji kaynakları nedeniyle Orta Doğu ve Basra Körfezinde 
büyük önem taşıyan ülkelerden olan İran, dünya ticareti açısından Türkiye’yi sıralamalarda 
takip etmektedir. Dünya Ticaret Örgütü’nün 2015 yılı verilerine göre, Türkiye ihracatta 
Dünya’da 31. Sırada iken İran 42. Sırada, Türkiye ithalatta Dünya’da 21. Sırada iken İran 53. 
Sırada yer almaktadır. Türkiye-İran karşılıklı ekonomi ilişkiler bazında ise; 2016 yılı TUİK1 
verilerine göre Türkiye’nin İran’a gerçekleştirdiği ihracat tutarı 4,9 milyar Dolar seviyesinde 
iken İran’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracat tutarı ise 4,6 milyar Dolar seviyesinde olup 
toplamda 10 milyar Dolara yakın bir ticaret hacmine ulaşmıştır. İran, Türkiye’nin ihracat 
yaptığı ilk on ülke arasında 9. Sırada olup Türkiye’nin ithalat gerçekleştirdiği 11. ülke 
konumundadır. Bu çalışma, söz konusu verilerinde ortaya koyduğu üzere, önemli 
potansiyellere sahip ve ekonomik anlamda birbirleri için önemli iki ülkenin ekonomik 
dinamikleri ve ilişkileri üzerinde durmuştur. 
21. Yüzyıla Doğru Türkiye-İran Ekonomi İlişkileri 
Türk hükümetinin ve İran Şahının 1955-56 yıllarındaki yakınlaşmaları neticesinde Türkiye ile 
İran arasında, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra ekonomik ilişkileri kuvvetlendirmek 
amacıyla ticaret, ödeme ve transit antlaşmaları, 13 Ekim 1956 tarihinde imzalanmıştır. Bu 
dönemde 21. Yüzyıla doğru ikili ticaret antlaşmalarının alt yapısının oluşturulduğunu 
söylememiz mümkündür. Bu tarihten sonra İran’da yaşanan siyasi karışıklıklar ve sonrasında 
Türkiye’de ortaya çıkan iç problemler, anlaşmaların ticari etkilerini sınırlı tutmuştur. 
21. Yüzyıla girerken, İran ile Türkiye arasında 6 ticaretin alt yapısını düzenleyen antlaşmalar 
imzalanmıştır. Bunlar sırası ile; Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Antlaşması (1980), 
Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Antlaşması (1982), Ticaret Antlaşması (1996), 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Antlaşması (1996), Deniz Ticaret 
Seyrüsefer Antlaşması (1996), Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım 
                                                           
1 TUİK: Türkiye İstatistik Kurumu 
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Antlaşması (2000). Bu antlaşmaların ekonomik ilişkilere etkisi, siyasi problemlerden ötürü 
yeterli olmamıştır.  
Türkiye ile İran ekonomik ilişkilerinde, İran’ın 1970’li yıllardaki yüksek miktardaki petrol 
ihracatının 1980’lerde yaşadığı iç problemler, Irak ile yürütülen savaş ve ABD başta olmak 
üzere Batılı ülkelerle yaşadığı siyasi problemler nedeniyle hızlı bir şekilde düşmesi 
sonucunda, gelirlerinde yaşadığı azalmalar toplam ithalat miktarında da önemli düşüşlere yol 
açmıştır. Bununla birlikte 1980’li yıllar içerisinde Türkiye’nin İran’la dış ticareti 
incelendiğinde, iki ülkenin toplam dış ticaretinin 1985 yılına kadar oldukça yüksek düzeyde 
gerçekleştiği aşağıdaki Şekil 1’ de görülmektedir. 1985 yılı verilerine göre İran, Türkiye’nin 
ihracatında yüzde 13,54; ithalatında ise yüzde 11,18’lik bir orana sahiptir. Buna karşılık 
İran’ın ihracatında Türkiye’nin payı yüzde 8,96; ithalatında ise yüzde 9,29 gerçekleşmiştir. 
Türkiye-İran arasında 1969-2000 yılları süresince karşılıklı ticaretin yüksek düzeyde 
gerçekleştiği önemli yıl 1985’tir. Türkiye’den İran’a ihracatın en çok gerçekleştiği yıl 1983, 
ithalatın en çok gerçekleştiği yıl 1984’tür. Bu zaman dilimlerinde dış ticaret hacimleri 21. 
Yüzyıla doğru iki ülke arasında en iyi dönemlerini 1980-1985 yılları arasında görmüştür. 

 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

1990 yılından sonra Türkiye-İran ekonomik ilişkileri, 2000’li yıllara kadar düşüş sürecine 
girmiş ve 1985’li yıllardaki yüksek seviyesini yine 2000’li yıllara kadar yakalayamamıştır. 
Türkiye’nin toplam ticaretinde İran’a gerçekleştirilen ihracatın payı 1985 yılında 13,54’ten 
1990 yılında 3,81 ve 2000 yılında ise 0,84’e düşmüştür. İthalattaki düşüş de paralelinde 
devam etmiş, 2000 yılında yüzde olarak oranı 1,49 olarak gerçekleşmiştir. 2000’li yıllara 
girdikten sonra ikili ticari ilişkiler birçok siyasi problemin etkisinde kalmış olsa da iktisadi 
ilişkiler 2001’li yıllardan sonra toparlanma sürecine girmiştir. 
21. Yüzyılda Türkiye-İran Ekonomi İlişkileri 
2000’llerden itibaren, Türkiye-İran arasında ortalama 8 milyar doların üzerinde, son 5 yılda 
ise ortalama 15 milyar dolara yakın ticaret hacmi gerçekleşmiştir. 2012 yılı, Türkiye’nin 
İran’a gerçekleştirdiği ihracat tutarı 10 milyar dolar ile diğer yıllara göre en yüksek seviyede, 
235 milyon dolar ile 2000’li yıllarda en düşük seviyede gerçekleşmiştir. 2000’li yıllardan 
önce ekonomi ilişkilerin temelini oluşturulan iktisadi ilişkilerin alt yapıları 2017’lere doğru 
olumlu sonuç vermeye başlamıştır. Türkiye’nin İran ile ithalatı 2011 yılında 11 milyar doların 
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üzerinde diğer yıllara göre en yüksek seviyede, 2000’li yıllarda 815 milyar doların üzerinde 
en düşük seviyede gerçekleşmiştir. İki ülke arasında ticaret hacminin en yüksek olduğu 2012 
yılında ticaret dengesi 2 milyar doların üzerinde sonuçlanmıştır. 
İran dış ticaretinin önemli ihracat ürünlerini ham petrol, işlenmiş petrol ürünleri, etilen 
polimerleri ve demir cevherleri oluştururken, ithalatının başlıca ürünlerini buğday, pirinç, 
mısır ve elektrikli cihazlar oluşturmaktadır. Türkiye dışında önemli ticaret ortakları arasında 
Çin, Hindistan, Güney Kore bulunmaktadır. Türkiye, önemli bir ticaret partneri olarak İran’a 
altın, çelik profil, lif levha ve otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç ederken, İran’dan petrol ve 
petrol ürünleri, doğalgaz ithal etmektedir. Karşılıklı olarak birbirini tamamlayan ticaret 
ürünlerinin ticaretinin yanı sıra, son yıllarda ülkemizin turizm potansiyeli çerçevesinde 2 
milyona yakın İranlı turist gelmiştir. 

 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

Sonuç 
Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı verilerine göre, Türkiye’nin İran ile gerçekleştirdiği 
ihracat, Yakın ve Orta Doğuya gerçekleştirdiği ihracatın %15,86’sını oluştururken, ithalatı ise 
%34,12’sini oluşturmaktadır. İran içinse Türkiye dış ticaretinde doğalgaz ve petrokimya 
ürünleri ihraç ettiği en önemli ülke konumundadır. İran, petrol ihracatçısın ülkeler örgütü 
(OPEC) içinde Suudi Arabistan’dan sonra günde 3.7 milyar varil petrol üretimiyle ikinci 
sırada gelmektedir. Buna karşın Türkiye, sadece boğazlar üzerinden günde 3 milyar varilin 
üzerinde petrolün küresel piyasalara taşınmasında transit rol üstlenmektedir. 
1980-2000’li yıllar arasında, iki ülke arsındaki ticaret hacminin 21 katı kadar 2012 yılında dış 
ticaret gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda dünyadaki siyasi değişimlerden ilişkilerin olumsuz 
etkilenmesiyle 2016 yılında 2012 yılına göre dış ticaret hacmi %50 azalmıştır. Türkiye 
nezdinde 2000’li yıllardan sonra ekonomi alanındaki diyalog kanallarının sürekli açık kalması 
ve Türk hükümetinin bu konudaki olumlu girişimleri, 1980’li yıllara oranla 2000’li yıllardaki 
ekonomik ilişkileri sürekli 10 milyar dolara yakın veya üzerindeki bir seviyeye taşımıştır. 
Ekonomik ilişkiler ile siyasi ilişkiler, bir mıknatısın hem aynı kutbu hem de zıt kutbudur. 
Zaman zaman ekonomik araçlar siyasi unsurlar için yaptırım aracı olarak kullanıldığı gibi 
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siyasi araçlarda ekonomik unsurlar tarafından kullanılmaktadır. Ancak, ikili ticaret 
ilişkilerinin temel amacı, karşılıklı toplumların refah seviyesinde iyileşmeye vesile olması ise 
burada bir ayrımın yapılması ve karşılıklı fayda perspektifinde iktisadi ilişkilerin ele alınması 
gerekmektedir. Ekonomik ilişkilerde ikili diyalogların sağlam zeminde yürütülmesi zaman 
zaman siyasi problemlerin çözümünde de önemli bir argüman olmaktadır. Günümüzde 
Ortadoğu’da meydana gelen büyük problemlerin siyasi sonuçlarının ekonomik ilişkiler 
dışında tutulması, diyalog kanallarını güçlendirecek ve geleceğe önemli bir mirasın 
bırakılmasına vesile olacaktır. 
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İran Devrimi Sürecinde Muhalif Örgütlenmeler ve Propaganda Araçları 
Seçil Özdemir* 

 
Özet 
İran Devrimi, uzun bir sürecin sonucu olarak, 20. Yüzyılın son çeyreğinde hemen hemen tüm 
İran halkının ortak iradesiyle gerçekleşmiştir. Bu uzun sürecin devrime kazandırdığı en 
önemli nokta, zamanla farklı fikirlere sahip muhalif grupların ortak paydada buluşabilmesidir. 
Nitekim, İran Devrimi’nin temel dinamikleri, 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren ortaya çıkar. 
Pehlevi rejiminin uygulamaları karşısında İran’da muhalif fikirler gelişerek varlığını sürdürür. 
Bu muhalefet, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren somut şekilde varlığını ortaya koyar. Bu 
süreçte Şah Muhammed Rıza Pehlevi, çeşitli baskı metotlarıylamuhalif güçlerin tepkilerini ve 
protestolarını bastırır. Şah’ın baskı ve şiddet politikasının sonucunda, İran’da muhalif 
grupların protestoları fiilen bastırılmış; ancak tamamen yok edilememiştir. Bu gruplar, gizli 
örgütlenmelerle varlıklarını sürdürmüştür. Şah’a veya Pehlevi rejimine karşıt fikirleri olan 
gruplar ise varlıklarını korumak ve fikirlerini yaymak için çeşitli örgütlenme ve propaganda 
metotlarını bu süreçte geliştirmiştir. 
Bu çalışmada, 1960’lı yıllardan itibaren Muhammed Rıza Pehlevi’nin “Ak Devrim” olarak 
adlandırılan reform programı ve İran’ın dış devletlere sunduğu ayrıcalıklar karşısında tepki 
olarak gelişen muhalefet, bu muhalefetin propaganda, örgütlenme metotları ve bu açıdan İran 
Devrimi’ni hazırlayan süreç incelenmiştir. 
İran coğrafi ve stratejik önemi ve dış dünya ile kurduğu bağlar göz önüne alınarak, devrim 
sürecinde dış güçlerin İran ve bu muhalif hareketlerle ilişkilerine bu çalışmanın sınırlılığı 
sebebiyle genel bir çerçeve ile değinilmiştir. 
 Araştırma için, devrim sürecinde İran basınından bazı örnekler, ABD ulusal arşiv belgeleri, 
dönemin siyasilerinin ve devrim lideri olarak Musavi Humeyni’nin çeşitli söylemleri kaynak 
olarak kullanılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İran, propaganda, devrim, Şah, Humeyni, İslam Devrimi.  

                                                           
* Bartın Üniversitesi. Bu çalışma, yazarın “İran Devrimi Sürecinde İran – ABD İlişkileri” başlıklı doktora tezinden 
derlenmiştir. Metin içinde faydalanılan ana kaynak ve eserlere ait dipnotlar belirtilmiştir.  
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1. İran Devrimi’nde Muhalif Hareketleri Ortaya Çıkaran Süreç 
1979’da gerçekleşen İran Devrimi’nin arka planı oldukça geniştir. 1800’lü yıllardan itibaren 
İran’da otoriteye karşı gerçekleşen protesto hareketleri olmuştur. Bu protesto hareketlerini 
ortaya çıkan temel fikirler, 1979 Devrimi’nde de vardır. Yani İran’da 1892’de Tütün 
Devrimi’ne sebep olan toplumsal hassasiyet, 1905 Anayasa (Meşrutiyet) Devrimi’ne sebep 
olan tepkiler, 1979 Devrimi’nde de varlığını sürdürmüştür. Bununla birlikte İran’da Pehlevi 
Hanedanlığı’na, rejime ve farklı uygulamalara muhalif çeşitli grupların varlığı da zaman 
içinde gelişmiştir. Bu gelişime etki eden önemli kırılma noktaları vardır. 1933 Petrol 
anlaşması bunlardan biridir. 1933’te Rıza Şah’ın İngiltere ile yaptığı petrol antlaşması, sert 
eleştirilerle karşılanmıştır. Nitekim İran’da yabancı ülkelerle işbirliğine karşı halkın ortak bir 
hassasiyeti daima vardı. İran aydınları, din adamları, siyasetçiler, yabancı güçlere sunulan 
ayrıcalıklara ilk andan itibaren tepki göstermişlerdir.  
1933 Petrol Antlaşması ile bir devlete ayrıcalıklar sunulması, İran halkı ve din adamları için 
sömürge olmakla eş değerdi. Bu antlaşma, sebebiyle Şah’a karşı tepkiler sert olmuştur. İran 
Meclisi, “İngiltere’ye sağlanan bu imtiyazlar konusunda “Muzaferiddin Şah bile bu 
imtiyazları bir şahsa vermişti, İngiliz devletine değil, İran Parlamentosu İngiliz taraftarı veya 
İngilizler tarafında değildir.1” Sözleri ile İngiltere ile yapılan imtiyaz sözleşmesini ilk günden 
itibaren eleştirmiştir. Takip eden yıllar ve II. Dünya Savaşı, İran’da önemli dönüm noktalarını 
ortaya çıkardı. II. Dünya Savaşı öncesi ve savaşın başlangıç aşamasında, İran’da Alman 
nüfuzu yüksektir; ancak savaş süreci, ABD’nin İran’da gerçek nüfuzuna ulaşmasına da zemin 
hazırlamıştır. 1941 yılının ocak ayında Nazi kuvvetleri, Sovyet topraklarını işgal ettiğinde, 
Şah’ın Alman dostluğu bazı endişelere sebep olmuştur. Çünkü Almanya, Sovyetler Birliği’ne 
karşı İran topraklarını kullanmak istemektedir. Müttefik kuvvetler ise İran topraklarını, 
Sovyetler Birliği’nin savaş stratejisi için bir “Tedarik Caddesi” olarak kontrol edilmesini 
gerekli görmektedir. II. Dünya Savaşı’nın Müttefik Devletleri’nden İngiliz ve Rus 
Hükümetleri, İran’dan Almanya’nın bölgeden çıkartılmasını istemişlerdir. Rıza Şah’ın bu 
isteği ertelemesi üzerine İngiliz ve Rus kuvvetleri İran topraklarına girmiştir. 2 Rus 
Kuvvetleri, İran’ın Kuzeyi’ne, İngilizler ise Güneyi’ne yerleşmiştir. 1941’de Rıza Şah 
Pehlevi, tahttan indirilmiş ve yerine oğlu Muhammed Rıza Şah getirilmiştir.  

1.1.Muhammed Rıza Pehlevi ve Ak Devrim 
Rıza Şah’ın İran’da iktidara gelmesiyle, ABD’nin bölgede aktif olarak faaliyete geçmesi, eş 
zamanlıdır. Bu süreç, İngiltere’nin 1968’de Körfezden çekilme kararı alması ardından belirgin 
bir hız kazanmıştır. ABD, İngiltere’nin Körfez’den çekilmesiyle oluşabilecek otorite 
boşluğunu doldurmak ve Sovyetler Birliği’ne karşı kendi bölgesel dengesini geliştirmek için 
harekete geçmiştir. Bu andan itibaren, Muhammed Rıza Şah ile ABD arasında gelişen 
ilişkiler, İran’da farklı cephelerde Şah’a muhalif kesimlerin bir araya gelmesini destekleyecek 
süreci başlatmıştır.  
Rıza Şah, ABD’den aldığı teknik ve askeri yardımlarla “körfezin jandarması”3 rolünü 
üstlenmek istemiştir. Bu amaca ulaşmak için kullandığı araçları ise geçici ve istediği zaman 
değiştirilebilir görmesi kendisinin önemli ‘hatalarından’ biri olmuştur. 
1960’lı yıllarda Rıza Şah Pehlevi, İran’ı laik ve modern bir ülke haline getirmek için reform 
hareketlerine yönelmiştir. Şah, bu reformları gerçekleştirebilmek için ABD yardımlarından 

                                                           
1 Şurayı Müzakerat-ı Meclis-i Milli İran, Dovre 16, Sahide 56 
2 Keddie Nikki R, Rişeha-i Englab-ı İran, s.174, Bdaki Hamid Reza, Berresi Revabıt-ı Siyasi İran ve Eyalet-i 
Müttehide Amerika (1953 – 1967) Ba Nigah-ı Esnad-ı Vezareti Umur Harici, Merkezi Esnadı ve Tarikh Diplomasi, 
Tehran, Bahar, 1387, s.14 
3 Gilles Kepel, Cihat İslamcılığın Yükselmesi ve Gerilemesi, Çev: Haldun Bayrı, Doğan Kitap, 2001s.156-161 
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olabildiğince faydalanmıştır. İran’a yapılan yardımlar karşılığında ise ABD’ye çeşitli 
ayrıcalıklar sunulmuştur. 1960’lı yıllarda ortaya çıkan bu gelişmeler, İran toplumunda birçok 
kesimden tepki görmüştür.  
Şah’ın reform hareketi, öncelikle modern ve laik bir İran oluşturmayı hedeflemiştir. Ancak, 
İran’daki birçok din adamı için bu durum kabul edilemezdi. Şah’ın reform hedefleri için 
İran’ın tüm varlıklarını Batılı güçlere sunması ise milliyetçi İranlılar tarafından kabul 
edilemezdi. Dolayısıyla Şah’ın İran’ın gelişimi için gerekli görüp attığı adımların farklı 
sebeplerle kendisine muhalif olan güçlerin zamanla bütünleşmesine ve bu güçlerin İran 
halkını Şah’a karşı kışkırtabilmesine aracı olması olmuştur. 
Şah, otoritenin verdiği güç ile kendisine karşı gelişen muhalefeti ve protestoları 1960’lı 
yıllarda bastırmış; ancak yok edememiştir. İran’da Şah’ın baskı ile yok edemediği bu 
muhalefet, yıllarca gizli şekilde faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu muhalif gruplar, zamanla 
Şah’ın İran’ı terk etmekmesineve İran’da farklı bir sistemin kurulmasına öncülük etmişlerdir. 

2. 1960’lı Yıllardan İtibaren Devrimin Muhalif Aktörleri  
İran Devrimi’nin önemli özelliklerinden biri, Şah ve rejim karşıtlığıdır; ancak bu karşıtlık, 
belirtildiği gibi Şah’ın İran’ı terk ettiği 1979’da aniden ortaya çıkmamıştır. 1979’da İran 
halkının meydanlara çıkmasına ve protesto gösterilerine sebep olan bu muhalefet, bir sürecin 
sonucudur. Bu süreç boyunca Şah’ın, halkın desteğini kaybedecek uygulamaları olmuştur; 
ancak kendi otoritesi açısından en büyük yanlışı, kendisine karşı gelişen muhalefeti 
küçümsemektir. Şah, baskıyla halkın isteklerini ve tepkilerini kontrol altında tuttuğunu 
düşünürken, aslında İran’daki muhaliflerine kendisine karşı bir araya gelmek ve birlikte 
hareket edebilmek için zaman tanımış olur. Nitekim İran’da Şah’a karşı muhalefetin ilk 
aşamada en önemli eksikliği, birlikte hareket edememek ve lidersizliktir. İran için önemli bir 
siyasi aktör olan Muhammed Musaddık’a göre, hükümetin politikalarına verilen tepkilerde 
lidersizlik bir sorundur. Muhalifler, kendi içlerinde anlaşmaya varamamaktadır. Bu eksiklik, 
diğer yandan Şah’ın muhalefeti yok ettiğini düşünmesine sebep olan bir etkendi. Musaddık, 
Şah’ın kendi geleceği ve refahı için başka bir yol takip etmesi gerektiğini vurgulamıştır.4 Zira 
belirtildiği gibi İran’da politik aktiviteler, baskıyla kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Bu 
durumda ortaya çıkan gizli muhalefet, kendi varlık sebebini rejimin uygulamalarının bir 
sonucu olarak görmüştür. Şah rejimi ise bu muhalif fikirlerin hiçbir yerde ortaya konulmasına 
izin vermemiştir. Sonuç olarak da Şah’a, rejime ya da uygulamalara karşıt fikirlerin zamanla 
örgütlenerek, ortak paydada hareket etmesine onları mecbur etmiştir. 

2.1.Dowres (Dowresh – Dowreh) 
İran’da bir çeşit encümen halinde faaliyet gösteren bu komitelerin tarihi Anayasa Devrimi’ne 
dayanmaktadır. Dowresh grupları, İran siyasi tarihinde varlığını daima sürdürmüştür. 
Özellikle Pehlevi döneminin sınırlı politik özgürlük anlayışı, bu sistemin İran’da var olmasını 
desteklemiştir. İran’da birçok siyasi parti iyi organize olmuş dowresh gruplarından meydana 
gelmiştir.5 
1960’lı yıllarda, Şah’ın muhalif seslere yönelik kısıtlama, sansür ve baskı politikalarından 
dolayı birbirleri ile fikirleri örtüşenler, küçük gruplar halinde bahçelerde, kafelerde, evlerinde 
toplantı yapmaktalardı. 1960’lı yıllarda İran halkının sürdürdüğü bu muhalif hareketler de 
ABD İstihbarat raporlarında “Dowres” olarak adlandırılmıştır. Bu raporlara göre: İran 
halkının politik ve sosyal yönden etkin kesiminden insanlar haftada birkaç kez Dowres 
toplantılarına katılıp, rejimi nasıl devirebileceklerini konuşuyorlardı. Bu toplantıların bir diğer 
                                                           
4 Security Archieve, Memorandum of Confidential, 11 Haziran 1966 
5 William Green Miller, “Political Organization in Iran: From Dowreh to Political Party” , Middle East Journal 
Vol. 23, No. 2 (Spring, 1969), s. 159-167 
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yönü de haber ve görüş alışverişinin yapılmasıydı. Raporlara göre toplantılar, kalabalık 
gruplar arasında yapılmıyordu. Bir toplantıda en çok yirmi kişi olsa da bunların örneğin bazar 
(çarşı) esnafından yüzlerce kişi ile teması vardı. Birbirleri ile etkileşim halindeydiler; ancak 
göz önünde değillerdi. Bu grupların gizlilikten dolayı genişleyememesi ve çoğunlukla gruplar 
içindeki kişisel rekabetlerin ön plana çıkması, kısa ömürlü olmalarına sebep olmuştur. İran’da 
bu muhalif örgütlenme sistemi, eğitim almış kesimle sınırlı değildir. Örneğin bazar esnafının, 
işçi gruplarının da kendi dowres (grupları) vardır. Bu gruplar çayhanelerde, mağazalarda, 
camilerde, spor salonlarında buluşmaktaydı. Bunlar için düzenlenen toplantılar, genellikle 
mollalar için çalışan görevliler ve esnaflar tarafından hazırlanmıştı. Raporlara göre bu 
grupların temel problemleri, “demagoji” temelli bir propaganda anlayışına sahip olmalarıdır. 
Yani bir araya gelip ülkedeki problemleri konuşup, tartışıp bir sonraki toplantıya kadar 
dağılıyorlardı; “Dowres” denilen bu muhalif gruplar, politik görüşü daha özgür bir atmosfer 
istiyorlardı; ancak politik eylemlere büyük oranda bir katkıları yoktu. Farklı gruplar birbirleri 
arasında iletişim ağına sahip değillerdi. Gelişmeyi başaran çok az grup olmuştu; ancak bu 
durum, Dowres gruplarının İran devrimi sürecinde etkisiz olduğu anlamına gelmez. Bazen 
problemlerin sadece konuşulması bile etkili bir propaganda yöntemidir ki Dowres grupları, 
İran’da muhalif fikirlerin tüm halka ulaşmasında oldukça önemlidir. Nitekim, 1979 senesinde 
tüm bu grupların üyeleri İran sokaklarında olacaktır. 

2.2.Muhalif Siyasi Gruplar 
ABD istihbarat raporlarına göre, İran siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Milli Cephe ve 
Tudeh Partisi gelişmeyi başarmış dowres gruplarındandır.6 Bu gruplar, 1933 İngiltere Petrol 
antlaşmasına verilen tepkilerle ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu tepkiyi değerlendiren dış 
güçlerin ise bu dönem İran’da bir halk hareketinden çok büyük bir endişe duymadıkları 
anlaşılır. Çünkü, onlar İran’daki muhalefetin birlik içinde olmamasını bir avantaj olarak 
değerlendirmektedir. Ayrıca muhalefetleri ile esas gücü oluşturabilecek din adamlarının da 
“İran’dan çok İslam’la ilgileniyor” olduklarını düşünmektedirler.7 Bu bakış açısı, İran’daki 
din adamlarının milli hassasiyetlerinin ve gücünün Batı tarafından 1960’lı yıllarda 
küçümsendiğini gösterir; ancak İran’da din adamları için öncelik din olsa da özellikle 1979 
devrimde temel propagandalarından birisi milli söylemler ve İran kaynaklarının Batı’ya 
sunulmasına karşı çıkmak olmuştur. Bu tutum, 1979’da din adamlarının önderlik ettiği 
protesto gösterilerinde birçok kişinin bir araya gelmesini sağlamıştır. Humeyni’nin “1988 
Kararnamesi”, Batı’nın İran’da din adamlarını değerlendirirken yanıldıklarını kendilerine bir 
kez daha göstermiştir. 

2.2.1. Milli Cephe 
1949’da Şah’ın çeşitli yardım talepleri ile ABD’ye gitmesi; Milliyetçilik fikri ve 1949’da 
hükümet karşıtı farklı grupların liderlerinin bir araya gelmesi ile protesto gösterileri 
yapılmıştır. Bu gösterilerde 20 kişilik bir grup ve liderleri olarak Muhammed Musaddık 
temsilci olarak görevlendirilmişlerdir. Milli Cephenin kuruluşunun ardından, ilk talepleri üç 
noktada özetlenmiştir: Seçimlerin özgürce yapılması, sıkı yönetimin kaldırılması ve basın 
özgürlüğü.8 Milli cephenin programı, İran’ı yabancı devletlerin etkisinden kurtarmaya 
dayandırılmıştır. Anayasal demokrasi, tarafsızlık, yolsuzlukların önlenmesi temel 
söylemleridir. İran gücünün yeniden canlandırılmasını istemişlerdir.9 Kuruluşunun ardından 
Demokratik Parti, İran Partisi, İstiklal Partisi, Vatanseverler Partisi vb. siyasi yapılarda Milli 

                                                           
6 Security Archieve, Department of States, Bureou of İntelligence and Research Studies in political Dynamics, 
Number 13, İran, December 1966, s.34-36 
7 Security Archieve, a.b., s.34-36 
8 Ervand Abrahimiyan, Between Two Revolution, Princeton University Press, New Jersey, 1982 s.253 
9 Security Archieve, a.b., s.34-36 
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Cephe’ye katıldı.10 Milli Cephe’nin bünyesindeki bu muhalif çeşitlilik, Musaddık devrildikten 
sonra bile İran siyasi hayatında bu partinin temellerindeki etkili figürleri devamlı kılmıştır. Bu 
gruplar, Musaddık’ın devrilmesinden sonra da rejim karşıtı duruşunu sürdürmüştür. Bu da 
Milli Cephe’nin sonunu hazırlamıştır. 1961 seçimlerine liderleri Allahyar Salih’in katılmasına 
izin verilmişse de 1961’de kurulan parlamentoyu Şah kısa süre sonra fesheetmiştir. 
Sonrasında da Şah tarafından başbakanlığa atanan Ali Amini’nin işbirliği çağrısını da 
reddetmişlerdir.  
Milli Cephe, 1962’de Musaddık’tan sonraki ilk kongresini düzenlemiştir. Kongre görüşmeleri 
oldukça sert geçer. Eski Musaddık taraftarlarından oluşan İran Partisi’nden otuz beş üye, genç 
entelektüeller arasında hoşnutsuzluk uyandırmıştır. Bu karışıklık ve hükümetin tacizlerine 
rağmen Milli Cephe, konsey seçimlerini yapmıştır. Tüzük ve detaylı bir program hazırlayarak 
tekrar politik bir güç olma yolunda bir görüntü vermiştir. 
1963’de Şah’ın Reform programı ise Milli Cephe için bir ikilem olmuştur. Çünkü reform 
programını destekliyorlardı. Birçoğu Milli Cephe’nin programında da vardır; ancak Milli 
Cephe, Şah’ın reformlar konusundaki yöntemine karşıdır. Sonuç olarak Şah, Milli Cephe’nin 
faaliyetlerini yasaklamıştır ama onlar anayasal bir hareket gibi faaliyetlerini sürdürmüştür; 
ancak bu bir nevi etkisiz ve sessiz bir boykot olmuştur. Yani referandum bu anlamda Şah için 
politik bir başarı olurken, Milli Cephe için felaket olmuştur. 
Milli Cephe’nin en önemli başarısızlığı, 1964 yılı başlarında rejime karşı ılımlı bir liderlik 
anlayışı ile karşı durmaya çalışmasıdır. Bu sırada Musaddık da Allahyar Salih liderliğindeki 
gruptan desteğini çekmiştir. Görünürde başka bir liderin de olmadığı bu dönemde Milli 
Cephe, liberal bir anayasa hareketi olarak çökmüştür. Bu çöküş rejim karşıtlığının son 
bulması demek değildir. Genç İranlılar, politik eylemler için yeni yollar aramışlardır. Nitekim 
onların çabaları 1964’ün sonlarında III. Milli Cephe’nin oluşturulması ile sonuçlanmıştır; 
ancak 1965 yılı başlarında anti hükümet söylemlerinin olduğu broşürlerin basılmasıyla, parti 
içi anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Bazı milliyetçiler aniden ortaya çıkabilecek politik bir 
saflaşmada İran’ın modernizasyonu hakkında meydana çıkacak zorluklar için planlar 
yapmıştır. Buna karşın, hükümet her türlü organize faaliyeti engellemiştir. Aynı zamanda 
Milli Cephe üyeleri arasındaki temel kanaat ise Batının liberal bir muhalefeti 
desteklemeyeceğidir. Hatta Milli Cephe üyeleri, Şah rejimine baskı konusunda destek verdiği 
için ABD’yi suçlamışlardır. Dolayısı ile Şah’ın baskısı, Milli Cephe’yi kuşatmıştır. Onlar, 
fikirlerini ancak doğrudan ve en açık şekilde kendi toplantılarında dile getirebilmişlerdi. Bu 
durum dahi onları rejim için tehlikeli bir duruma getirmiştir.11 Ayrıca Şah onları komünist 
Tudeh partisinin cesaretlendirdiğini belirtmiştir. 
Milli Cephe’nin Baqer Kazemi, Allahyar Saleh, Karim Sanjabi gibi liderleri, özgürlük ve 
demokrasi istemişlerdir; ancak grup, On Beş Hordat olayları olarak bilinen, Şah’ın mollaların 
tepkisine karşı keskin nişancılara ateş emri verdiği olaylardaki sokak gösterilerinde çok fazla 
yer almamıştır. Bunun bir sebebi grubun önemli isimleri ve liderlerinin hapse atılmış olması 
ve kendilerini de ıslahat karşıtı olarak mimletmek istememeleridir. Sadece Mehti Bezirgan ve 
beraberinde birkaç özgürlük taraftarı olan din adamı tezahüratlarda bulunduysa da Milli 
cephe, 1960- 1963 yılları arasında İran’da yaşanan krizden büyük yara almış ve bölünmüştür. 
Mehdi Bezirgan’ın öncülüğünde bir grup İran Özgürlük Hareketi’ni oluşturmuştur. 12 

                                                           
10 Masoumeh Banitalebi, Kamaruzaman Yusoff and Zahra Khajeh, “Disintegration of Iranian National Front: 
Causes and Motives” World Journal of Islamic History and Civilization, 2 (4): 237-245, 2012, DOI: 
10.5829/idosi.wjihc.2012.2.4.2406, s.238 
11 Security Archieve, a.b., s.34-36 
12 James F. Good, İran ve Eyalet-i Muttehide Der Sayeyi Mosaddık, Tercüme: Mehdi Hakikathevah, 
Ketapkhuneyi Milli İran, 2003, s.229 
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1970’li yıllarda Şah bu muhalefetin tam olarak yok edilemediğinin farkındadır. En önemli 
desteği, ABD’de Şah’ın politik özgürlükler konusunda halka bazı haklar tanıması gerektiği 
mesajını vermektedir. 1977’de Şah, muhalif partilerin kurulabileceğini ilan ettiğinde, Kerim 
Sancabi liderliğinde Milli Cephe’de tekrar harekete geçmiştir; ancak Kerim Şencabi’nin bu 
süreçte Paris’de Humeyni ile görüşmesi, parti içinde desteğini yitirmesine sebep olur. Bir 
diğer önemli isim Şahpur Bahtiyar da Şah ile işbirliğini kabul etmiştir. Böylece devrim 
sürecinde desteğini yitirmiştir.13 

2.2.2. İran Özgürlük Hareketi 
Mehdi Bezirgan önderliğinde kurulmuş, birkaç farklı muhalif grup ve dini eğilimli bir parti 
olarak güçlü bir dini destek almıştır. Ayetullah Seyid Mahmut Telegani, Hassan Nazih de bu 
gruptandır.14 Milli Cephe ile bağlantılı gruplar içinde en etkili olanlarındandır. Bunun bir 
sebebi Mehdi Bezirgân’ın Humeyni ile kurduğu bağ iken, diğer yanda Telagani’nin İslam ile 
Batı bilimini sentezleme fikirleri ile genç aydınlar arasında ilgi uyandırmış olmasıdır.15  
Bu grup, gerekirse silahlı mücadele ile özgür, demokratik ve bağımsız bir dış politika 
sürdürülmesini savunmuştur; ancak kendi içlerinde de farklı görüşlere sahiptirler. Mehdi 
Bezirgan ve Telagani gibi bazı isimler, dinin politikadaki yerini desteklemiştir. Mehdi 
Bezirgan, her ne kadar Batıda eğitim almış sosyal demokrat bir gelenekten gelse de 
komünizm ve Hristiyan kapitalistler konusunda çekinceleri vardır.16 Telegani ise yukarıda 
belirtildiği gibi hem sosyalist hem de dini çevreler içindeki muhalefeti birleştirici rolü olan 
İran Devrimi sürecindeki önemli din adamlarındandır. Bazergan ise 1979’da Humeyni’nin 
geçici hükümetin başkanlığı görevini vereceği isimdir. 1963 Şubat ayında tutuklanıp, 10 yıl 
hücre hapsine mahkûm edilmiştir. Özgürlük hareketinin faaliyetleri, 1968’de resmen 
yasaklansa da gizli toplantılar düzenlemeye ve İran dışında Fransa, ABD gibi ülkelerde 
örgütlenmeye devam etmişlerdir. Grubun ABD’nin kuzeyindeki yetkilileri İbrahim Yezdi, 
Abbas Emir İntizam, Muhammed Nakhshabi, Mustafa Kamran gibi aydınlardır. Muhammed 
Nakshab, 1960’ların ortalarında Kuzey Amerika’da İslami Öğrenci Birliği’nin kurulmasını 
sağlamıştır. İbrahim Yezdi bu grubun Texas’daki temsilcisi olarak, Humeyni ile irtibatı da 
sürdürmüştür. Nitekim İran Devrimi’nden sonra kendisi dış işleri bakanı olmuştur. Devrimden 
sonra savunma bakanı olan Mustafa Kamran ise bu öğrenci birliğinin California temsilcisidir. 
Fransa’da ise Sadık Kutupzade ve Abdul Hasan Benisadr bu grubun önemli isimleridir. 
Kutupzade İslami Öğrenci Birliği’nin Avrupa ve Cezayir, Irak, Suriye gibi ülkelerle 
iletişimini geliştirmekten sorumludur.17 İran Devrimi sürecindeki muhalif yapılar ve 
örgütlenmeler içinde yurt dışında en programlı faaliyet gösteren hareket olarak bu grubu 
değerlendirmek mümkündür. Humeyni, Devrim gerçekleştikten sonra bu gruba devlet 
yönetiminde öncelik vererek hem sürece katkılarının karşılığını vermiştir hem de İran’da 
toplumsal bütünleşmenin sağlanabilmesi için bu gruptan o süreçte de faydalanmıştır.  

2.2.3. Mücahidin Grubu 
İran Özgürlük Hareketi’nden ayrılan bir grup 1960’ın ortalarında Mücahidin Grubu’nu 
kurmuştur. Diğer muhalif grupların birçoğu gibi, İran’ın ABD ile ilişkilerini eleştiren bir 
gruptur. Ali Şeriati’nin fikirlerinden etkilenen bu grupta, dini fikirler ön plandadır. Bununla 
birlikte çağın gereklerini ve buna uygun çözüm yollarını talep etmektedirler.18 İran’ın pek çok 
                                                           
13 Masoumeh Banitalebi, Kamaruzaman Yusoff and Zahra Khajeh, “a.g.m.” s.241 
14 F. Good, a.g.e., s.229 
15 Abrahimiyan, a.g.e., s.463 
16 Nasr İrani, “Revabıt-ı Iran ve Amerika ve Şorevi Ez Ceng-i Beynelmileli Dovvom Takunun”, Der Yek Ketab Der 
Yek Maghale, s. 82-83, t.y, Tehran,  
17 Abrahimiyan, a.g.e., s.463-468 
18 Ali Sirmen, ”İran Cumhuriyetler Savaşı” Cumhuriyet Gazetesi, 23 Mart 1979 , s.4 
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mollasından farklı olarak Ervand Abrahimiyan, Ali Şeriati’nin bu grubu dolaylı olarak 
Şii’liğin devrimci yönü üzerindeki çalışmalarında desteklediğini belirtir.  
Mücahidin grubu, silahlı faaliyetlerine 1971 Ağustos ayında başlamıştır. Pers 
İmparatorluğunun 2500.yılını kutlama etkinliklerinde elektrik şebekesini bombalamış ve İran 
hava kuvvetlerine yönelik eylemlerinde yakalanmışlardır. Bu olaylar sırasında tutuklanan 
üyeleriyle birlikte çok kayıp verseler de mücadeleye devam etmiş ve yeni üyeler 
kazanmışlardır. Bu gruba İran Özgürlük hareketi, zaman zaman maddi destek sağlamıştır. 
Faaliyetlerini sürdürürken gizli olarak “jengal” gazetesini çıkarmışlardır. Marksizme yakın 
görüldükleri için, İslam Marksistleri olarak da adlandırılmışlarsa da İslam’ı ideoloji olarak 
benimsemişlerdir. Şah’ın uyguladığı sert politikalara karşı şiddet eylemleriyle mücadele 
etmeyi savunmuşlardır. Şah rejimi çöktüğünde sosyal adaleti, bağımsız bir ekonomi sistemini 
getirmeyi ve Batıya bağımlılığı yok etmeyi vadetmişlerdir.  
1976’da Mücahidin Grubu, İranlı gençler arasında faaliyetlerini arttırmış ve İran dışındaki 
İslami Öğrenci Birliği ile temas kurmuştur. Aynı zamanda işçi grubu ile de temaslarını 
geliştirmiş, “Kıyam-ı Karger” (İşçi Ayaklanması) adında bir dergi çıkarmışlardır. 19 İran 
Devrimi sürecinde özellikle sokak eylemlerinde ve protestolarda önemli bir grup olmuştur.  
ABD raporlarına göre “Dowres” toplantılarından ortaya çıkan Şah veya rejime muhalif diğer 
bazı oluşumlar şunlardır:  

2.2.4. İran Partisi 
Profesyonel ve entelektüellerden oluşmuştur. İlk dönemlerde bir mühendisler birliği şeklinde 
faaliyet göstermiş, zamanla politik niteliğini ortaya koymuştur. Üyeleri arasında resmi devlet 
görevlileri, bir zamanlar Milli Cephe’de çok önemli pozisyonlarda olan kişiler vardır. 
Üniversite öğrencileri ve eğitimli kadınlar birlik içinde yer almıştır. İran’da genç 
entelektüeller ve üniversite öğrencilerinin etki potansiyellerini hemen tüm muhalif gruplar 
değerlendirmeye çalışmıştır. İran Partisi’de haftalık olarak çıkardığı “genç sosyalistler” 
başlıklı bildiri ile bu grupla bağını sürdürmeye çalışmıştır. Milli Cephe’nin içinden çıkan 
önemli partilerden biridir. Allahyar Salih, Mehdi Bazargan gibi isimler tarafından finanse 
edilmiştir. Gayri Müslümlerin partiye üye olması yasaklanmıştır. 20Grubun tek şansı, Milli 
Cephe ile birleşip gruplar arasındaki çatışma manzarasını uzlaştırmaktır; ancak yapmamıştır. 
İran’da muhalefetin en önemli sorunu budur. Bütünlüğün önemi uzun vadede anlaşılmıştır. 
Buna rağmen, devrim süreci fiilen ortaya çıktığında bile bu bütünleşmeyi sağlamak 
konusunda Humeyni çeşitli stratejiler ortaya koymuş, hatta devrim sonrasında baskı ile bu 
bütünlüğü korumuştur denilebilir. 

2.2.5. Pan-İran Partisi 
Muhsin Pezeshkpur tarafından kurulmuştur. Özellikle öğrenciler için cazip bir muhalefet 
grubudur. İran’ın eski değerlerini kullanmıştır. Aşırı milliyetçi ve vatanperver bir yapıdır. 
Fakat 1952’den itibaren aktif değildir. Zira Pezeshkpur monarşi yanlısı bir tavır geliştirince 
üyeleri diğer muhalif gruplara dağılmıştır.  

2.2.6. İran Milli Partisi 
Darius Faruhar tarafından kurulmuştur. Milli Cephe’nin en militan kesimi tarafından 
kurulmuştur da denilebilir.21 Grubun kurucusu Faruhar, Milli Cephe kurulurken ve sonrasında 
maddi desteğini sürdürmüştür.22 1964 Eylül ayında tutuklanıp hapse atılmıştır.  
                                                           
19 Abrahimiyan, a.g.e., s.489-496, Ayrıca Bknz: Ervand Abrahamian, MERIP Reports, No. 75/76, Iran in 
Revolution (Mart- Nisan 1979), s. 3-8 
20 Abrahimiyan, a.g.e., s.252-253  
21 Security Archieve, Department of State, Memorandum of Conversation, 27 Nisan 1951,  
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2.2.7. İslami Milliyetçi Parti 
Bu gizli örgütlenme, 1965 Ekim ayında Şah dönemi İran istihbarat örgütü SAVAK tarafından 
fark edilmiştir. İyi organize olmuş, koordineli bir oluşumdur. Lideri Muhammed Kazem 
Musavi Berujerdi ve elli beş üyesi 1966 yılında tutuklanmıştır. Berujerdi ölüm cezasına 
çarptırılmış, cezası daha sonra hafifletilerek ömür boyu hapise çevrilmiştir. Üyeleri, yirmili 
yaşların başındaki gençlerdir. Örgütlenme içindeki dini grup, kendini bu olaylardan uzak 
tutabilmiştir. Tutuklananlardan yalnızca bir tanesi din adamıdır.  

2.2.8. Tudeh Partisi 
İran siyasi tarihinin en köklü siyasi oluşumlardan biridir. Bazı kaynaklarda, partinin İran’da 
faaliyet göstermesi 1920’li yıllara dayandırılmaktadır; ancak her noktada Sovyetler Birliği 
etkisinde olduğu vurgulanabilir.23 1937’de İran’da siyasi atmosferi rahatlatmak amacıyla 
siyasi suçluların bazıları serbest bırakılmıştır. Bu süreç, Tudeh’in siyasi parti olarak ortaya 
konulmasında önemlidir. Tudeh, Sovyet ve komünizim taraftarlarının eğilim gösterdiği bir 
oluşumdur. Bu sebeple ABD ve İngiltere için tehdit olarak algılanmıştır. Nitekim Tudeh 
taraftarları, diğer grupların zayıf noktalarından faydalanmıştır. Ayrıca Sovyetlerin 
milliyetçiliğe karşı olmadığı propagandasını yapmışlardır. 1930’lu yıllardan itibaren İran 
halkının ortak endişesi, İran’ın, İngiltere’nin Uzak Doğudaki sömürgelerine benzer bir yapıya 
dönüştürülmesidir. Bu sebeple İran’da ABD’yi daha güvenilir ve tercih edilebilir bulanlar 
vardır; ancak İran’da ABD ve İngiltere’yi aynı çerçevede değerlendirip Sovyetler Birliği’ne 
yönelim gösteren gruplar da vardı. Tudeh’in faaliyetleri bu sebeple ABD’yi 
endişelendirmiştir.24  
Tudeh, faaliyetlerini daha çok İran’ın güney batısında Abadan bölgesinde gizli olarak 
sürdürmüştür. Petrol işçileri ve Araplar arasında propaganda faaliyetleri vardır. Yine gizli 
olarak yayın yapan radyoları “Peyk-i İran” Avrupa’dan yönlendirilmiştir. Tudeh, Şah’ı 
devirmenin yollarını arayan bir gruptur. Faaliyet alanı geleneksel olarak Sovyetler Birliği’nin 
etkisi altında olan İran’ın Kuzey bölgeleridir. Tudeh, diğer muhalif grupları da ikna ederek bir 
çeşit “Birleşik Cephe” oluşturmaya çalışmıştır. Partinin entelektüel üyeleri, Batı’nın 
kendilerini desteklemediğini; ancak esas gücü üniversite öğrencileri kendilerini desteklerse 
elde edebileceklerini savunmuşlardır. Fakat İran ve Sovyetler Birliği ilişkilerinin gelişmesi, 
onları rejime karşı mahcup duruma getirmiştir. Böylece Sovyetler Birliği’nin politikası, 
Tudeh’i bir ikilemde bırakır çünkü Sovyetler Birliği önceliği Tudeh’e vermemiştir. Şah rejimi 
ile yani mevcut siyasi iktidar ile ilişkileri geliştirmek, Sovyet nüfuzunun İran’da gelişebilmesi 
için önceliklidir. Tudeh ise muhalefetteki dayanağına alternatif olarak belki Çin komünizmini 
kullanabilirdi fakat bu dönemde buna sempati duyan çok az sayıda insan vardı. İran’daki 
diğer muhalif gruplarla Tudeh arasında da Şah’a karşı birlikte hareket edebilecek bir iletişim 
yoktur.25 
Sonuç olarak Tudeh, Sovyetler Birliği destekli komünist fikirleri savunduğu için eleştirilmiş 
ve 1949’da bakanlar kurulu kararı ile faaliyetleri yasaklanmıştır. 1953’den itibaren polis 
güçleri tarafından takip edilmiştir. Bu baskı da Tudeh’in faaliyetlerinin ve etkisinin 
zayıflamasına sebep olmuştur. 

                                                                                                                                                                            
22 Abrahimiyan, a.g.e., s.257 
23 Miller, a.g.m., s.163 
24 Security Archieve, Department of State, Memorandum of Conversation, 27 Nisan 1951, Tudeh Partisi detaylı 
bilgi için bknz: Ervand Abrahimian, a.g.e. 
25 Security Archieve, Department of States, Bureou of İntelligence and Research Studies in political Dynamics, 
Number 13, İran, December 1966,s.34-36 



  

86 
 

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey and Iran 

Muhalif bir dini örgüt olan Halkın Fedayileri (fedaiyan-ı Halg) da Tudeh’den ayrılarak 
oluşturulmuştur. Bu grubun Filistin kurtuluş örgütü, FKÖ (Populer Front for the Liberation of 
Palestine PFLP) ile de bağlantısı vardır.26 

2.2.9. Sosyalist Cephe 
1960 yılında Tudeh üyesi Halil Maleki tarafından kuruldu. Maleki, doğrudan öğrencileri 
Amerika ve Avrupa’ya karşı kışkırttı. Milli Cephe onları daima SAVAK’la bağlantılı ve 
Şah’ın nüfuzu altında gördü ve hiç gerçek bir muhalefet gözü ile bakmadı. 1964’de broşür 
dağıttıkları gerekçesiyle bazı liderleri tutuklandı. 1965’de Maleki de tutuklandı ve Tudeh’in 
aleyhinde olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Bir diğer sosyalist monarşi karşıtı ancak Musaddık 
devrilirken Şah taraftarı örgüt “sumka” idi. Alman etkisinde “nazi yanlısı” bir kuruluş olan, II 
“Sumka” (Sosyalist Milli İran İşçi Hareketi) olarak anılır. 1979 Devrimi’nden sonra da sürgün 
edilen lideri Dairus Homayun, İslam rejiminin önemli muhaliflerinden olacaktı.27 

2.2.10. İslami Cumhuriyet Partisi (Camiayı Ruhaniyat-ı Mubarez) 
İran’da 1960’lı yıllardan itibaren gizli bile olsa muhalefet gelişirken, din adamları direkt veya 
dolaylı faaliyetleri ile bu sürecin odağında yer almıştır. Humeyni’nin mesajlarını halka 
ulaştıran ve onun emirleri ile halkı mücadeleye yönlendiren sayıları iki yüz civarında molla 
bu süreçte etkilidir. Bu mollalar, devrim sürecinde Humeyni’nin yanında ve desteği olan, bu 
süreci organize eden önemli bir rol üstlendiler. Bu grup, Şah’a karşı ortaya çıkan 
ayaklanmaların hemen her aşamasında aktiftir. Her kesimden üyesi vardı ve Ateyullah 
Telegani bu grup içinde önemli bir konumdadır. Konseyin kadın üyesi yoktur.28 Bu grubun 
Radikal din adamları olarak tanındığı ve kurduğu önemli örgütlerden birinin de “Camie-yi 
Ruhaniyat-ı Mubarez” (Direnişci din adamları) olduğu bilinir. Rafsancani, devrim sonrasında 
da sık sık “mücadeleci din adamları örgütü” toplantılarına katıldığını aktarır (Bazı eserlerde 
grubun adı “Militan Din Adamları Örgütü” olarak da geçiyor). Bu grup, Şubat 1979’da 
devrimi tamamlamak ve siyasi İslam’ı uygulamak için “İslami Cumhuriyet Partisi”ni 
kurdu.29 Kısa adı İCP olan bu parti, İran İslam Cumhuriyeti’nin şekillenmesinde oldukça 
önemli faaliyetlerde bulundu. Ayrıca, devletin kurumsal yapısı içinde önemli görevlere bu 
gruptan din adamları atandı.  
Humeyni’nin İran’a dönüşü sonrasında ülkede otoritenin ve kontrolün sağlanmasında, bu 
grubun etkisi yüksekti. Devrimin ilk aşamasında, Humeyni’nin İran’da liberalleri de hareketin 
içinde bir katalizör gibi kullanmasından huzursuz olan bu grup, uzun vadede İran’da etkisini 
arttıran en önemli oluşumdu. 
İCP, Devrim sonrasında kendilerini devrimin sahibi ve lidere en yakın kadro olarak görse de 
kontrollerini İran’da bir anda ortaya koyamadılar. Bu süreçte, onların tepkilerine rağmen 
Humeyni’nin devrimin ülkede yerleşmesi sürecinin bölünmeyle değil bütünleşmeyle 
sonuçlanması politikaları önemlidir. 

3. Devrim Sürecinde Propaganda Araçları 
İran Devrimi sürecinde gelişen muhalif organizasyonlar, fikirlerini halka doğrudan 
iletememişlerdir. Baskı altındaki politik bir atmosferde, bu fikirlerin halka ulaşması ve taraftar 
bulabilmesi, farklı metotlar geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Yukarıda bahsedilen 

                                                           
26 Nasrı İran-i, a.g.m., s.85 
27 http://www.iranpoliticsclub.net/history/nazis2/index.htm, Erişim Tarihi 12.06.2016, Afgkhami Golam Reza, 
The Iranian Revolution: Thanatos on a National Scale, The Middle East Institute, Washington D.C 1985, s.23  
28 “İran’da 200 Civarında Molla Bu Süreci Yönetiyor”1 Şubat 1979, 31 Ocak 1979 Milliyet 
29 Sinkaya, Bayram, Ortadoğu Siyasetinde İran, “iran İslam Cumhuriyetinde Siyasal Yapı ve Yönetim” Barış 
Kitapçılık, Nisan 2011, s.15 

http://www.iranpoliticsclub.net/history/nazis2/index.htm
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organizasyonların hemen hepsi, fikirlerini bildiriler, kitaplar, broşürler, gazete, dergi, radyo 
vb. kanallarla halka ulaştırmaya çalışmışlardır.  
İran’da halkı etkilemekte kullanılan propaganda metotlarından biri de şiirdir. 1963 ABD 
raporları da bir propaganda metodu olarak İran’da şiirin kullanımını vurgulamaktadır. İran 
halkını etkilemekte şiirin rolünün yüksek olduğu, Darious Homayun gibi bazı kişilerden 
şiirlerinin halkı kışkırtıcı niteliğinden bahsedilmiştir.  
 “There will be a poet after me 
Whose palette will have new color 
He’ll blow these deadening ashes” 30 
Şair, sözlerinin yani şiirin toplumu ateşleyeceğinin farkında ve kendisinden sonra biriken 
öfkenin bir diğer şair tarafından “küllerinin üfleneceğinden” halkın “parıltılı bir sıçramayla 
bugünün alaycı ve acımasız zulmünü yenecek” dizeleriyle politik tepkisini açıkça ortaya 
koymuştur. İran halkının edebiyat ve şiire ilgisi, göz önünde bulundurulduğunda bu oldukça 
etkili bir propagandadır. İran’da devrim sürecinde hemen her muhalif hareket benzer bir 
örnekten faydalanmıştır. 
Bahsedilen araçlardan hiçbiri, tek yönlü bir alan ifade etmemektedir. Yani bir grubun karşıtı, 
Şah ya da dış güçlerde bu süreçte zaman zaman İran halkına kendi fikirlerini kabul 
ettirebilmek için bu araçlara başvurmuşlardır. Bu noktada, araçları kullanma gücü ve etkisi 
bakımından, İran’da muhalif olarak din adamları ve milliyetçileri, ayrıca dış güçler olarak 
özellikle ABD ve Sovyetler Birliği etkisinde yayınları ve tabii ki karşı propaganda da Şah’ın 
faaliyetleri görülmektedir. 

3.1.Din Adamları 
İran Devrimi sürecinde muhalefeti oluşturan grupların başında yukarıda belirtildiği gibi din 
adamları, siyasi çevreler, aydınlar ve milliyetçi İranlı’lar gelmektedir. Ayrıca, Rıza 
Pehlevi’nin Fars Milliyetçiliği politikasıyla gelişen, etnik milliyetçi bir muhalif kesim de 
vardır. 31 Şah’a karşı muhalefet ilerledikçe, üniversite öğrencileri ve esnaflarla birlikte hemen 
tüm İran halkı bu muhalefetin parçası olmuştur. Nitekim İran Devrimi hemen tüm İran 
halkının ortak iradesiyle gerçekleşmiştir.  
Yukarıda izah edildiği ve oluşan muhalif yapıların da gösterdiği üzere, İran Devrimi’nde 
temel muhalif aktörler, milliyetçiler ve din adamlarıdır. 1960’lı yıllarda Şah’ın reform 
programına karşı ayaklanan din adamlarının lideri olarak, İran’ın Kum şehrinde olan Ruhullah 
Musavi Humeyni ön plana çıkmıştır. Şah, onu 1964’te sürgüne gönderse de, on beş yıl sonra 
İran’a Devrimin önderi olarak dönmüştür. Tüm bu süreç boyunca, Humeyni’nin hiçbir çaba 
göstermeden bu devrimin lideri olduğu düşünülemez. Nitekim gerek sürgün öncesi gerekse 
sürgün yıllarında Humeyni, yaptığı konuşmalar, yazdığı kitaplar ve derslerinde İran halkına 
propagandayı doğrudan doğruya uygulayabilmiştir. Bu sebeple kendisinin eserleri ve 
konuşmaları başlı başına propaganda örnekleri açısından inceleme konusudur. Sürgün hayatı 
başladıktan sonra, kitapları ve İran’a gizlice yolağı bildirileriyle de İran’daki muhalefeti canlı 
tutma çabası, onu destekleyen takipçileri tarafından sürdürülmüştür. Ali Şeriati’nin Müslüman 
gençler için İslam’ı bir ideoloji haline getiren32 fikirleri, Humeyni’nin söylemlerini de 
etkilemiştir. Komünizmin ve sosyalizmin şiddetli propagandalarının olduğu bir dönemde, 
İnkılâp fikrini İslam ile örtüştürmek ve bütünleştirmek, Humeyni için özellikle devrimden 
sonraki yıllarda bir formül gibi kullanılmıştır. 
                                                           
30 Security Archieve, Department of State, No:A-351, ON 12/234, DEC,21,1963 
31 Gulara Yenisey, İran’da Etnopolitik Hareketler (1922 -2004), Ötüken Yay, İstanbul 2008, s. 128 
32 Taflıoğlu Serkan, Humeyni İran İslam Devrimi: Şah Nasıl Mat Oldu, Kripto Yay, Ankara, 2010 s.112 



  

88 
 

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey and Iran 

Humeyni’nin hemen her konuşmasında, öncelikle İran halkını Şah’ın hatalarına tepki 
göstermeye davet etmiştir. Zamanla konuşmaları doğrudan Şah’ı ve bir süre sonra da rejimi 
hedef almıştır. 1970’li yılların sonunda, halk hareketi Şah’ın ülkeyi terk etmesini sağlayacak 
boyuta ulaştığı andan itibaren de İslami bir rejim kurulacağından bahsetmeye başlamıştır. 
Sadece devrim lideri olarak Humeyni’nin konuşmaları bile değerlendirildiğinde, sistemli ve 
adım adım ilerleyen bir tasarı ve bu yönde geliştirilen propaganda aktiviteleri ortaya 
çıkmaktadır.33 

3.2.Dış Faktörler 
İran Devrimi sürecinde özellikle Soğuk Savaş Döneminin temel aktörleri olan ABD ve 
Sovyetler, gibi ülkeler İran’da gizliden gizliye bile olsa bir tepkinin biriktiğini 
gözlemlemişlerdi. Bu ülkeler, İran’da bir şeylerin değişeceğinin farkındadırlar. Bu değişimin 
dışında kalmamak için de kendi menfaatlerine yönelik planlar yaptılar. ABD raporları açık 
şekilde, aydın kesim ile gençleri hedef alarak, aydınların geleceğin liderlerini etkileme 
potansiyellerini kendi istedikleri yönde kullanabilmenin yollarını aramaktan bahsetmektedir.  
Muhammed Rıza Şah, 1970’li yıllarda dünyadaki değişim ekseninde, Körfezin Jandarması 
olabilmek için, hızla ABD yardımlarına yönelmiştir. Nitekim ülke içinde gizli olarak süren 
muhalefetin en fazla rahatsızlık duyduğu konulardan biri de Batı ile geliştirilen ilişkilerdi. Bu 
noktadan sonra, Sovyetler Birliği destekli Tudeh’in yayın organları da Şah’a karşı 
propagandalarında artık onu “Amerika’dan başkasını duymayan bir fareye” 34 benzetmekten 
geri kalmamıştır. İran’da Şah karşıtı propagandalar, artık onun saygınlığını yitirmesine sebep 
olacak kadar serttir. Şah karşıtı propagandalar, bir yandan O’nun yanlış politikalarını 
eleştirirken, diğer yandan Şah’ın itibarsızlaştırılması sağlamak için geliştirilmiştir.  
Sovyet kontrolündeki İran radyolarında, eğer İran, Amerika ile bir anlaşma imzalarsa sonucun 
İran için korkunç olacağı şeklinde yayınlar yapılmıştır. Bu yayınlarda, İran Şah’ı “zayıf ve 
emperyalizm sempatizanı olmakla itham ediliyordu.” Sovyetlerin direkt Şah’a yönelttikleri bu 
sert söylem ve propagandalar, İran halkına yöneltilmemiştir: “İran halkını ise cesur ve 
haksızlığa uğramış olarak değerlendiriyor ve İran halkını etkilemeye çalışıyordu”. New York 
Times gazetesinin 1959 yılında yaptığı bu değerlendirme, 1970’li yıllarda da değişikliğe 
uğramış değildir.35 
İran’da tüm tepkilere rağmen Şah’ı koruyan en önemli güç, muhalefetin bir arada hareket 
edememesidir. Tudeh, bu bütünlüğü sağlayamazdı çünkü çok keskin bir ideolojiyi hem de 
direkt Sovyet etkisi ile savunmaktaydı. Aksi bir propaganda ortaya koymaya çalışsa da başarı 
gösteremezdi. Nitekim Tudeh’in birleştirici rolüne İran halkı inansa bile ABD müsaade 
etmezdi. Yani bu güçler bir de birbirlerine karşı yürüttükleri rekabeti İran halkına 
propagandaları vasıtasıyla yansıtmışlardır.  
İran üzerindeki bu rekabet süreci devrimin gelişimi ve varoluş mücadelesinde Humeyni ve 
devrimci kadro tarafından değerlendirilmiştir. İran’da 1979 yılında yeni sitem kurulurken, en 
önemli söylem ise “ne Doğu ne Batı”, yani soğuk savaşın iki süper gücü ve nüfuzunu 
reddedilmesi olmuştur. Humeyni, Amerika’yı “Büyük Şeytan” İsrail’i “Küçük Şeytan” ilan 
etti. 36 Bu, İran’ı dünyadan izole edip, İran halkını devrim temellerine bağlamak için ortaya 

                                                           
33 Ozdemir, a.g.t., s.282 
34 Security Archieve, Department Of State Document, 21 September 1974 
35 Jay Walz, New York Times, Strugglr Over İran is Far From Decided, 1 Mart 1959 
36Eric Pace, “Many Jews, Upset About Future, Leaving Iran for West and Israel: Many ...” Special to The 
New York Times New York Times (1923-Current file); Feb 1, 1979; ProQuest Historical Newspapers: The 
New York Times (1851-2010) pg. A10 
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konulan bir propagandadır. En azından bu propagandanın bir yönü budur. Bunun ortaya 
konulabilmesinde ise temel sebep ABD ve Sovyetler Birliği’nin sürdürdüğü politikalardır. 

3.3.Şah ve Karşı Propaganda 
Muhammed Rıza Şah, kendisine karşı sürdürülen muhalif faaliyetlere karşı daima sert 
olmuştur. Muhalefetin varlığını sürdürümesine izin verilen dönemlerde dahi bu daha çok bir 
muhalif avlama stratejisi olarak uygulanmıştır. Şah, izni dışında sürdürülen her türlü hareketi, 
rejim düşmanı olarak değerlendirmiş ve bunlardan ülkeyi korumak için istihbarat teşkilatını 
kullanmıştır. Şah dönemi İran İstihbarat örgütü SAVAK (Sazman-ı Ettelaagat-ı Emniyeti 
Keşver) istihbarat ve haber toplama görevini daha çok iç muhalefetten rejimi korumak üzere 
şekillendirmiştir. Bu örgüt, yalnızca kontrol sağlayıp haber toplamak değil, aynı zamanda 
propaganda yaymak görevini de üstlenmiştir. İran’da SAVAK’ın kuruluşunun ardından hızlı 
bir şekilde işçi örgütlenmelerinden, öğrenciler arasına kadar SAVAK ajanları yerleştirilmiştir. 
Örgüt acımasızlığıyla halk arasında ün salmıştır.37 Moin’in tabiri ile muhaliflere karşı 
“SAVAK insafsız bir makineye dönmüştü.” Fakat, İran’da Şah’ın politikaları sertleştikçe, 
karşıtları ortadan kalkmamış aksine muhalefet de sertleşmiştir. Nitekim, Şah’ın bu anlamdaki 
uygulamaları devrimi yönlendirecek kadronun amaçları için bir propaganda aracı olmuştur.38  
SAVAK yetkilileri, halk arasında her şeyi askerler ve elit aileler dahil takip etmektedir. 
SAVAK’ın gözaltına aldığı kişilere yaptığı işkenceler ve Şah’ın sırf bu yüzden kurdurduğu 
işkence odalarının varlığı bilinmektedir. Bununla birlikte şık giyimli, kibar SAVAK 
görevlileri de zaman zaman toplumu korkutma amaçlı bu “cehennem odalarının” 
propagandasını yapmıştır. Şah, kullandığı diğer askeri-güvenlik ve haber alma tedbirleri ile 
zaman zaman bu kurumların birbirini denetlenmesini de sağlamıştır.  
Şah’ın bu politikalarından hemen her kesim rahatsızdır. Ülkenin solcuları, liberalleri, 
aydınları Şah’ın politikalarından huzursuzluk duymuştur. Şah’ın bir diğer hatası da hatalarını 
kabul etmemek hatta inkâr etmekti.39 Nitekim, 1979’da hemen hemen tüm İran halkını bir 
araya getiren temel güç, esasında bu baskı ve korku politikası ile sürdürülen faaliyetlerin ve 
propagandanın Şah için ters etki etmesidir. 

4. İran İslam Devrimi ve Rejim Propagandası 
İran’da yıllar içinde biriken muhalefetin tepkileri, 1970’li yılların sonlarında artık sokağa 
taşmaya başlamıştır. Protestolar ve mitingler, toplum algısını yönlendirmekte oldukça etkili 
metotlardır. Muhalefetin tepkisinin sokağa yansıması, artık kitlelerin ortak tepkilere sahip 
olduğunun somut bir göstergesidir. Ayrıca, bu döneme kadar baskı ile susturan basın ve 
medya kanalları da 1978 yılından itibaren bu tepkileri daha da geliştirecek yayınlar yapmıştır. 
Bu süreçte, İran’da gazete ve dergilerin İran halkını yönlendirmek için koordine bir 
propaganda içerisinde oldukları görülür. Basın, henüz Şah İran’dayken Şah’ın devrilmesi, 
ülkeyi terk etmesi yönünde yayınlar yapmıştır. Ayrıca gerek İran’da gerekse dış dünya 
basınında Şah’ın ne zamana kadar direneceği, İran’ı ne zaman terk edeceği yönünde tahminler 
yürüten yayınlar yapılmıştır.  
17 Ocak 1979 günü, İran basınında “Şah gitti” manşetleri ile ülkedeki askerlerin Humeyni 
posterleri ile meydanlardaki fotoğrafları aynı sayfalarda yer almıştır. Bu yönlü yayınlar, İran 
da devrim sürecinde basının da Humeyni’nin lideri olduğu bir devrime destek verdiklerini 
göstermektedir. Ayrıca, Humeyni’nin dönüş tarihi de aynı gazetelerin sütunlarında yer 

                                                           
37 “Iran’s Ministry of Intelligence and Security: A Profile “The Library of Congress, Report 2012 
http://freebeacon.com/wp-content/uploads/2013/01/LOC-MOIS.pdf , Erişim Tarihi 02.08.2016, s.5,6 
38 Baqer Moin, Son Devrimci Ayetullah Humeyni, Çev: Osman Cem Önertoy, Ankara, 2005, s.159 
39 Keddie Nikki, Rişehayi Englabı İran, Tercume, Abdülrahim Gevahi, Çaphabe Diba, Tehran, s. 221-227 

http://freebeacon.com/wp-content/uploads/2013/01/LOC-MOIS.pdf
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almıştır.40 Amerikan basını, Şah’ın ülkeden ayrılışının ilk günlerinde İran’daki atmosferi 
yansıtmıştır. Bazı Amerikan gazetelerinin bu yönde olumlu propaganda yaptığı söylenebilir. 
ABD’de bulunan İranlı öğrencilerin, Şah’ın gidişinden duydukları mutluluğu ifade eden 
sözler gazete sütunlarında yer almıştır.41 Bu anlamda ABD’nin İran Devrimine karşı genel 
tavrının İran’daki elçilikleri işgal edilene kadar ılımlı olduğu da söylenmelidir. 
Bundan sonraki süreçte, söylemler ve mesajlar yeni bir hedefe ait propagandaları içerecektir. 
Zira Şah’ın ülkeden ayrılması, devrimin tam manasıyla gerçekleştiği anlamını 
taşımamaktadır. Humeyni, halkın coşkusunun canlı kalması için, mesajlarını İran’daki mevcut 
rejime yönlendirmiştir. Humeyni’nin halka ulaştırdığı bu mesajlar, İslam Devrimi’nin 
gerçekleşmesi amacını ortaya koymaktadır: “İslam’ın propagandası için sıkı çalışın… 
İran’daki İslam karşıtı rejimi yıkmak için çalışın…. Aksi halde İslam ortadan kaldırılmış 
olacak…” 42 Bu sözlerin ortaya koyduğu gibi İslam Devrimi için Şah’ın gitmesinden daha 
fazlası gereklidir. Bu sebeple direniş devam etmeli ve mevcut rejim yıkılana kadar devrim 
heyecanı canlı tutulmalıdır. 
İran devrimine Humeyni’nin önderliğinde mollalar sahip çıkarken, İran dünyadan izole 
edilmiştir. Devrim, bunu kendi halkına kabul ettirmek için temellerini öncelikli olarak İslam 
fikriyle beslemiştir. Bu sayede İran halkının çoğunun desteğini de almıştır. Diğer taraftan 
İran’ın, böyle bir izolasyon politikasını sürdürebilecek güce ve kaynaklara sahip olduğu her 
fırsatta dile getirilmiştir.  
Basın ve medyada propaganda niteliğinde, İran’ın petrollerinin gücü ile dünyaya meydan 
okuyabileceği yönünde haberler ve yayınlar sıklıkla yer almıştır.* Nitekim İran halkının 
dünyadan izole bir politika ile kurulan bu yönetimin gücüne inanması gerekmektedir.  
Muhammed Rıza Pehlevi, İran’ı terk etmeye mecbur kalana kadar, Devrimi yönlendiren 
kadro ve lider olarak Humeyni’nin söylemleri, Sünni-Şii değil, İslam dünyasına yönelik 
cümlelerdir; ancak devrim’in ilk yıllarında, İran’ın bütünlüğünün Şiilik propagandasıyla 
sağlanacağı, İran meclisinde görüşülmeye başlanmıştır.43  
Özetle, devrim süreci somut olarak ortaya çıkana kadar yer altı örgütlenmelerinin gizli 
yayınlarıyla bile olsa İran’da bu süreç hazırlanmıştır. Devrimin ortaya çıkışı ile devrimi var 
etmek, sürdürmek ve güçlendirmeye yönelik propaganda metotlarına başvurulmuştur. 
Sonuç 
İran’da halkın tepkisini anlamak ve muhalefeti değerlendirmek için, öncelikle Dowresh 
grupları anlaşılmalıdır. İran’da gelenekselleşmiş bir yapı olan bu hareket, toplumun politik 
fikri yapısını ortaya çıkaran temel oluşumdur. Bu örgütlenme sistemi, İran halkının uzun 
yıllar süren baskı politikaları sonunda ürettikleri gelenekselleşmiş bir çözüm gibidir. İran 
siyasi tarihinde adı anılan hemen her siyasi partinin temellerinde encümen niteliğinde bir 
dowresh yapısından bahsedilmektedir. Bununla birlikte, bu yapılarla ilgili faaliyetlerin ABD 
istihbarat raporlarına yansıması da dış güçlerin camilerde, kafeteryalarda hatta evlerin içinde 
yürütülen muhalif hareketleri dahi gözlemlediğini göstermektedir.  
1960’lı yıllardan itibaren İran’da muhalif fikirler, kendi fikirlerini topluma yansıtabilmek için 
hemen her imkânı değerlendirmiştir. Hedef kitle genellikle aydın ve gençler olmuştur. Bu 
sebeple üniversite öğrencilerine yönelik dergi ve broşürlerin yayınları göze çarpmaktadır.  
                                                           
40 Keyhan 26 dey 1357, s.1-2, Şomare: 10614  
41 Moseley, Ray, “Theary- Eyed Shah Flies Out of Iran and Millions take to Streets in Joy”, 17 Ocak 1979, Chicago 
Tribune 
42 (Hamid Algar), İmam Humeyni, Islam and Revolution, Kagan Paul, New York, 2002 sf. 210 
* Bu propagandanın basın örnekleri için Bakınız Ekbelge 1  
43 Şurayi Müzakerati Meclis-i İslami İran, Devre 45, Sahife, 383,  
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Sonuç olarak, İran Devrimi tüm halkın ortak istekleriyle Şah’ın ülkeden gitmesini sağlamıştır. 
Bu sonuç bir anda ortaya çıkmamış ve yıllar için de yer altı örgütlemeleriyle de olsa 
hazırlanmıştır. Şah’ın ülkeyi terk etmesi sürecinde de İran’daki muhalif kitleler, yabancı 
devletler, din adamları, aydınlar, öğrenciler vb. her grup kendi çevresinde bu amacın 
propagandasını yapmıştır.  
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Türkiye'nin Afganistan- İran Arasındaki Sınır Anlaşmazlıklarına Müdahil Olması: 
Atabay Hakemliği 

Tuğrul Oğuzhan YILMAZ 
 
Özet 
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun akabinde, İslam ülkeleri ile gerçekleştirdiği çeşitli paktlar 
doğrultusunda, dış siyaset dinamiklerinde çeşitli değişimler yaşamış ve İslam Dünyası'ndaki 
dost ve kardeş milletlerle yakınlaşma ihtiyacı duymuştur. Türkiye, İslam Dünyası'ndaki 
etkinlik alanını genişletmek ve ağırlığını hissettirmek amacıyla; Müslüman devletler arasında 
ihtilaflı durumların çözümüne yönelik olarak, zaman zaman doğrudan müdahil olma ihtiyacı 
duymuştur. Türkiye bu bağlamda, Asya kıtasında bulunan iki Müslüman ve komşu devlet 
olan Afganistan ve İran arasında ihtilaflı bir mesele haline gelen sınır anlaşmazlığını sona 
erdirmek üzere hakemlik görevini üstlenmiştir. 1891 yılında İngiliz Generali Makkleyn'in 
çizdiği Afganistan- İran sınır hattında ihtilaflı bulunan "Musaabat" bölgesi sorununun çözümü 
ile yakından ilgilenmiş ve söz konusu sınır hattının yeniden düzenlenmesi için çeşitli 
girişimlerde bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 
direktifleri doğrultusunda; Fahrettin Altay Paşa başkanlığındaki Türk heyeti, konuyla 
ilgilenmek üzere önce İran'a ardından Afganistan'a seyahat etmiş ve Afganistan- İran 
arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümüne yönelik çeşitli görüşmeler ve karşılıklı ziyaretler 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin, Afganistan- İran arasındaki sınır anlaşmazlıklarını 
çözümlemek üzere gerçekleştirdiği hakemlik faaliyetleri, tarih literatürüne "Atabay 
Hakemliği" olarak geçmiş ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Afganistan- İran 
arasındaki sınır anlaşmazlıklarının Türkiye'nin hakemliğinde çözümlenmesi, her iki devlet ile 
aramızda mevcut bulunan siyasî, dinî, tarihî ve kültürel yakınlık perspektifinden 
incelendiğinde; Türkiye, Afganistan ve İran ile olan karşılıklı işbirliği ve ilişkilerini daha da 
güçlendirmiştir. Bu çalışma, Türkiye'nin 1934- 1935 yılları arasında, Afganistan- İran 
Musaabat sınır hattı sorununun çözümlemek üzere müdahil olarak gerçekleştirdiği Atabay 
Hakemliğini, bu doğrultuda gerçekleştirilen siyasî faaliyetleri ve her iki ülke arasında söz 
konusu süreç içerisinde gerçekleştirilen ziyaretleri konu almakta ve değerlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin üstlendiği Atabay Hakemliği süresi içerisinde; 
Afganistan ve İran'ın meseleye yönelik takındığı tavırlar ve dış politikada gerçekleştirilen 
girişimler, arşiv belgeleri ve basında yer alan bilgiler ışığında incelenmiş ve 
değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Afganistan, İran, Musaabat Bölgesi, Atabay Hakemliği.  
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Giriş 
Türklerin, Afganistan ve İran ile ilişkileri oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. XIX. 
Yüzyıl'da Rusya, Asya'daki nüfuz alanını genişleterek bu bölgede yayılmaya başlamış, 
Asya'daki Rus yayılmacılığı, Hindistan'a hâkim olan İngilizleri oldukça rahatsız etmiştir. 
Yayılmacı Rus siyasetinin Hindistan'a etki etmesinden korkan İngilizler, Afganistan'ı olası bir 
Rus işgaline karşı hedef olarak seçmişler ve 1839- 1842, 1878- 1879 ve 1919 yıllarında üç 
defa işgale kalkışmışlardır. İngiliz ve Rus emperyalizmi karşısında zor durumda bulunan 
Afganistan'a kardeş Müslüman ülke olarak gördüğü Türkiye, destek olmuş ve Afganistan ile 
karşılıklı olarak dostluk ve kardeşlik bağlarımız süre gelmiştir (Saray, 1997: 7-10-13-14; 
2006: 1; Şimşir, 2002: 9; Şahin: 2015: 17). 
XIX. Yüzyılda Asya'yı belirli nüfuz alanlarına ayırarak aralarında bir paylaşım gerçekleştiren 
İngilizler ve Ruslar, Afganistan ve İran gibi topraklarına fiilî olarak yerleşmişlerdir. 1907 
yılında, Asya üzerindeki nüfuz ve etkinlik mücadelesini sonlandıran İngiliz ve Ruslar, bir 
anlaşmaya varmışlar ve İran topraklarını da aralarında paylaştırmışlardır. İran'ın kuzeyi 
Ruslar, güneyi ise İngilizlerin etkisi altına girmiştir. Afganistan ve İran'daki bu durum, I. 
Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam etmiştir (Duman, 2010: 45-55, 249-268).  
Afganistan ile İran Arasındaki Sınır Anlaşmazlığının Tarihsel Arka Planı 
Birbirine komşu olan Afganistan ve İran arasında uzun bir sınır hattı mevcuttur. 1891 yılında 
İngiliz Generali Makkleyn'in çizdiği bu sınır hattı, her iki komşu ve Müslüman devlet 
arasında uzun yıllar çeşitli anlaşmazlıklara sebebiyet vermiştir. General Makkleyn'in çizdiği 
bu sınır hattı, esnek olmakla birlikte her iki ülke de söz konusu sınır hattını kendi lehleri 
dahilinde kullanmaya gayret etmişlerdir. Afganistan ile İran arasındaki Musaabat bölgesinde 
sınır hattının kuzey ve güney bölümleri çizilmiş olmasına rağmen orta bölümü "çizilmemiş ve 
belirsiz" bir halde bırakılmıştır. Afganistan ve İran arasında tartışmalara sebebiyet veren bu 
bölüm oldukça uzun ve geniş bir araziydi. İngilizlerin çizmiş oldukları Musaabat sınır hattı 
yüzünden Afganlar, Musaabat bölgesini fiilen işgal etmiş, İran'da söz konusu bölge 
üzerindeki hakimiyet iddiasından hiçbir zaman vazgeçmemişti. Bu sebeplerden dolayı her iki 
komşu devlet ciddi anlaşmazlıklar yaşıyorlardı.1  
İran'ın 1869 yılında Sistan bölgesine girmesiyle birlikte başlayan Afganistan- İran sınır 
sorunları, 1873 yılında İngiliz General Goldsmith başkanlığındaki bir heyetin verimli ve sulak 
arazileri İran'a bırakmasıyla birlikte söz konusu sınır hattının daha da tartışmalı bir hale 
gelmesine sebep olmuştur. İngilizlerin, İran topraklarını nüfuz alanı olarak kullanmaya devam 
etmek istemesi, Afganistan ile İran arasındaki sınır sorunlarının büyüyerek devam etmesine 
yol açmış ve 1891 yılında İngilizler, sınır hattına yeniden müdahil olmuşlardır. General 
Makkleyn tarafından Musaabat sınır hattı çizilmiş fakat sınır hattının 650 kilometrelik bir 
bölümü oldukça tartışmalı bir hale gelmiştir. 1903 yılında İngiliz Albay Mac Mahon, Sistan 
bölgesinden kuzeye doğru Siyah Kûh'a kadar sınırı yeniden çizmiş fakat tartışmalı bulunan 
375 kilometrelik bir hat, Afganistan ve İran arasında sorunlu bir bölge olarak kalmaya devam 
etmiştir. İngilizlerin her iki devlete sorun olarak miras bıraktığı Musaabat bölgesi sınır 
sorunları uzun yıllar çözümlenememiştir (Cöhce, 2002: 103-148).  
İngilizler, benzer bir sınır hattını; 1893 yılında Mortimer Durand eliyle Afganistan ile 
Pakistan arasında çizmişler söz konusu sınır hattı da Afganistan ve Pakistan gibi iki komşu ve 
Müslüman devlet arasında Musaabat örneğinde olduğu gibi uzun yıllar anlaşmazlık konusu 
olmuştur. General Makkleyn başkanlığındaki bir İngiliz heyetinin üç yıl sonunda uğraşarak 
tartışmalı hale getirdiği sınır hattı dahilinde İngilizler; iki ülke arasındaki sorunları 
"körüklemiş" ve "İngilizler her yerde yaptığı gibi sınır" sorunlarını sömürgeleştirdikleri veya 
                                                           
1 Şimşir, a.g.e., s. 281- 283. 
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nüfuz ettikleri alanlara yaymışlar ve Müslüman devletler arasında sunî sorunlar 
yaratmışlardır. 2 Söz konusu örneklerden de görüldüğü gibi İngilizlerin, Asya'da sunî sınırlar 
çizerek Müslüman devletler arasında çeşitli anlaşmazlıklar yaratması öne sürdüğümüz tezleri 
kuvvetlendirmektedir. Oldukça dikkatli hareket edilmesi gereken bir meselede Türkiye, 
Afganistan- İran sınır hattının çözümlenmesine hakemlik etmiş (Cöhce, 2002: 141) ve her iki 
devlet arasındaki sorunları başarıyla ortadan kaldırmıştır.  
Afganistan- İran Arasındaki Sınır Anlaşmazlığının Çözümlenmesi: Atabay Hakemliği 
I. Dünya Savaşı sonrasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılı emperyalistler tarafından 
parçalanmasıyla birlikte, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Jeopolitik olarak 
Doğu ile Batı'nın kesiştiği bir noktada yer alan Türkiye, "kültür ve uygarlık bakımından 
Doğuya bağlı" bulunmakla birlikte; Osmanlı İmparatorluğundan devraldığı tarihsel misyonu 
doğrultusunda, Mustafa Kemal (Atatürk) döneminde İslam Dünyası ve mazlum Doğu halkları 
ile ciddi ilişkiler tesis etmiştir. Bu bağlamda, Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik değerleri 
doğrultusunda ilişki ve ittifak kurduğu devletlerin başında Afganistan ve İran gelmektedir. 
Millî Mücadele'nin Batı emperyalizmi karşısında başarıyla sonuçlanmasından sonra Atatürk, 
"İslâm ve genel olarak Asya ve Afrika'nın sömürge halinde olan bahtsız insanları için bir ümit 
güneşi gibi yükselmişti"3 Osmanlı İmparatorluğu döneminde Müslümanların siyasî- dinî 
liderliğini uhdemizde bulundurmamız dolayısıyla, batı emperyalizmi ile mücadele noktasında 
mazlum Doğu halkları ve "Bütün Müslüman milletler bu kurtarıcının etrafında toplanmak 
istiyorlardı." Bu noktadan hareketle Atatürk, İslam Dünyası'na ve Doğu halklarına kayıtsız 
kalmamış fakat Doğu politikasını gerçek değerler üzerine inşa ederek "gerçeği hiçbir zaman 
gözden kaçırmamış, hayalden ve tehlikeli, lüzumsuz ve faydasız gösterilerden ve eğilimlerden 
kaçınmasını bilmiştir." (Akşin, 1999:190-201). 
1921- 1938 yılları arasında Atatürk döneminde, Afganistan ve İran devlet başkanlarından 
bazıları Türkiye'yi bizzat ziyaret etmiş ve Türkiye, Afganistan ile İran özelinde Müslüman 
devletler ve Doğu Halkları ile ilişkilerini güçlendirme yönünde ciddi adımlar atmışlardır. Bu 
doğrultuda, Türkiye bölgesinde ve Müslüman devletler arasında barış istemesi sebebiyle, 
Afganistan ile İran arasındaki sınır anlaşmazlıklardan endişe duymuş ve birer müttefikten 
ziyade samimi bir şekilde dost ve kardeş olarak gördüğü iki Müslüman komşu devlet 
arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için çalışmıştır (Erden, 2006: 120-269). 1934 yılının 
mayıs ayında, Afganistan Dışişleri Bakanı Feyz Mehmet Han ile İran'ın Kâbil Büyükelçisi 
Mehmet Taki İsfandiyari Han bir görüşme gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu görüşme 
sonucunda, Afganistan ve İran arasında bir protokol imzalanmıştır. "Kabil Protokolü" isimli 
bu protokolün sonucunda, her iki ülke arasındaki mevcut sınır anlaşmazlıklarının 
çözümlenmesi kararlaştırılmış ve ihtilaflı durumda bulunan "Musaabat" bölgesindeki sınırın 
çözümlenmesi ve "kesin sınırın çizilmesi" için her iki ülkenin de "samimi dost" ve kardeş ülke 
olarak kabul ettiği Türkiye'nin hakem olması kararlaştırılmıştır.4 Dönemin Cumhuriyet 
Gazetesi, Afganistan- İran arasındaki sınır anlaşmazlıklarının, Türkiye tarafından çözüme 
kavuşturulacak olması ile ilgili olarak şu satırları yazmıştır:  

                                                           
2 Afganistan ve Pakistan arasındaki Durand hattının yeniden çizilmesi ve sorunun çözümlenmesi için Türkiye 
Atabay Hakemliği örneğinde olduğu gibi doğrudan müdahil olmuştur (Şahin, a.g.e., s. 87, 97). 
3 Millî Mücadele'nin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün, batı emperyalizmi ile mücadele noktasında İslam Dünyası ve 
Doğu halkları üzerindeki etkisi ile ilgili olarak bkz. (İskender Gökalp- François Georgeon, Kemalizm ve İslam 
Dünyası, çev. Cüneyt Akalın, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, 2. Basım.) Ayrıca bkz. (Hadiye Yılmaz, Kurtuluş 
Savaşımız ve Asya- Afrika'nın Uyanışı -Hâkimiyeti Milliye Yazılarıyla-, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007).  
4 Ayın Tarihi, No: 6, Ankara, Haziran 1934, "İran ve Afganistan", s. 415; Şimşir, Atatürk ve Afganistan, a.g.e., s. 
281; Geçmişten Günümüze Türk- Afgan İlişkileri, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE) 
Yayınları, Ankara, 2009, s. 75- 76; Şahin, a.g.e., s. 84. 
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"Kâbil protokolü, Türkiye'nin Şark milletleri ve hükümetleri üzerinde fevkalâde siyasî itimat 
ve nüfuz kazandığını ispat etmesi itibariyle çok kıymetli ve ehemmiyetlidir (...) Kabil 
Protokolünün üçüncü maddesine göre İran ve Afgan hükümetleri Türk hakemin vereceği 
kararı kayıtsız şartsız kabul edeceklerini taahhüt etmişlerdir. Bu madde iki devletin Türkiye'ye 
karşı ne kadar derin bir emniyet ve itimat beslediklerine gayet parlak bir delildir. Kabil'de 
imzalanan vesika, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Şark milletleri üzerinde ne kadar büyük 
nüfuzu olduğunu ve bu milletlerin müşküllerini çözmek için Avrupa Devletleri yerine 
kendilerine daha yakın olan Türk milletine müracaatla iftihar ettiklerini göstermektedir."5  
Afganistan ve İran gibi Müslüman ve aynı zamanda komşu olan iki devletin; Batılı 
emperyalist devletlerden kendilerine miras kalan sorunların çözümü için, güçlü tarihsel 
bağları ve karşılıklı dostane ilişkilerinin bulunduğu ve henüz yeni kurulmuş olan Türkiye 
Cumhuriyeti'ni seçmesi, Mustafa Kemal (Atatürk) liderliğinde inşa edilen dönemin 
Türkiye'sinin, Dünya siyasetindeki önemini aynı zamanda Müslüman devletler arasındaki, 
Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras olarak devraldığı "saygınlığı" ve "ağırlığı" devam 
ettirmesi ve göstermesi bakımından oldukça önemlidir (Şimşir, 2007: 281; Aybar, 143-144; 
Kaya, 2010: 28; Şahin, 2015: 44).  
1934 yılı sonbaharında, Afganistan- İran arasındaki sınır anlaşmazlığında hakemlik görevi 
üstlenmek ve sınır anlaşmazlıklarını çözümleyerek Musaabat sınır hattını yeniden çizmek 
üzere Fahrettin (Altay)6 Paşa7 görevlendirilmiştir. Atatürk'ün uzun yıllar hizmetkarlığını 
yapan Cemal Çelebi Granda hatıratında, Fahrettin Paşa ve Afganistan ile ilgili olarak dikkat 
çekici bir olayı nakletmiştir: 
Atatürk'ün siyasî dostluklara büyük bir önem verdiğini kaydeden Granda, Afganistan Şahı 
Amanullah Han'ın, 20 Mayıs 1928'de eşi Afgan Kraliçesi Süreyye Hanım ile birlikte 
gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinin oldukça önemli olduğunu ifade etmiştir. Atatürk, 
Afganistan Şahının Türkiye ziyaretini oldukça önemli görmüş ve ziyaretin öncesinde günlerce 
Afganistan tarihini ve coğrafyasını incelemiş, aynı zamanda dönemin genel kâtibi Yusuf 
Hikmet (Bayur)'i bu konuda bir rapor hazırlamakla görevlendirmiştir. Amanullah Han, 
Türkiye'yi ziyaret eden ilk yabancı devlet başkanı olmuştur. Amanullah Han'ın Türkiye 
ziyareti sırasında Fahrettin Paşa, Amanullah Han'ın, Naci (Eldeniz) Paşa ise Kraliçe 
Süreyya'nın mihmandarlığı görevini üstlenmiştir. Fahrettin ve Naci Paşalar Şah ve eşini 
karşılamaya hazırlanırken, dönemin Başbakanı İsmet (İnönü), Atatürk'ün Fahrettin Paşa'yı 
"Afganistan'a genelkurmay başkanı ve başkumandan yapmak" isteğini ifade etmiştir. 

                                                           
5 Muharrem Feyzi, "Türkiye- İran ve Afganistan", Cumhuriyet Gazetesi, 20.05.1934; Ayın Tarihi, No: 6, Ankara, 
Haziran 1934, "İran ve Afganistan", s. 415; Şimşir, a.g.e., s. 281- 282; Geçmişten Günümüze Türk- Afgan İlişkileri, 
a.g.e., s. 76. 
6 Türk Savunma Sanayisi'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için Milli Tank Üretim Projesi çerçevesinde üretimine 
başladığı "Altay Ana Muharebe Tankı"nın ismi Millî Mücadele'de V. Süvari Kolordusu'na komuta etmiş olan 
Fahrettin Altay Paşa'ya atfen verilmiştir. (Börteçin Ege, "Altay Ana Muharebe Tankı", Bilim ve Teknik, Yıl: 46, 
Sayı: 543, Şubat 2013, ss. 16- 19, s. 16, 19). Bu bağlamda, TSK'nde tankçı sınıfının kendisini süvari sınıfının 
devamı olarak görmesi ve bu konuda tarihsel bir hassasiyet gösterilmesi de oldukça önemlidir.  
7 Fahrettin Altay, 1880 yılında İşkodra'da doğmuştur. Osmanlı Ordusu'nda subay olarak görev yapan Altay, 1912 
Balkan Savaşı, 1914 1. Dünya Savaşı ve 1919- 1923 Millî Mücadele'ye katılarak önemli vazifeler üstlenmiştir. 
Millî Mücadele deki hizmetlerinden ötürü İstiklâl madalyası almış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde 
II. Dönem Mersin milletvekili olarak görev yapmıştır. (Türk Parlamento Tarihi, Millî Mücadele ve TBMM I. 
Dönem III. Cilt (1919- 1923), Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, No: 6, Ankara, 1993, s. 775- 778). 
TSK'nde I. Ordu müfettişliği (BCA, Fon Kodu: 30.11.1.0 Yer Numarası: 83.43.2) ve Yüksek Askerî Şura üyeliği 
(BCA, Fon Kodu: 30.11.1.0 Yer Numarası: 164.28.7) gibi önemli görevlerde bulunan Altay, 10 Haziran- 6 Temmuz 
1934'te Türkiye'yi ziyaret eden İran Şahı Rıza Pehlevi'nin mihmandarlığını yapmış, 3 Ağustos 1945 tarihinde 
TSK'nden emekli olmuştur. 26 Ekim 1974'te İstanbul'da vefat etmiştir. (Türk Parlamento Tarihi, a.g.e., s. 775- 
778).   
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Fahrettin Paşa, söz konusu görevi "kendi durumunun elverişli olmadığını ileri sürerek" kabul 
etmemiş fakat 1934'te İran- Afgan sınır anlaşmazlığının çözümlenmesi için 
görevlendirilmiştir.8 Fahrettin Paşa'nın, Atatürk tarafından Afganistan'a genelkurmay başkanı 
ve başkomutan yapılmak istenmesine dair söz konusu maksat her ne kadar hasıl olmamışsa 
da, Afganistan Şah'ı Muhammed Nadir Şah'ın kardeşi ve aynı zamanda Afganistan'ın Harbiye 
Nazırı olan Şah Mahmut Han, Ankara'yı ziyaretlerinde9, 1932 yılında Afganistan ordusunda 
görevlendirilmek üzere Türk ordusundan subay istemiş10, 5 Haziran 1932 tarihli bir kanun 
teklifine göre Türk ordusundan bazı subaylar Afganistan ordusunda görevlendirilmiştir. 
Afganistan ordusunda görevlendirilen Türk subayları "Türk ordusunda hizmet etmiş" olarak 
kabul edilmişlerdir.11 
Fahrettin Paşa başkanlığındaki Türk heyetinde, Afganistan ile İran arasındaki sınır 
anlaşmazlığını çözmek üzere Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Kemal Bey12, Askerî 
müşavir Kurmay Albay Ziya Bey, Emir subayı Binbaşı Fahri Bey, yardımcı subay olarak 
Yüzbaşı Talat Bey, Dr. Yüzbaşı Kamil Ahmet Bey13, harita subayı olarak Binbaşı Haşim14 
(Niş) ile Binbaşı Hidayet (Derman) Beylerden15 ve diğer yardımcı personelden oluşan kişiler 
görevlendirilmiştir. Fahrettin Paşa, hakemlik görevini gerçekleştirmek üzere Afganistan- İran 
sınırına hareket etmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal (Atatürk) 
ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Atatürk, Türkiye'ye verilen bu görevin çok önemli 
olduğunu belirterek Fahrettin Paşa'ya: "İran ile Afganistan arasındaki hududu tayin için 
bizden bir hakem istiyorlar seni göndermeyi düşünüyoruz" demiş ve dönemin Başbakanı 
İsmet (İnönü) ile görüşmesi gerektiğini ve her iki devlet arasında hakemliğin "mühim ve 
şerefli" bir iş olduğunu belirtmiştir. Daha sonra kendisini "Başarabileceğinizden eminiz. 
Dünya karşısında yeni Cumhuriyetimize bu şekilde güven gösterilmesi bizim için ayrı bir 
güçtür" diyerek yolcu etmiştir.16  
Fahrettin Paşa, sınıra hareket etmeden önce Başbakan İsmet İnönü ile görüşmüş ve İnönü 
kendisine "hakemlik ne kadar başarılı olsa da yine iki tarafın memnun kalmaması ihtimali 
olduğunu, ilkin işin arabuluculuk yani, iki tarafı razı ederek anlaştırmaya" çalışması 
gerektiğini ifade etmiştir. Beraberindeki heyet ile birlikte Elazığ - Muş- Doğubayazıt 
üzerinden karayolu vasıtasıyla hareket eden Fahrettin Paşa, 12 Ekim 1934'te İran sınırına 
varmış ve burada İranlı bir general ve askerî bir birlik tarafından karşılanmıştır. O gece 
Makü'de kalan Türk heyeti, İran Şahı Pehlevi'nin kendi yaveri General Cihanbani ve bir 
Albayı kendilerini mihmandarlık yapmak üzere görevlendirmesi üzerine ilk önce Hoy'a 
hareket etmiş ve oradan da Tebriz'e ulaşmışlardır.  
16 Ekim 1934'te Tebriz'de kalan heyet, 17 Ekim'de Zencan'a, 18 Ekim'de ise Tahran'a 
varmışlardır. Grand Hotel'de Pehlevi tarafından misafir edilen Türk heyeti, üç gün boyunca 
çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmuştur. İran Harbiye Bakanı ve Genelkurmay 
Başkanlığından Musaabat Bölgesi'ne ilişkin çeşitli bilgiler aldıktan sonra teşkil edilen bir 
İranlı heyet ile birlikte sınırda bulunan Tayabad ilçesine hareket etmişlerdir. Türk heyetinin 
şerefine Afganistan'ın İran Büyükelçisi tarafından da bir yemek tertip edilmiştir. Hazar Denizi 

                                                           
8 Cemal Granda, Atatürk'ün Uşağı İdim, yazan: Turhan Gürkan, Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1973, s. 328- 329.  
9 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 30.10.0.0 Yer Numarası: 258.733.4 
10 BCA, Fon Kodu: 30.10.0.0 Yer Numarası: 258.733.1 
11 BCA, Fon Kodu: 30.10.0.0 Yer Numarası: 20.119.18. 
12 Fahrettin Altay, On Yıl Savaş ve Sonrası, (1912- 1922), İnsel Yayınları, İstanbul, 1970, s. 466, 468; Şimşir, a.g.e., 
s. 284; Şahin, a.g.e., s. 85. 
13 BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2 Yer Numarası: 48.62.11; Cin, a.g.e., s. 144. 
14 BCA, Fon Kodu: 30.12.1.2 Yer Numarası: 58.73.7 
15 Cevat Ülkekul, Cumhuriyet Dönemi Türk Haritacılık Tarihi, Dönence Yayınları, İstanbul, 1998, s. 167. 
16 Altay, a.g.e., s. 466- 467; Şimşir, a.g.e., s. 283- 284; Geçmişten Günümüze Türk- Afgan İlişkileri, a.g.e., s. 76. 
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kıyısında bulunan Babül'de Şah Pehlevi tarafından kabul edilen ve kendisiyle bir görüşme 
gerçekleştiren Fahrettin Paşa'ya17, sınır sorunları ve hakemlik meselesi üzerine Pehlevi18 şu 
cümleleri sarf etmiştir: 
"Afganlarla hoş geçinmek için hiçbir anlaşmazlık bırakmamak istiyoruz. Bu amaçla kardeş 
Türkiye'nin hakemliğini istedik. Kardeş üç İslam devletinin bütün işlerde birlik olmaları en 
büyük arzumdur"19 (...) "Bizim için bir haysiyet meselesi olan Musaabad'ın hakkımız 
olduğunu teslim edeceğinizi ümid ederim üst tarafı sizin bileceğiniz iştir. Ben yeni Efgan 
hükümdarına cülus hediyesi olarak bir murassa kılıç gönderdim, Afganlarla hoş geçinmek 
hiçbir ihtilaf bırakmamak emelindeyiz bu maksatla Türkiye'nin hakemliğini istedik. Sizi 
gönderdiklerine memnun olduk, kardeş üç İslâm devletinin bütün işlerde birlik olmaları en 
büyük arzumdur. Gazi Mustafa Kemal de gördüğüm kudret benim ümidimi artırdı. Onun 
itimadı olan size bizim de itimadımız vardır ve muvaffak olacağınıza eminim."20 
24 Ekim 1934'te Babül ve Hazar Denizi kıyısında bulunan Şahi kasabasında çeşitli ziyaretler 
gerçekleştiren Türk heyetinin şerefine Pehlevi tarafından bir ziyafet tertip edilmiş ve 25 
Ekim'de Benderşah'a varılmıştır. 26 Ekim'de Pehlevi ile vedalaşarak buradan ayrılan Türk 
heyeti, 28 Ekim'de Nişapur'a varmış ve aynı günün akşamında Meşhed'e ulaşmıştır. 
Meşhed'de vali tarafından karşılanan heyet, üç gün boyunca burada misafir edilmiş ve 
Afganistan sınırındaki Tayabad'a hareket etmiştir. Pehlevi'nin yaveri General Cihanbani 
burada heyetin refakatinden ayrılmış ve İranlı bir bakan olan Ferruh Han, beraberinde bulunan 
birkaç subay ve sivil ile birlikte Fahrettin Paşa ve beraberindeki heyeti sınırda karşılamıştır. 
Musaabat Bölgesi'nde, Hoşabe isimli bir su başında bulunan İran sınır karakolunun yanına 
yerleşen Fahrettin Paşa'nın refakatine bir bölük süvari muhafız olarak verilmiş, Türk heyeti 
tarafından kurulan ordugaha bir Türk bayrağı çekilmek istenmişse de İranlı idareciler buna 
razı olmamışlardır. Bunun üzerine Fahrettin Paşa, hususi otomobilinde flama olarak bulunan 
Türk bayrağını çadırına iliştirmiş, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra da sınır 
anlaşmazlığının çözümü için çalışmalara başlamıştır.  
İranlı yetkililer, Musaabat Bölgesi'ndeki sınır sorunu ile ilgili olarak, "çok geniş arazilerin" 
kendilerine ait olduklarını iddia ederek Afgan aşiretlerinin haksız bir biçimde buraları işgal 
ettiklerini ifade ederek; vakıfname, tapu yerine "bazı eski" senet ve çeşitli evrakları Fahrettin 
Paşa'ya teslim etmişlerdir. Fahrettin Paşa, söz konusu evrakların teslimi ile ilgili olarak 
"Harita yok, isimler kaybolmuş ve incelenmesi oldukça zor şeyler" demiştir. Çalışmalar 
başladıktan sonra Musaabat'ın 15 kilometre kadar Doğu'sunda bulunan Afgan heyeti ile 
görüşmeye giden Türk heyetini, Orgeneral Abdurrahim karşılamış ve Türk heyetini oldukça 
iyi bir şekilde ağırlamıştır. Afgan heyeti de İran heyeti gibi aynı şekilde; İranlıların haksız 
olarak kendilerinden geniş bir arazi istediklerini, söz konusu bölgenin kendi hakları olduğunu 
ve bu durumu ispatlamak üzere ellerinde bulunan Farsça vakıfname ve senetleri sunmuşlardır. 
Fahrettin Paşa, Afgan heyetinin sunduğu evraklarla ilgili olarak "bu tercümeler ve onların 
eşleştirilebilmesi için ise yıllar lazım" diyerek sorunun çözümünün zorluğuna dikkat 
çekmiştir. Her iki tarafında haklılığını iddia etmesi ve kendi lehlerinde karar verilmesi için 
çeşitli evrakları Türk heyetine sunması üzerine, Fahrettin Paşa "pratik" bir çözüm bulunması 
gerektiğini ifade etmiştir. Bu hususta, heyetteki iki harita subayını görevlendirerek 15 gün 
içerisinde bölgenin bir haritasının hazırlanmasını istemiş ve bu süre zarfında kendisi 
                                                           
17 Altay, a.g.e., s. 467- 469. 
18 Atatürk ve Pehlevi döneminde Türkiye ile İran arasında tesis edilen ittifak ve kurulan dostluk oldukça önemli 
olmakla birlikte İran'ın Afganistan ile olan sınır sorununun hakemliğini Türkiye'ye bırakması oldukça önemlidir. 
(Sabit Duman, "İran Şahı'nın Türkiye Ziyareti ve Bölgeye Etkisi", Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, 12- 16 
Kasım 2007- Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Yayınları, Ankara, 2010, ss. 1916- 1937, s. 1937).  
19 Geçmişten Günümüze Türk- Afgan İlişkileri, a.g.e., s. 76. 
20 Altay, a.g.e., s. 469- 470; Şimşir, a.g.e., s. 285. 
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Afganistan Şahı Zahir Han'ı ziyaret etmek ve görüşmelerde bulunmak üzere Kâbil'e hareket 
etmiştir. Kâbil'de Zahir Han tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan Fahrettin Paşa'nın 
şerefine bir yemek tertip edilmiştir. Kâbil'de, Zahir Han ve amcası olan Afganistan Başbakanı 
Haşim Han ile görüşen Fahrettin Paşa, Kandahar ve Ferah şehirlerini ziyaret etmiştir. Vali ve 
tümen komutanı gibi Afgan idareciler tarafından karşılanan ve misafir edilen Fahrettin Paşa 
(Altay, 1970: 470-473; Şahin, 2015 :85-86), hatıratında Afganistan ile ilgili olarak şu 
izlenimlere yer vermiştir: "Kandahar'dan sonra Gaznevi'den geçtik çevredeki köylerin çoğu 
Türk isimli. Eski Türk devletlerini hatırlatıyor: İnardere, Yarıkkale gibi."21 
Fahrettin Paşa, Afganistan Başbakanı Haşim Han ve beraberindeki Afgan bakanlarla sınır 
sorununun çözümlenmesi üzerine bir görüşme gerçekleştirmiş ve çeşitli müzakerelerde 
bulunmuştur. Fahrettin Paşa, Afganistanlı idarecilere Musaabat'daki su karşılığında başka bir 
suyun kendilerine verilmesi üzerine bir teklifte bulunmuştur. İranlı idarecilerin görüşlerine de 
değinen Fahrettin Paşa, sınır anlaşmazlığının sorunsuz bir şekilde çözümlenmesi halinde 
Afganistan ve İran arasında "esaslı dostluğun" doğabileceğini ifade etmiş ve iki Müslüman 
komşu devletin arasındaki sorunun hallolması için ciddi bir hassasiyet göstermiştir. Afgan 
idareciler, kendi haklarını da göz önünde bulundurup dile getirerek sınır sorununun 
çözümlenmesine "yanaşmak istememişler" fakat Fahrettin Paşa'nın telkin ve ısrarları 
karşısında sorunun bir an önce çözümlenmesini kabul etmişlerdir. Zahir Şah'ın kayınpederi ve 
aynı zamanda saray da bakanlık görevini yerine getiren Vezir Debbar ile de görüşen Fahrettin 
Paşa, Kâbil'de oldukça iyi bir şekilde misafir edilmiş ve buradan memnun bir şekilde 
ayrılmıştır. Kâbil'den hareket ederek İran'a geri dönen Fahrettin Paşa, Afganistan tarafına 
binbir zorlukla kabul ettirdiği "anlaşma teklifi"ni İran tarafına kabul ettirememiştir. İran 
Başbakanı Furugı Han, Babül'de Türk heyeti ile bir görüşme gerçekleştirmekten kaçınmış 
bunun üzerine Pehlevi ile münasebeti bulunan Fahrettin Paşa, Tahran'daki sefire bilgi 
vermiştir. Durumdan haberdar edilen Pehlevi, olaya doğrudan müdahil olarak Başbakan 
Furugı Han ile Dışişleri Bakanı Kâzımî Han'ı aynı gece içerisinde Türk heyeti ile görüşmek 
üzere Tayabad'a göndermiştir. Fahrettin Paşa her iki devlet yetkilileri ile gerçekleştirdiği 
görüşmelere binaen hem Afganistan hem de İran tarafını memnun edebilmek adına her iki 
tarafı da ikna etmek üzere büyük çaba sarf etmiştir. Sınır hattındaki temel sorunlardan birisi 
su kaynaklarının paylaşımı ile ilgili olmuştur. Sınır hattında bulunan "Gaşilluşi" adı verilen su 
kaynağı, İran'a ait ve sınır hattının sonunda bulunmasına rağmen bölgedeki su kaynağı, sınırın 
oldukça geçişken olması sebebiyle çoğunlukla Afgan aşiretler tarafından kullanılmakta bu da 
sorunun çözümlenmesi yönünde gerçekleştirilen faaliyetlerin herhangi bir sonunca 
ulaşamamasına sebebiyet vermekteydi. Fahrettin Paşa, gerçekleştirdiği tekliflerinden birinde 
"Musaabad suyuna karşılık İranlıların itirazına rağmen Tayabat suyunu" Afganistan'a 
bırakmış İran Başbakanı Furuği Han'da "İran'a ait tek bir karış toprağın bile verilmesini" İran 
Meclisi'nin kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtmiş ve "işin arabulucukla" halledilmesine 
imkân kalmamıştır. Tayabad'a dönen Fahrettin Paşa, sınır hattının yeniden belirlenmesi ve 
adil bir şekilde mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalara başlamıştır. 22  
Sınır hattının yeniden çizilmesi sırasında olayın çözümlenememesi, Fahrettin Paşa tarafından 
büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Sorunun halledilebilmesi adına "bir sabah erkenden" 

                                                           
21 Şu hususu ifade etmek gerekir ki, Afganistan, Hindistan, İran, Pakistan gibi topraklarda çok uzun yıllar hüküm 
süren Gazne Devleti, Safevi İmparatorluğu ve Babür İmparatorluğu gibi Türk devletleri söz konusu coğrafyaları 
önemli ölçüde etkilemişlerdir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız emekli 
Albay Doç. Dr. Hasip Saygılı, 2002- 2004 yılları arasında Pakistan'da Kara ve Hava Ataşeliği görevini ifa ederken, 
Pakistan ordu mensuplarının "Buhârî, Tebrizî, Tirmizî, Cengizî, Qizilbash" gibi soy isimlere sahip olduğunu ve 
Türk kökenli bu tür soyadların çok yaygın olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu durum, bu coğrafyalardaki Türk 
etkisini ve mirasını açık bir şekilde göstermektedir.  
22 Altay, a.g.e., s. 473- 476.  
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kalkıp Türkçe bilen bir Afgan ile birlikte sınırda gezinmeye başlamıştır. Afganistan- İran 
sınırında kuzeye doğru uzanan "sıralı birtakım toprak kümeleri" gördüğünü ifade eden 
Fahrettin Paşa, bu yığınların "kahriz"23 olduğunu, zamanında sınır hattındaki arazilerin bu yol 
ile sulandığını ve halkın susuz kalması ile birlikte bölgeden çeşitli göçler olduğunu 
öğrenmiştir. Sınır anlaşmazlıklarını buradan hareketle çözümlemek üzere çeşitli tetkikler 
gerçekleştiren Fahrettin Paşa, Musaabat bölgesindeki suyun İran topraklarından, kuzey 
bölgesinden söz konusu kümelerin altından geldiğini tespit etmiştir. Bu bağlamda, Afganistan 
ve İranlıların bu durumu uzun yıllardır anlayamayıp, sorunun bir türlü halledilememesine 
şaşırdığını ifade eden Fahrettin Paşa, suyun İran'dan gelmesi sebebiyle buradaki su yolunun 
İran'ın hakkı olduğu kanaatine varmıştır. Afganistan'ın su yolunun üzerinde bir jandarma 
karakolu yaptığını da ifade eden Fahrettin Paşa, söz konusu arazinin İran'ın hakkı olması 
sebebiyle karakolun yanlış bir yere yerleştirdiğini belirtmiştir. Bunun üzerine, askerî müşaviri 
kurmay Albay Ziya Bey'i Ankara'ya gönderen Fahrettin Paşa, hakemlik kararını vermek üzere 
çalışmalara devam etmiş ve Meşhed'de beklemeye koyulmuştur. Ankara'dan kendisine 
gönderilen cevapta, arazinin bizzat görülerek çalışmaların nihai karara ulaştırılmasını fakat 
her iki devlete de kararın Ankara'da bildirilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Afganistan- İran 
sınırının her tarafını dolaşmaya başlayan Fahrettin Paşa, sınırı bizzat yakından incelemiş ve 
"Zeydan isminde bir çiftliğin İranlılar tarafından fuzuli olarak işgal edildiğini" 
Afganistanlılardan öğrenmiştir. Fakat Afganistan hükümeti de bu durumu resmî olarak 
protesto etmediğinden dolayı Fahrettin Paşa'nın ifadesiyle söz konusu durum "geçmiş bir hak" 
haline gelmiştir. Sınır hattındaki çalışmalardan birinde Deşti'na Ümit (Ümit Kesen Çöl) 
isminde ve 80 kilometre uzunluğundaki büyük kumsalı ortadan ikiye bölerek ilerlerken Afgan 
şoföre şaka yollu takılarak "sağ tekerin izi İran, sol tekerin izi Afganistan olacak" demiştir. 
Bunun üzerine, Afganistan Başbakanının bizzat gönderdiği arabayı kullanan Afgan şoför, 
direksiyonu sağa doğru kırmış ve gülerek "kumlarımız çok olsun bari" demiştir (Altay, 1970: 
477-478; Şimşir, 2002: 286-287).  

Fahrettin Paşa, 1935 yılının hemen başında kendi ifadesiyle "çamurlar içinde kara 
çadırlarda", zor şartlar altında sınır hattındaki çalışmalarını tamamlamış ve "adilane 
olduğuna inandığı" sınır hattını yeniden çizmiştir. Afganistan'ın Herat şehrine geçmiş ve hem 
Afganistan'ın hem de İran'ın ilgili komisyonlarını burada toplayarak son müzakereyi de 
gerçekleştirip "Atabay Hakemliği"ni tamamlamıştır. Fahrettin Paşa bu husus üzerine 
hatıralarında şu satırları kaleme almıştır: 
"İsteseydim bu işi bir iki yıl uzatır evrakı tetkik ediyorum, inceleme yapıyorum, harita 
çizdiriyorum diye oyalayabilirdim ki buna gönlüm razı olmadı ve dört ay gibi kısa bir sürede 
meselenin halledilmesi yoluna gittim. Her iki heyete de teşekkür ederek neticeyi Ankara'da 
açıklayacağımı bir diyecekleri varsa bildirmelerini söylediğim vakitte heyetler kısa süre 
içinde işi bitirdiğime ve adil bir çözüm yolu olduğuna inandıklarını belirterek teşekkür 
ettiler."(Altay, 1970: 477-478; Şimşir, 2002: 287-288; Altay, 2009: 94). 
Fahrettin Paşa, ihtilaflı durumda bulunan Afganistan- İran sınır hattının yeniden çizilmesi için 
çalışmalarını tamamladıktan sonra, Afganistan heyeti kendisine teşekkür etmiştir ve "Paşa 
hazretlerinin seri adaletinden eminiz. (...) Bundan kırk yıl önce Maklen'in üç yılda yaptığı 
hududu dört ay gibi kısa bir zamanda görmek ve yapmak kudretini paşa hazretleri 
gösterdiler." diyerek memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 24 Sınır hattındaki anlaşmazlıkların 
giderilmesinden her iki devlet de memnun olmuş Fahrettin Paşa, 1934 yılının sonunda 

                                                           
23 Alçak rakımlı tarım arazilerini sulamak için "uzaklarda açılan bir kuyuda çıkan suyu üç beş adımda bir kuyu 
kazarak aralarını dipten" delerek su taşıyan yatay bir yer altı su yolu. (Altay, a.g.e., s. 477). 
24 Altay, a.g.e., s. 478; Şimşir, a.g.e., s. 288; Şahin, a.g.e., s. 86- 87. 
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Meşhed'de "Beharı Meşhed" gazetesi ile gerçekleştirdiği mülakatında sınır anlaşmazlığının 
çözüme kavuşturulması hususunda şunları anlatmıştır:  
"Bundan evvel çok geniş olan İran ve Afgan hudutlarının şimal ve cenup cephelerinden birer 
kısmı tahdit edilmiş ve bu tahdit edilen iki cephenin ortasında takriben 300 kilometrelik 
mesafeden fazla bir kısım henüz tayin ve tespit edilmemiş bir hâlde bulunuyordu. İki kardeş 
milletin muvafakatilei bu tahdit edilmemiş kısmı tayin vazifesi ile ve hakem sıfatı ile geldik. 
İran ve Afganistan'da dolaştık; iki devletin ricali ile görüştük ve ondan sonra her iki tarafın 
tahdidi hudut komisyonları ile birlikte tetkikatta bulunduk. Her iki devletin muazzam 
hükümdarları beni kabul buyurdular. Tetkikat ve mütalâalarımızın neticesi bu iki devletin yek 
diğerine yaklaşmasını temine çalışmaktan ibarettir. Binnetice hudutların, her iki tarafça 
kabul edilecek bir tarzda tespitini temin edecek bir hat bulduk." (Şimşir, 2002: 288- 289)  
Fahrettin Paşa, Afganistan ve İran arasındaki sınır sorunlarını çözümlerken; her iki tarafında 
bölgedeki Tuz gölünden yararlanması, Afganistan'ın su kaynaklarından mahrum 
bırakılmaması ve İran'ın da ekili alanlarının korunması gibi çeşitli konularda ciddi 
hassasiyetler göstermiştir.25 Bu doğrultuda, Fahrettin Paşa'nın, sınır hattının yeniden 
çizilmesindeki başarısının son derece titiz ve adil çalışarak "sınır bölgesinde yaşayan aşiret ve 
kabilelerin etnik aidiyetleri, aşiret ve kabile yapılarının bir başka deyişle antropolojik 
özelliklerinin titizlikle incelenmesi olduğu söylenilebilir."26  
Fahrettin Paşa, Afganistan- İran arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümlenmesi üzerine 
görevini tamamladıktan sonra, önce Rusya'yı ziyaret etmiş ve Moskova'da Mareşal Voroşilov 
ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. 21 Haziran 1934 tarihinde soyadı kanunun çıkmasıyla 
beraber Fahrettin Paşa'ya, Atatürk tarafından "Altay" soyadı verilmiştir. Moskova üzerinden 
Türkiye'ye dönen Fahrettin Paşa, Rusların Türkiye Cumhuriyeti'ni söz konusu yıllarda Asya 
üzerindeki etkinliklerinden dolayı "Turancılıkla" itham ettiğini hatıralarında ifade eder. 
Voroşilov ile yaşadığı ilginç bir diyaloğa da hatıratında yer veren Fahrettin Paşa, söz konusu 
ilginç görüşmeyi şöyle anlatmaktadır:  
"Voroşilov ile odasında karşılaştığımız vakit ayakta ve elleri arkasında, kaşları çatık halde ilk 
sözü, bu Altay soyadı da nereden çıktı? oluyordu... Anladım ki beni Turancılıkla itham ediyor, 
arz edeyim dedim, oturduk. Ben de sizin gibi bunun sebebini düşündüm. Bu ismi İran- Afgan 
hududunda bulunduğum sırada Atatürk verdi... Türk generalleri arasında en uzun boylu 
olduğum için yakın bulunduğum Altay dağına beni benzetmek isteğiyle bu ismi verdiğine kani 
oldum. Voroşilov gülümsedi..." Fahrettin Paşa, Ankara'ya döndüğünde Voroşilov ile 
arasındaki konuşmayı Atatürk'e anlatmış, Atatürk'te bunun üzerine kendisine "vay canına 
demek ki buluttan nem kapıyorlar... öyle değil ama iyi söylemişsin..." demiştir.27 Söz konusu 
durumyeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya ve Asya dahilindeki Türkler ve 
Müslümanlar üzerindeki etkisinin Ruslar tarafından rahatsızlıkla karşılandığının açık bir 
göstergesidir.28  
Fahrettin Paşa, 1934 sonbaharında tayin edilmiş olduğu Afganistan- İran sınır anlaşmazlıkları 
hakemliği görevini her iki ülkenin sınır komisyonlarına başkanlık ederek ve sorunun 

                                                           
25 Şimşir, a.g.e., s. 289- 290; Şahin, a.g.e., s. 86.  
26 Şahin, a.g.e., s. 87; Fatih Dedemen, Antropolojik İstihbarat Açısından 11 Eylül 2001 Sonrası Afganistan 
Örneğinin İncelenmesi, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN), Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011, s. 4- 41. 
27 Altay, a.g.e., s. 476- 477, 480- 482; Şimşir, a.g.e., s. 291; Kâmuran Gürün, Türk- Sovyet İlişkileri (1920- 1953), 
Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları, Ankara, 2010, 2. Baskı, s. 142- 143. 
28 Mustafa Kemal (Atatürk)'in ve Türkiye'nin Avrasya'daki misyonu ve etkinlik alanı ile ilgili olarak bkz. (İsmet 
Bozdağ, Atatürk'ün Avrasya Devleti, Truva Yayınları, İstanbul, 2013, 2. Baskı). Ayrıca bkz. (Anıl Çeçen, Atatürk ve 
Avrasya, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 1999).  
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halledilmesine yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek yaklaşık 4 ay gibi kısa bir süre de 
tamamlayarak yeni sınır hattının çizimini gerçekleştirmiş, söz konusu sınır sorunu, 1935 
yılının kasım ayında tamamıyla çözüme kavuşturulmuştur.29 Fahrettin Paşa, 14 Mayıs 1935'te 
Afgan- Iran sınırı ile ilgili hakemlik raporunu, dönemin Dışişleri Bakan Vekili Şükrü 
(Kaya)'ya tevdi etmiş, İran ve Afganistan'ın Ankara Büyükelçileri de toplantıda hazır 
bulunmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan 
resmî açıklama şu şekildedir: 
"İran ile Afganistan arasında mevcut hudut ihtilâfının hallinin Türkiye cümhuriyeti 
hükûmetinin hakemliğine havalesi iki hükûmet arasında kararlaşmıştır. Bu maksadı temin için 
cümhuriyet hükûmeti tarafından hakem nasbedilmiş olan Kor General Fahrettin Altay 
mahallinde tetkikat icrasından sonra bu kere ihtilâfın halli hakkındaki kararını vermiş(tir). Üç 
dost ve kardeş hükûmet mümessilinin bu vesile ile bugün Dışişleri Bakanlığındaki toplantıları, 
çok sami(m)î olmuş ve bu hava içinde geçen bütün merasim safhaları, üç millet arasındaki 
kuvvetli bağlılıkların yeni bir tezahürüne vesile vermiştir. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine 
göre 15 Haziran 1935'te sınır hattı hakkındaki nihai hakem kararı verilmiş kararın açıklanması 
sırasında Dışişleri Bakan Vekilî ve İçişleri Bakanı Şükrü (Kaya), hemen sağ ve solunda 
Afganistan Büyükelçisi Ahmet Han ve İran Büyükelçisi Sadık Han yer almışlardır. Fahrettin 
Paşa, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Rıfat (Menemencioğlu) ile Dışişleri 
Bakanlığı Genel Müdürlerinden Kemal Bey'inde hazır bulunduğu toplantıda Türkiye 
Cumhuriyeti adına Şükrü (Kaya) samimi olarak şu sözleri sarf etmiştir: 
"İran ile aramızda yıllarca süren hudut münazaalarını bildiğim için bunun nekadar acı 
olduğunu takdir ediyorum. Dışişleri Bakanlığım esnasında iki millet arasındaki bu hudut 
ihtilâfını ne suretle halledeceğim deye (diye) daima düşünürdüm. Nihayet iki büyük şefin, bu 
ihtilâfı ortadan kaldırmaları Türk ve İran milletleri arasında esasen mevcut dostluğu bir kat 
daha kuvvetlendirdi." Türkiye'nin sınır hattının düzenlenmesi meselesinde "çok hassas 
hareket etmiş bulunduğunu" ifade eden Kaya, "bu hakemlik iki taraf arasındaki bu ihtilâfı 
silerse kendimizi bahtiyar addedeceğiz" diyerek sözlerini tamamlamıştır. Afganistan 
Büyükelçisi Ahmet Han gerçekleştirdiği konuşmasında: "biz bugün, bildirmek üzere 
bulunduğunuz karardan dolayı bahtiyar ve mütmain bulunuyoruz" (...) "bu neticeyi şarkta 
yeni bir saadet alâmeti olarak" (görüyor) "İki kardeş arasındaki bu ihtilâfı üçüncü bir 
kardeşin halletmiş olmasından dolayı Türkiye Cümhuriyeti Hükûmetiyle Dışişleri bakanına ve 
Korgeneral Fahrettin Altaya ve büyük rehberleri Atatürke arzı teşekkür ederiz. Zahmetiniz iki 
memleket için yeni bir minnettarlık vesilesi olmuştur." diyerek duygularını ifade etmiştir. İran 
Büyükelçisi Sadık Han ise: "iki dost ve kardeş millet arasında nasılsa çıkmış olan bu ihtilâfın 
hallinde yaptığı hakemlik vazifesinden dolayı, başta Atatürk olduğu halde Türk Cümhuriyeti 
Hükûmetine karşı" Afgan Büyükelçisi Ahmet Han'ın ifade ettiği bütün duygulara katıldığını 
belirterek, "bugün vardığımız bu nettce (netice) bütün dünyaya kendi işlerimizi kendi 
aramızda halletmek iktidarında bulunduğumuzu gösterecektir. Hakemin verdiği karar, 
okunduktan sonra belli olacaktır. Şu var ki, bu iş bir dost eliyle birmiş oluyor." diyerek 
sözlerini tamamlamıştır. "Kardeş" Türk- İran ve Afgan "milletlerinin birbirlerine karşı 
duydukları en güzel hislerin ifadesi olan bu sözlerden sonra" hakem kararının tebliği 
sonucunda her iki devlet arasında sınır hattının çözüme kavuşturulması ile ilgili protokol 
imzalanmıştır.30 Bu bağlamda, bir İngiliz generali tarafından çizilen İran- Afganistan sınırında 
anlaşmazlıkların giderilmesi adına "her iki devletin bizim hakemliğimize müracaat etmiş 

                                                           
29 Altay, a.g.e., s. 466- 479; Cin, a.g.e., s. 143- 144.  
30 Ayın Tarihi, No: 18, Ankara, Haziran 1935, s. 15, 167- 169; Şimşir, a.g.e., s. 291- 293. 
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bulunmaları bu devlet(ler)in kendi aralarındaki işlere dördüncü bir devleti karıştırmamağa 
azmetmiş bulunduklarına pek açık bir delil teşkil etmişti(r).31  
Afganistan ile İran arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümlenmesi üzerine her iki devlet de bir 
süre sonra Türkiye'ye teşekkürlerini bildirmişlerdir. "Bu olay (açık bir şekilde) yeni ve Genç 
Türkiye Cumhuriyeti için dünya karşısında bir başarıydı".32 1934- 1935 yılları arasında 
Türkiye, Afganistan ve İran ile samimi dostluğunu devam ettirmiş, devlet başkanları arasında 
çeşitli mektuplaşmalar sürdürülmüştür.33 Söz konusu mektuplaşmalarda sınır hattının 
çözümlenmesi konusu da de yer bulmuştur. Afganistan Şah'ı Zahir Han, "Türkiye Cumhuriyeti 
Reisi Çok Aziz ve Alikadir Biraderim Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine" diye başladığı 
mektubunda, Fahrettin Paşa'nın Kâbil'deki dostluk ve muhabbet hislerinden oldukça memnun 
olduğunu dile getirmiş ve "necip Türk Milletinin muvaffakiyetli rehberi olan muhterem 
dostumuz hakkında kalben beslediğimiz duyguları bu muhabbet mektubu ile izhar ve teyit 
etmek istedik. Mükerrem dostumuzun âli vücutlarının sıhhat ve afiyette bulunmasını ve kardeş 
necip Türk milletinin dahi çok aziz rehnümasının yorulmaz mücahedeleri sayesinde pek çok 
terakkilere nail olmasını diler ve samimî muhabbet ve hürmetlerimizi tecdit eyleriz". diyerek 
mektubunu sonlandırmıştır. Atatürk ise Zahir Şah'a cevaben yazdığı mektubuna, "General 
Fahrettin Altay'ın Kâbil'den dönüşünde getirdiği" yüce mektubunuzda "gerek kendim ve 
gerek Türk milleti hakkında göstermiş olduğunuz gayet kıymetli duygularım ve büyük sevgiyi 
çok sevinçle okudum bundan dolayı en candan teşekkürlerimi sunarım. Ben de Zatı Alahazreti 
Hümayunları ile dost ve kardeş Afgan milleti necibesinin her zaman yükselmesini ve günden 
güne ilerlemesini yürekten dilerim, Yüce ve Sevgili Kardeşim." diyerek duygularını dile 
getirmiştir.34  
Afganistan ile İran arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümlenmesi üzerine Kâbil'de çıkan 
"İslah" Gazetesi'nde de bir tebliğ yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğ, 1 Temmuz 1935 tarihinde 
Türkiye Cumhuriyeti Kâbil Büyükelçiliği tarafından Dışişleri Bakanlığı III. Daire Umum 
Müdürlüğü II. Şube'ye oradan da Başbakanlığa gönderilmiştir. 25 Haziran 1935 tarihli ve 266 
numaralı İslah Gazetesi'nden tercüme edilen bölüm şu şekildedir: 
"Hakem kararının Afgan Hariciye Vezaretine tebliği. Afganistan ile İran arasında tahdid 
edilmemiş olan hudud kısmına dair hakem kararı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aliyesi 
tarafından tebliğ edilmiş ve hakem heyeti reisi olan Celaletmaap Fahreddin Altay'ın kararı ve 
hudud haritası Türkiye Cumhuriyeti Devleti aliyesinin tasdikle Hariciye Vezaretimize 
gelmiştir. Afganistan ile İran arasındaki hudud tayini meselesinin bu iki Devletin büyük 
Kardeşi olan Türkiye Cumhuriyeti aliyesi tarafından hal edilmiş ve Afganistan ile İran 
Devletleri arasında uzun müzakere ve münakaşeleri mucip olmuş olan hudud'un tahdidi 
meselesinin ortadan kalkmış olmasından dolayı çok sevindik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
aliyesine ve bu yolda katlandığı zahmetlerden dolayı Cenabı Celaletmaap Fahrettin Altay'a 
samimi kalble beyanı teşekkür ve imtinan eyleriz. Şark topraklarında iki İslam Devletinin 
davalarının kemali emniyet ve iki taraf dostluğunun devâmile hal olunduğu bu zaman 
gerçekten ganimet add olunacak bir zamandır."35  
Afganistan'da çıkan söz konusu gazete haberine göre, yayınlanmış olan tebliğdeki samimi 
sevgi ve saygı ifadeleri; Türkiye, Afganistan ve İran arasındaki dayanışma ve dostluğa 
                                                           
31 Ayın Tarihi, No: 11, Ankara, İkinci Teşrin, 1934, s. 426- 427; Muharrem Feyzi, "Afganistan", Cumhuriyet 
Gazetesi, 02.10.1934. 
32 Şimşir, a.g.e., s. 291; Geçmişten Günümüze Türk- Afgan İlişkileri, a.g.e., s. 77. 
33 Şimşir, a.g.e., s. 275- 281; Atatürk'ün Bütün Eserleri, (1934- 1935), Cilt: 27, Kaynak Yayınları, 2010, s. 36- 37, 
159, 164, 295, 351, 366, 372; Şahin, a.g.e., s. 87. 
34 Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt: 1, Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları, Ankara, 1993, 
s. 81, 83; Şimşir, Atatürk ve Afganistan, a.g.e., s. 280- 281.  
35 BCA, Fon Kodu: 30.10.0.0 Yer Numarası: 258.733.16 
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yapılmış çok açık bir vurgudur. "Bu iki Devletin büyük kardeşi olan Türkiye Cumhuriyeti" 
Devleti ifadesi ise yüz yıllar öncesinden gelen dostluk ve kardeşlik bağlarının, hem 
Afganistan hem de İran tarafından, Türkiye'ye duyulan büyük sevgi, saygı ve muhabbetin 
ifadesini göstermekle birlikte yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin Afganistan ve İran 
coğrafyasında tarihsel misyonunun da devamlılığı olarak batılı emperyalistler tarafından 
yaratılmış sunî sorunların çözümlenmesine ve İslam Dünyası ile mazlum Doğu'nun üzerinde 
ciddi bir otoritesi olduğunun ve olmaya devam edeceğinin de bir ifadesidir.  
Afganistan- İran sınır anlaşmazlığının Türkiye tarafından çözümlenmesi üzerine Afganistan 
hükümeti, Türkiye'ye bir teşekkür mesajı göndermiştir. Söz konusu teşekkür metni şu 
şekildedir:  
"Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili hazretlerine tebliğ edilmek üzere Afganistan Hariciye 
Vezirinden dün gece vurut eden telgrafnameyi Afganistan Büyükelçiliği berveçhizir arz ile 
kesbişeref eyler. Afganistan ile hududunun tahdidi hususunda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükûmetinin kabul buyurduğu zahmetlerden dolayı gerek Afganistan Hariciye Veziri ve gerek 
Hükumeti matbuası namına Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine ve zati Vekâlet- penahilerine ve 
bilhassa Orgeneral Fahrettin Altay Hazretlerine samimi teşekkürlerini sunar ve muhterem 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve necip Türk Milletinin her hususta muvaffak ve kâmiyap 
olmalarını diler."36  
Türkiye Cumhuriyeti, jeopolitik konumu ve sorumluluğu gereği, bölgenin ciddi bir gücü 
olarak, 1923 yılında kurulduğundan bu yana İslam Dünyası ve Doğu halklarına karşı 
"görevlerinin ve sorumluluklarının bilincinde olmuş" İslam Dünyasında ve mazlum Doğu 
halkları noktasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı esas alan bir dış politika takip etmiş ve 
geçmişten günümüze Afganistan ve İran gibi dost ve kardeş olarak gördüğü ülkelerle çok 
yakın ilişkiler içerisine girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Doğu'daki Müslüman ülkelere hiçbir 
zaman sırt çevirmemiş, "kardeşçe yardımlaşma ve işbirliği ilişkileri" çerçevesinde çeşitli 
desteklerde bulunmuştur. Tarihsel dostluğumuzun mevcut bulunduğu Afganistan ve İran 
özelinde bir değerlendirmede bulunursak; Türkiye, Afganistan ve İran arasında zaman zaman 
"örtüşmeyen noktalar" mevcut bulunsa da söz konusu devletler ve milletler arasındaki dostluk 
ve kardeşlik ilişkileri daima canlı kalmış ve stratejik ortaklık noktasında birlikte hareket 
edilmiştir (Bihan, 2011). 
Sonuç 
I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra; Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla 
birlikte, ciddi bir otorite boşluğu doğmuş, bu sayede Asya ve Ortadoğu'da Batı emperyalizmi 
nüfuz ve etki alanlarını oldukça genişletmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olan ve 
Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren 
Asya ve Ortadoğu özelinde bir dış politika anlayışı ortaya koymuştur. Osmanlı İmparatorluğu, 
hilafetin de siyasî ve dinî etkisi dahilinde; Asya Müslümanları ile güçlü bağlara sahip olmuş, 
Türkiye Cumhuriyeti de Asya Müslümanları ile tarihsel dostluk ve dayanışma noktasındaki 
misyonun devamlılığını sağlamıştır.  
Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir Dünya Savaşı'ndan çıkmış ve ciddi olarak sosyo- ekonomik 
sorunlar yaşamasına rağmen, Doğu Müslümanlarına karşı kayıtsız kalmamış ve daima İslam 
Dünyası ile birlikte hareket etme noktasında hassasiyet göstermiştir. Bu bağlamda, Türkiye ilk 
defa Doğulu bir Müslüman devlet ile antlaşmasını, 1921 yılında; henüz cumhuriyet ilan 
edilmeden Afganistan ile imzalamıştır. Afganistan'ın, I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele'de, 
Türkiye'ye verdiği destek unutulmamış, söz konusu dostluk ve kardeşlik bağları günümüze 
kadar devam etmiştir. İran'ın, İngiliz ve Ruslar tarafından nüfuz alanlarına bölünerek 
                                                           
36 BCA, Fon Kodu: 30.10.0.0 Yer Numarası: 258.734.6; Geçmişten Günümüze Türk- Afgan İlişkileri, a.g.e., s. 162. 
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parçalanmaya çalışılması, İran'ı I. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile yakınlaştırmış ve 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte söz konusu süreç devam etmiştir. Mustafa 
Kemal Atatürk ve Şah Rıza Pehlevi'nin her iki devlet arasında kurduğu dostluk; Ortadoğu 
coğrafyasını siyasî anlamda etkilemiştir. Batı emperyalizmine karşı Türk- İran ittifakı, 
emperyalizm karşısında Müslüman milletlerin bağımsızlığını ortaya koymuştur.  
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Afganistan Şah'ı Amanullah Han ve daha sonrasında Muhammed 
Nadir Şah ve Muhammed Zahir Şah ile kurduğu dostluklar, Türkiye ile Afganistan arasında 
emperyalizme karşı dayanışma noktasında bir ittifak tesis edilmesini sağlamıştır. Batı 
emperyalizminin Müslümanlar arasında ortaya koyduğu sunî sorunlar, İslam Dünyası'nda 
ciddi bir rahatsızlıkla karşılanırken; söz konusu sorunların, Batının müdahalesi olmadan 
çözülebilmesi adına Türkiye- Afganistan ve İran dost ve kardeş ülkeler olarak birbirleri ile 
yakınlaşma içerisine girmişlerdir. Uluslararası sistem dahilinde bağımsız yapılarını ortaya 
koyarak, Batı emperyalizmine karşı adeta bir dostluk ve kardeşlik ittifakı meydana getiren 
Türkiye, Afganistan ve İran, Doğulu Müslüman ülkeler olarak birlikte hareket etme gereği 
duymuşlardır.  
Afganistan ve İran arasında çeşitli sorunlara sebebiyet veren Musaabat bölgesi sınır sorunu ile 
ilgili olarak Türkiye'ye başvuran Afganistan ve İran, Türkiye'den Müslüman bir kardeş ülke 
olarak söz konusu sınır anlaşmazlıklarının çözümlenmesinde hakemlik yapmasını talep 
etmişlerdir. Türkiye, her iki devletin kendisine hakemlik başvurusunu memnuniyetle 
karşılamış ve elinden geldiğince hassas ve titizlikle davranarak Afganistan ve İran arasındaki 
sınır anlaşmazlıklarının çözümüne arabuluculuk etmiştir. Gerek Afganistan gerek ise İran'ın 
Atatürk liderliğindeki yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne olan güveni ve sorunun 
Türkiye'nin hakemliğinde çözümlenmesi, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasî bir 
başarısıdır. Musaabat bölgesi sorunun çözümlenmesi ile birlikte batılı bir devletin 
müdahalesine ihtiyaç olmadan, Doğulu Müslüman devletlerin sorun ve anlaşmazlıklarını 
kendi aralarında çözümleyebilme başarısını göstermesi bütün Dünya'ya açık bir şekilde 
ispatlanmıştır.  
Musaabat sınır anlaşmazlıkların Türkiye'nin hakemliğinde çözümlenmesi, Asya coğrafyasının 
yükselen yıldızı Türkiye'nin Avrasya'daki politikası ile ilgili bize fikir vermektedir. 
Türkiye'ye duyulan güven karşılıksız kalmamış ve Türkiye sınır sorunlarının da 
çözümlenmesi ile birlikte emperyalizme karşı dostluk ve kardeşlik ittifakını Afganistan ve 
İran ile birlikte tesis etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Dünyası ve İslam Dünyası'na 
yönelik gerçekleştirdiği yerinde politikalar, Doğu halkları nezdinde karşılık bulmuş, siyasî ve 
iktisadî açıdan son derece önemli sonuçlar doğurmuştur. Türkiye'nin, Asya'daki Müslümanlar 
dâhilinde uygulamaya koyduğu siyaset, Dünya'da ve devletler arası siyasette de etkin bir 
karşılık bulmuştur.  
Mustafa Kemal Atatürk döneminde, Avrasya coğrafyasında gerçekleştirilen siyasî hamleler; 
Müslüman komşu devletlerle yapılan antlaşmalar, imzalanan paktlar, tesis edilen ittifaklar, 
sınır anlaşmazlıklarına yönelik müdahil olma girişimleri; Türkiye'nin uluslararası siyasette 
kendini kabul ettirmesine imkân sağlarken aynı zamanda güçlü ve ittifak halinde bir İslam 
Dünyası'nın inşa edilmesinde büyük rol oynamıştır. İlerleyen yıllarda, Afganistan ve İran'ında 
içerisinde bulunduğu "Sadabat Paktı"nın imzalanması da bu durumun açık bir göstergesidir. 
Bu bağlamda, Türkiye günümüzde de Avrasya dâhilinde yeni dış politika anlayış ve arayışları 
üreterek, tarihsel tecrübelerinin de ışığında geçmişinden çeşitli dersler çıkararak, dost ve 
kardeş ülkeler arasındaki yeni sorunların çözümünde arabuluculuk üstlenmeli, İslam 
Dünyası'nın birliği ve beraberliği doğrultusunda hareket etmeli ve Doğu halkları nezdinde batı 
emperyalizmine karşı bir stratejik ortak cephe meydana getirmelidir.   
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İran’da Sünni ve Türkiye’de Alevi Sorunları: Beklentiler ve Çözüm Önerileri 
Yusuf Sayın 

 
Özet 
Türkiye’de Alevilik ve İran’da Sünnilik sorunları, Türkiye-İran devletleri ve ulusları iş 
birliğinin önündeki engeller arasında yer almaktadır. Kendi içinde bu sorunları halletmiş bir 
Türkiye ve İran, müstakbel diplomatik ittifak ve birlikteliklerinin önünde duran büyük bir 
zorluğu aşmış olacaklardır. İki ülke içindeki bu sorunların üstesinden gelmek, aynı zamanda 
Türkiye ve İran’ın üstesinden gelmesi gereken bir zorunluluk durumundadır. Türkiye’de 
Alevi/Bektaşi ve İran’da Sünni (ve Sufist Müslümanların) sorununun çözüme 
kavuş(turul)ması, bölgede gerçekleşecek bir birliktelik için atılacak en önemli adımlardan 
birini oluşturacaktır. Burada “sorun” olarak adlandırılan husus, Alevi ve Sünni 
toplulukların/halkların devletle sorunlu bir ilişkileri olmasından ziyade, devletin bu kesimlerle 
sorunlu bir ilişki içinde olmasıdır. Yani sorunun kaynağı halklar değil, bu devletlerin ve 
rejimlerinin kendisidir. Sorunların çözülmesi, zikredilen birlikteliğin önünü açabileceği gibi, 
çözümsüz kalması da iki devlet başta olmak üzere, bölgesel bir birliktelik ve bütünleşme 
zemini oluşturulmasının önündeki en büyük engellerden birini oluşturacaktır. Alevi ve Sünni 
sorunlarını çözememiş bir Türkiye ve İran, bu grupları Batı emperyalizminin kucağına atmış 
olacaklardır. Bu çalışmada, Türkiye ile İran’ın kendi içlerinde Alevilik ve Sünnilik 
sorunlarına bir çözüm bulması, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesinde (MENA) bir değişime 
ve süreklilik arz eden bir barış iklimine yol açacağı vurgulanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, İran, Sünnilik, Alevilik, Kuzey Afrika, Ortadoğu.  
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Giriş 
Türkiye’de Alevi ve İran’da Sünni sorunları arasında benzerlikler bulunmasına rağmen, 
birbirlerinden ayrıldıkları noktalar bulunmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti’nde sorunun 
geldiği seviye daha trajik ve ileri bir noktada bulunurken, Türkiye’de Aleviler/Bektaşiler, 
İran’daki Sünnilere nazaran daha iyi ve özgür şartlarda yaşamaktadırlar. İran, Sünni 
Müslümanların sorunlarını çözmede ve aralarındaki ilişkileri geliştirmede az veya 
neredeyse hiç adım atmazken, Türkiye gerçekleştirdiği yeni açılımlar ve yeni politika 
paketleriyle Alevi kesimlerin sorunlarını çözme yönünde yoğun çaba göstermektedir. Bu 
noktada İran da en az Türkiye kadar kendi ‘evi’nin içinde barışı ve çoğulculuğu sağlamak 
zorunda bulunmaktadır. 
Bir diğer nokta, iki ülkenin Sünnilik ve Şiilik temellerinde takip ettikleri dış politikada 
ortaya çıkmaktadır. İran, tarihte de olduğu gibi, zaman zaman Türkiye’deki Aleviler 
meselesi ile ilgilenirken (“kaşırken”), Türkiye’nin ise İran’daki rejimle çok ciddi sorunlar 
yaşayan Sünni Müslümanlarla pek ilgilenmediği gözlenmektedir. Türkiye’nin bu tutuma 
rağmen Mısır, Suriye, Çeçenistan ve Filistin gibi devletlerle çok yakından ilgilendiği 
ayrıca not edilmelidir. Aynı şekilde İran ise Rus zulmü altında büyük sıkıntılar çekmekte 
olan Çeçenleri, Filistinlileri ve Mısırlıları görmezden gelmekte iken, Bahreyn, Suriye ve 
Irak gibi devletlerle yakından ilgilendiği müşahede edilmektedir.  
Bir gözlem ve olgu olarak sunulursa; ülkeler destekte bulunduğu rejimi ya da muhalefeti 
“kahraman” ilan ederken ve düzenlenen “halk hareketleri”nin “barışçıl” amaçlarla 
gerçekleştiğini söylerken, kendi çıkarlarına uymayan tarafı “zorba”, “baskıcı”, “zalim” 
veya “otoriter” olarak nitelemektedir. İran’ın Bahreyn gösterilerine destek verip rejimi 
suçlayıcı yaklaşımı veya Türkiye’nin birkaç yıl önce sıkı işbirliği içinde olduğu Suriye 
rejimini “zalim” ilan etmesi ya da askeri darbe rejimine karşı sembollerle ve ülke 
içindeki halk hareketleriyle Mısır’daki gösterilere destek vermesi, reel politiğe kurban 
edilen yaklaşımın örneklerini temsil ediyor. 
Her iki ülkenin kendilerinin ilgi alanına girmeyen devletlerde kendileri gibi kutsal 
değerlere (aynı İlah, Kitap, Din ve Resule a.s.) inanan insanların yaşadığını görememesi 
ve bu ‘acımasız’ reel politik tarzının, ortak değerlere a bir “sırt dönme” olduğunu fark 
edememesi bir garabet oluşturmaktadır. Birlikteliğin ve bütünleşmenin getirilerini, reel 
politiğe ve çıkmaz bir sokak olan kendi ulusal çıkarlarına kurban etmeleri bir bakıma 
ileriyi görememektir. “Ulus” gibi sorunlu ve kısır bir yapıya ve “çıkar” gibi bencil bir 
olguya kurban edilecek kadar aynı ortaklıkların değersiz olmadığı vurgulanmalıdır. 
Türkiye ve İran halkları kardeş ve akraba halklardır ve hep öyle kalmalıdırlar. 
Sünnilik ve Şiilik Tartışmasının Ortaya Çıkışı 
Türkiye’deki Alevi sorunu ve İran’daki Sünnilik sorunu göz önüne alınarak, Sünnilik ile 
Şiilik meselesinin nasıl ortaya çıktığı konusu tarihsel olarak ele alındığında; öncelikle 
Şiiliğin, Sünnilik (Sünnete uyma) inancından ayrılarak ortaya çıkan, Hz. Peygamberin 
a.s. vefatından sonra liderliğin Ehl-i Beyt’ine (ailesine) ait olduğunu savunan, halifeliğin 
rey yolundan ziyade kan esasına dayalı olarak, Hz. Ali’nin nesebinden gelmesi 
gerektiğine ve on iki imamın kutsal olduğuna inanan; kendi içinde farklı mezheplerden 
müteşekkil bir İslâm görüşü, inancı ve hareketi1 olduğu görülecektir.  
Şiiliğin ortaya çıkışı; İrtihal2’den hemen sonra halifenin kim olacağı ve nasıl tayin 
edileceği bağlamında gerçekleşirken, temelde devleti kimin yöneteceği meselesi odaklı 
neşvünema bulan Şiilik, ortaya çıkışının ilk dönemlerinde halifenin kim olacağı sorunsalı 
                                                           
1 Çağlayan, Selin. (2012). Şii Düşüncesinde İslâmcılık: İran (Mehdi’yi Beklerken). İstanbul: Cinius Yayınları, 29–30. 
2 İslam Peygamber’inin a.s. vefatı için kullanılmaktadır. 
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üzerine odaklansa da ilerleyen zamanlarda özellikle Sünni ve Şii tartışmasının zeminini 
de oluşturan halifenin nasıl tayin edileceği, görev, sorumluluk ve niteliklerinin neler 
olacağı üzerine temellenmiş ve 1500 yılında İran’da Safevîlerin iktidarı ile resmi dini 
aidiyet olmuştur.  
Safevî Hanedanı aracılığıyla İran coğrafyası Şiileştirilerek, zaman içinde yaşanan 
hanedan değişikliklerine rağmen günümüze değin süregelen Şiiliğe dayalı İran 
Devleti’nin temelleri atılmış ve bu dönemde Şiiliğin bölgede yayılarak kurumsallaşması, 
Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupalılar ve Rusların denge gereksinimlerinin ve Osmanlı’yı 
sınırlandırma arzularının bir sonucu olarak gelişmiştir.3 Osmanlı-Safevî ilişkilerinin tarihi 
özelliklerine dönük yapılacak bir çalışma, başta Sünni-Şii rekabeti olmak üzere, dini ve 
siyasi otorite ayrımı, halifelik-hükümdarlık, halifelik-şahlık, halifelik-imamet, Şii ve 
Sünni yönetim anlayışı farklılıkları ve Osmanlı-Batı, Osmanlı-Arap, Osmanlı-Rus 
ilişkilerinin tarihsel özellikleri ve boyutları gibi İslâm ve dünya tarihi açısından çok 
önemli ipuçları ve kaynaklar sunacaktır. Ayrıca, on beşinci yüzyılda Beyazıt-Timur ve 
Fatih-Uzun Hasan ilişkilerinin Osmanlı (Türk/iye) tarihi açısından sahip olduğu önem 
kadar, Osmanlı-Safevî ilişkilerinin de önemi haiz bulunmaktadır. 
 14. Yy. ve 15. Yy. siyasi tarihinde Sünnilik ile Şiiliğin en önemli karşılaşması, Osmanlı 
Devleti ile İran merkezli kurulan Akkoyunlular ve Karakoyunlular ile yaşanırken, 
Akkoyunlu ve Karakoyunlu mirasları üzerine ve Safevî Tarikatı/Hareketi siyaseti 
temelinde kurulan Safevî Devleti ile Osmanlı İlişkileri, bu karşılaşmanın olgunlaşma 
noktasına ulaştığının işaretidir. Safevî-Osmanlı ilişkisinin en önemli yansıması, Şiiliğin 
ve Sünniliğin bu devletlerce İran ve Türkiye coğrafyasında birer devlet politikası haline 
getirilmiş olmasıdır. Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu ve Karakoyunlu ilişkilerinin bölgede 
güç mücadelelerinin ve siyasi çarpışmaların yaşanmasına zemin hazırlarken öte yandan 
Türkiye/İran, Türk/Fars ve Türkçe/Farsça sentezlerinin oluşumuna kaynaklık ettiği 
hususu, altı çizilmesi gereken bir noktadır. Ayrıca bu sentezlerin ortaya çıkışında en 
temel saikın Selçuklu kültür, sanat, edebiyat, devlet ve medeniyet ikilimi ve tarzı 
olduğunu da ifade etmek yanlış olmayacaktır. 
Türkiye’de Alevilik Sorunu 
Çalışmada Alevilik konusu Şiiliğin bir parçası olarak düşünüldüğünden 
ayrıntılandırılmamıştır. Özellikle bu iki İslam görüşünün içinde bazen on kişilik bile 
taraftar bulan onlarca farklı alt-şube ve yaklaşım mevcut olduğundan bir Alevilik 
tartışmasına girilmemesi yerinde olacaktır. Zira Hanefiler, Şafiler, Hambeliler, Malikiler, 
Zahiriler gibi mezhepler Sünni görüş içinde yer alırken, Caferiler, Zeydiler, İsmailliler, 
On İki İmamcılar, Bektaşiler, Aleviler, Harabatiler, Yaresaniler ve Nusayriler Şii görüş 
içinde bulunmaktadır ve her iki görüşün de küçüklü büyüklü düzinelerce farklı alt kolu 
mevcuttur.  
Bu çerçevede, her iki devletin de içinde yaşanan mezhepsel sorunlara kısaca 
bakıldığında; öncelikle Türkiye’de Alevilerin, İran’daki Sünnilere nazaran daha az 
sorunlar yaşamakta olduğu belirtilmelidir. Bu çerçevede Aleviler, (kendi nazarlarından) 
devlet eliyle ve toplumsal olarak asimilasyona maruz kalmaktalar, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın tek taraflı uygulamalarından rahatsız olmaktalar, zorunlu din dersinden 
muaf olmayı istemekteler ve ibadethaneler/cem evleri konusunda daha çok özgürlük ve 

                                                           
3 Koç, A., Mehmet. (2012). Rekabetten Geleceğe: Türkiye ve İran İlişkilerinin Güvenlik Boyutu. İstanbul: TASAM 
Yayınları, 56–57.  
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yasallık talep etmektedirler. Bürokrasiden ve kamusal alandan dışlandıklarını ve 
kimliklerini saklamak zorunda kaldıklarını iddia etmektedirler.4  
Alevi raporuna göre; Türkiye sınırları dâhilinde Alevi Yerleşim Yeri Sayısı: 4382; Alevi 
Köyü: 3929; Karışık Köy: 334; Belde: 92; Karışık Belde: 16; İlçe Merkezi: 9; İl Merkezi: 
2; 4382 Yerleşim Yerindeki Alevi Nüfus: 9.652.467; Şehir Merkezi Nüfusunun %5’lik 
bölümü: 2.869.285; Toplam Alevi Sayısı: 12.521.752. Alevi gruplar: Türkmen Aleviler, 
Kürt Aleviler, Tahtacılar, Abdallar, Nusayriler, Bektaşiler (Çelebi Kolu) ve 
Çepniler’den5 oluşmaktadırlar.  
Eşit yurttaşlık, inanç, ifade ve düşünce özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, eşit haklara sahip 
olmak, kullanılan nefret dili, sivil-olmayan siyaset, emeğin güven altına alınması, eşit ve 
özgür bir anayasa, alevi köylerine cami yapılmaması, Madımak Oteli’nin müze 
yapılması, Hacı Bektaş Veli Dergâhının Bektaşilerin ve Alevilerin denetimine ve 
yönetimine bırakılması, Anayasa’da belirtilen Sosyal, Hukuk, Demokratik ve İnsan 
Haklarına bağlı yurttaşlık hakkı, Alevi dedelerine maaş bağlanması, Alevi inanç 
merkezlerinin Alevi kurumlarına bırakılması ve Aleviliğin gerçekte ne olduğu (din mi, 
mezhep mi veya her ikisi ya da hiçbiri mi olduğu)6 gibi sorunlar, Türkiye’de 
Alevilik/Bektaşilik konusunda tartışılan konular arasında yer almaktadır.  
Alevilik ve Aleviler meselesi, Türkiye açısından oldukça önemikidir. Zira Alevilik 
konusu, hem Türkiye içindeki birlik ve bütünlüğün sağlanmasında hem de İran’la bu 
konuda muhtemel bir sorun yaşanması ve var olan sorunların çözüme ulaştırılması 
bağlamında, Türkiye ile İran arasındaki işbirliği ve yakınlığın arttırılması yönünden kritik 
bir konumda bulunmaktadır. Alevilerle sorunlarını tamamıyla çözmüş bir Türkiye, kendi 
içindeki “safları sık tutacağı” gibi, Şii nüfusun çoğunlukta olduğu İran’la de 
iletişimini/bağlarını/diplomatik ilişkilerini kuvvetlendirecektir. Aslı itibariyle Türkiye’de 
Alevi ve Sünni halklar, uyum ve bütünleşme içinde ve davranışsal açıdan birbirleriyle 
bütünleşik haldedirler. Sorun, Türkiye’deki Alevi ve Sünni halklar arasında değil, 
devletin laikliği kendine has bir tarzla yorumlayıp insanların inanç ve ibadet 
özgürlüklerine müdahale etmelerindedir. Fakat son yıllarda bu konuda atılan adımlar ve 
pozitif gelişmeler, söz konusu müdahaleciliği ortadan kaldırır nitelikte bulunmaktadır.  
“Alevilik sorunu” olarak dillendirilen problem, daha çok dış güçlerin, kendi getirim ve 
çıkar hesaplarıyla müdahalede/manipülasyonda bulunması ve siyasette politika 
malzemesi haline getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu minvalde Türkiye’de yaşanan 
Alevilik sorununun birlik içinde hoşgörü ile çözülebileceği öngörülebilir. Alevilik İslam 
kültürünün bir parçası ve zenginliği olarak, Aleviler de inançlarına bağlı Müslüman 
yurttaşlarımız olarak kabul etmeli ve kesinlikle “İslam-dışı” görülmemelidir.  
Mesela Alevilik inancında dürüstlük ve iyi komşuluk, en temel kurallar arasındadır. 
Ayrıca Hz. Hacı Bektaş-ı Veli’nin ve Pir Sultan Abdal’ın öğretileri7, Sünniliğe ait 
ilkelerle birebir örtüşmektedir. Sünni ve Şii dünyanın ortak zenginliği ve mirası olan 
                                                           
4 Akkiraz, Hasan. (2012). “Alevi Raporu” (Sabahat Akkiraz tarafından hazırlatıldı), Alevi Enstitüsü, 
alevienstitusu.blogspot.com/2012/12/sabahat-akkirazn-hazrlattg-alevi-raporu.html, Erişim Tarihi: 02.10.2016. 
5 Akkiraz, a.g.m. 
6 Taşgetiren, Ahmet. “Aleviler Sünnileri Yargılasa”, 
Aksiyon.www.aksiyon.com.tr/aksiyon/columnistDetail_getNewsById.action? newsId=33150;  
“Alevilerin Sorunları ve Talepleri Masaya Yatırıldı”, www.haberler.com/alevilerin-sorunlari-ve-talepleri-masaya-
yatirildi-5035173-haberi; Süleyman Zaman, “Alevilerin Sorunları ve Alevi Çalıştayları”, 
www.alevihaberajansi.com, Erişim Tarihi: 02.10.2016. 
7 Cehennem dediğinde dal odun yoktur, Herkes ateşini buradan götürür/Cahiller kâmile sen bilmezsin deyip 
Onun için kaybettiler irfanı/Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu... İnsanı insanla kırdılar; biri aç biri 
toktu/Sen seni gör, elin ayıbını görme…  
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Hacı Bektaş-ı Veli’nin, “Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu/Nefsine ağır geleni 
kimseye uygulamayınız/Eline, beline, diline sahip ol/Yetmiş iki milleti bir gör” 
şeklindeki öğretilerine hakkıyla sahip çıkmak ve bu uğurda gereken adımları atmak, bir 
sorun olarak görülen Aleviliği sorun olmaktan çıkarıp, ortak zenginliğimiz haline 
getirecektir. Zira Hz. Hacı Bektaş’ın yolu, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine 
kuruludur. Buradaki sorun, Hacı Bektaş’ın, Hacı Bayram-ı Veli’nin, Pir Sultan Abdal’ın, 
Hz. Mevlâna ve daha nice büyük bilge ve ilim insanlarının yolunun ve izinin takip 
edilmemesindedir. 
Bugün Türkiye’de Aleviliğe ait halk müziklerinin ve semahın bilinmediği hemen hemen 
hiçbir ev yoktur ve Nevruz, Türkiye’de yüzbinlerin kutladığı ulusal bir bayramdır. 
Kerbela hadisesi ve Muharrem (Aşuresi ile) hem Sünni hem de Alevi halkların ortak 
matemi iken, Hz. Ali, Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt a.s. her iki dünyanın da ortak değeri ve 
inançlarının mihenk taşıdır. “Can Pire Kurban”, “Sivas Ellerinde Sazım Çalına”, 
“Mevla’m birçok dert vermiş…” “Gel efendim gel”, “Haydar Haydar”, “Özüm sözüm 
Ali’dendir” ve “Hak Can içinde” … gibi besteler, Anadolu’da bilinen ve terennüm edilen 
Türkülerdir. Selda Bağcan, Arif Sağ, Erdal Erzincan, Ali Ekber Çiçek gibi sanatçılar, 
Anadolu halkının müştereken kulak verdiği kültürel zenginliklerdir. Ezan ise Anadolu’da 
yaşayan halkların günün beş vakti kulaklarında çınlayan, birliğe/kardeşliğe/bütünleşmeye 
çağrıda bulunmak için Sabâ, Rast, Hicaz, Segâh ve Uşşak makamlarında bestelenmiş 
ilahî bir davet/çağrı/duyuru/ilan/izin ve göklerin eşlik ettiği kutsal senfonidir. Ezan, 
“Hüseyni” makamında Sünni ve Alevi halkların buluşmasına şahitlik eden bir irtisaldir. 
Ezan, Hz. Hüseyin’in şehadetine şahitlik yapan ve Kerbela’da ayrılan (Alevi-Sünni) 
halkları bütünleştiren bir kutsal davettir.  
İran’da Sünnilik Sorunu 
İran’da yaşanan Sünnilik sorunu, Türkiye’deki Alevi sorunuyla benzerlik göstermekle 
birlikte daha çok devletin Sünniler üzerinde yaptığı baskı ve ayrımcılık girişimleriyle 
ortaya çıktığı görülmektedir. Bugün İran’da merkezi yönetimin baskısıyla İran sınırlarına 
çekilen Sünnilerin sayısının yaklaşık 15 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Tarihsel 
olarak Sünni Safeviyye tarikatının kurduğu Safeviyye Devleti döneminde yaşanan 
mezhepsel kırılmayla ve özellikle Sünni Osmanlı’ya karşı uygulanan Şiilik politikasının 
ve Şiileştirme hareketinin bugün İran’da Sünni Müslümanlara yönelik yol açtığı sıkıntılar 
hayli büyüktür. İran içindeki muhalefetin, Sünnilerin yaşadığı sıkıntılara karşı‘sessizlik’ 
içinde olduğu ve Sünnilik sorunlarını dile getirmek, İran Devrimi’ne karşı düşmanlık ve 
bölücülük olarak görülmektedir. İran’da Sünni olan (Şii olmayan) Müslümanlar 
“kültürsüz”, “medeniyetsiz” ve “İslam-dışı” olarak tasvir edilirken, Dr. Gafuri’nin 
tabiriyle, “Şii mezhep faşizmi”ne maruz kalmaktadırlar. Gafuri’ye göre İran’daki Sünni 
Müslümanlar şu sorunları yaşamaktadırlar: 

“(…) İran'da yaşayan Sünniler, yeni doğan çocuklarına istedikleri ismi 
koyamazlar, nüfus idaresinde bir isimler kitabı bulunmaktadır, bu kitapta bulunan 
isimlerin dışında isim konulmaz. Mesela, İran'da Ebubekir, Ömer, Osman, Ayşe 
isimleri hiç yoktur. Bu isimleri nüfus idaresi nüfus cüzdanına kaydetmez. Hatta 
meşhur İran şairi Ömer Hayyam dahi Hayyam olarak seslendirilir. Sünniler 
askerlik hizmetine alınır fakat Sünni kökenli rütbeli asker asla bulunmaz. Hemen 
hemen bütün idari ve istihdam formlarında "Sünni misiniz? Şii misiniz?" sorusu 
mutlaka bulunur. Sünni kaynak kitaplarının basımı serbest değildir. Sünni 
bölgelerde okullarda okutulan din dersleri Şii akidesi üzerinedir. Sünnilikle 
alakalı çok az bilgi verilir. Birkaç yıl önce alınan siyasi bir kararla Sünnilere ait 
dini medreselerde dini liderin (Velayet-i Fakih) Şii bir temsilcisi bulunacak ve 
elinde fevkalade yetkiler olacaktır. İstediğini atayıp istediğini azledebilecek. 
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Sünnilerin şimdilik karşı çıktığı bu uygulama çerçevesinde Şii akidesine ait ilimler 
bu medreselerde mutlaka okutulacaktır. Senede bir hafta "vahdet haftası" olarak 
kutlanan İran'da slogandan öteye gitmeyen bu faaliyet aslında Sünnileri Şiiliğe 
davettir. Vahdet yani hepiniz Şiilik temelinde birleşin problem çözülsün. Bugün 
İran hükümetinde Sünni bir bakan yoktur. Halk seçtiği için mecburen mecliste 
milletvekili vardır. Sünni medrese ve camilere devletin asla desteği yoktur. Sünni 
toplulukların himmet ve gayreti ile faaliyet göstermektedirler... Yakın tarihte 
Meşhet ve Bojnurd şehirlerinde çeşitli bahanelerle Sünnilerce kullanılan iki cami 
devlet tarafından yıkılmıştır. Başkent Tahran'da 2 milyon Sünni yaşamasına 
rağmen Sünnilerin cuma namazı kılacak bir camileri bulunmamaktadır. Hatta 
Tahran Sünnilerinin cuma namazı kılmak için gittikleri önce Pakistan Elçilik 
Okulu ve daha sonra Endonezya elçiliğinde kılınan cuma namazlarının 
yasaklanması, baskının keyfiyetini göstermektedir. Tahran'da birçok kilise 
bulunmasına rağmen Sünni caminin olmaması çok gariptir. İran'da Sünni 
âlimlerin bir araya gelmeleri engellenmektedir. Ülke içi ve dışı seyahatlerini 
rahatça gerçekleştirememektedirler. Bazen TV-radyo-gazete ve mecmualarda ehl-
i sünnetin büyükleri kötülenmektedir. Hz. Ayşe'ye açıkça saldırıldığı çokça 
vakidir. "Müslüman mısınız? Sünni misiniz?" sorusu çok normaldir. Ehl-i sünnet, 
genel olarak ehl-i dalalet olarak bilinir. Hz. Ömer'i şehit eden Ebu Lolo'ya "Baba 
Lolo" diyen Şiiler, ehl-i sünneti rencide edecek şekilde yakın zamana kadar Ebu 
Lolo'nun İsfahan yakınlarındaki Kaşan şehrinde bulunan mezarını ziyaret 
ederlerdi. Hz. Ömer'in şehadet yıl dönümünde Ceşn-i Ömer Koşi (Ömer öldürme 
merasimi) tertip ederek o pâk dâmen hazretin bir heykel veya suretini yaparak 
üzerine pis şeyler atarlar. Bugün hâlâ Tahran'ın güneyinde ve ülkenin çeşitli 
yerlerinde maalesef bu merasimler yapılır. Sünnilerin oturduğu bölgelerde vazife 
yapan idari amirlerin hemen hepsi Şii'dir. Sünnilere asla böyle makamlar 
verilmez. Sünnilere ait TV-radyo-gazete ve mecmua bulunmamaktadır. Mezhep 
değiştiren, yani Şii olan Sünnilere makam ve mevkiler verilmektedir. Sünnilerin 
geleneksel kıyafetleri okullarda yasaklanmıştır, tek tip üniforma giydirilmektedir. 
Sünnilerin kendi dilleri okullarda okutulmamaktadır (Azerice, Türkmence, Taliş 
dili, Kürtçe, Beluçi). Akidesi gereği vaazlarda konuşan Sünni ulema 
cezalandırılmaktadır. Yakın zamanda Hayrşahi Beluç ve Eyüb Genci, ciddi 
işkencelere maruz kalmıştır. İranşehr'de Sünni ulema, birtakım isnatlarla idam 
edilmiştir. Sünniler arasında revaçta olan tasavvuf, İran'da yasaktır. Şiilerin 
sevdikleri din büyüklerini ehl-i sünnet sever fakat ehl-i sünnetin sevdiklerine Şiiler 
saygı dahi göstermezler. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Muaviye ve Hz. 
Ayşe'nin adları anıldığında kötü sözler söylerler…”8 

Burada görüldüğü üzere, İran’da yaşayan Sünni Müslümanların karşılaştıkları temel 
sorunlar9 arasında, çocuklarına istedikleri ismi koyamamaları, Ehl-i Sünnetin kutsal 
saydığı ve aslında Şiiler için de kutsal olan değerlere hakaret edilmesi, Şiilikle 
Müslümanlığın eş değerde görülmesi, Sünni akademik ve ilmi çalışmaların 
                                                           
8Gafuri, R., Ali. “İran Sünnilerine Yapılan Baskılar Ya Da Şii Mezhep Faşizmi”, 
http://www.incanews.net/yazar/ali-riza-gafuri/4728/iran-sunnilerine-yapilan-baskilar-ya-da-sii-mezhep-fasizmi, 
Erişim Tarihi: 01.07. 2016. 
9 ABD 2012 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’na göre, Sünni Müslümanlar, tasavvufçular, gayrimüslim dini 
azınlıklar, Bahailer, Hıristiyanlar, Zerdüştler ve Sabiler, Yahudiler, kadınlar, İran’da ayrımcılığa ve haksızlıklara 
maruz kalan sınıflardır. Ayrıca internet özgürlüğü, medya, insan hakları konularında ciddi sorunlar 
yaşanmaktadır. “USCIRF Annual Report, “Countries of Particular Concern: Iran”, www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain?page=country&category=&publisher=USCIRF&type=&coi=IRN&rid=&docid=4f71a67616&
skip=0, Erişim Tarihi: 03.10.2016.  
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sınırlandırılması ve engellenmek istemesi, eğitim ve dilde Şiilik baskısının görülmesi, 
milletvekili düzeyinde olmasına rağmen hükümette Sünnilerin temsil edilememesi10, 
seyahat özgürlüklerinin sınırlanması, ibadet11 ve ibadethane yasakları, basın-yayın ve 
ifade özgürlüğü alanlarında çok ciddi kısıtlamalarla karşılaşmaları, tutuklamalara, 
yargısız infazlara12 ve faili meçhul cinayetlere maruz kalmaları gibi sorunlar sayılabilir.  
İran’da Sünni Müslümanlar13 temelde siyasal tanınma ve dini özgürlüklerin 
genişletilmesini ve ülkenin geleceğinde ve kaderine katılmayı14 ve pay sahibi olmayı 
talep etmektedirler. Sünnilerin hakları anayasal olarak garanti altına alınmasına rağmen, 
pratikte hukuk dışı uygulamalarla karşılaştıklarını öne sürerlerken, yaşadıkları şehirlerin 
gereken ilgi ve alakayı görmediğinden yakınarak, uyuşturucu ticareti ve çeteleşme gibi 
sorunların mevcut olduğunu söylemektedirler.15 Bu çalışmada vurgulanan önemli husus; 
gerek Sünnilerin gerekse de Şii/Alevi/Bektaşilerin –münferit olaylar olsa bile– halklar 
olarak birbirleriyle sorunlarının bulunmaması, genelde devletle ve siyasilerle sorun 
yaşamalarıdır. Fakat halkların birbirleriyle yeteri kadar bütünleşememesi ve siyaseti ve 
siyasetçileri işbirlikleri temelinde harekete geçirememesi, halkların içinde bulunduğu 
pasif tutumu/durumu göstermektedir. Aksoy’a göre, “…Alevilerin bugün kamusal alanda 
Sünnilerle görünür bir sorunu yoktur. Sorun devletin/kamunun Alevilere karşı uyguladığı 
ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici uygulama ve politikalarıdır”.16 
Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada ulaşılan temel sonuç; Şiilik ve Sünniliğin İslâm dinine müntesip olanların 
sahip olduğu iki (‘ayrı değil’) farklı inanış biçimi olduğu düşünülmesine rağmen, 
temelde bu iki İslam görüşü bir bütünün parçası olduğu ve temelleri ve inanç kaidelerinin 
hakiki İslâm inanç ve itikat sisteminden neşet ettiğidir. Sünnilik ve Şiilik olarak tebarüz 
eden, birçok temele ve öze ilişkin aynîlikleri içinde barından bu farklılık, aslen politik 
olmasına ve güç ilişkilerinin sonucu olarak belirmesine ve bu durumun Türkiye ve İran 
arasında siyasi bir ayrılığın yaşanmasına yol açtığı düşünülmesine rağmen, asırlarca 
                                                           
10 Ehl-i Beyt Haber Ajansı’na göre, yerel yönetimlerde, merkez yönetimin taşra teşkilatlarında, orduda ve 
emniyette de Sünniler görev yapmaktadır; nüfusun %7’sini Sünniler oluşturmakta ve on bin dolayında Sünni 
camisi bulunmaktadır. www.abna.ir/data.asp?lang=10&Id=319949. İran, özellikle Tahran gibi şehirlerde Suudi 
Arabistan gibi “Siyonist rejimin işbirlikçisi” “kukla rejim”lerin İran’da nüfuzlarını artırma tehlikesinden dolayı 
Sünnilerin camilerine sıcak bakmamaktadır.  
11 2011 yılında Sünni Müslümanların Tahran’da Ramazan Bayramı Namazı kılmaları yasaklandı ve güvenlik polisi, 
Sünni Müslümanların ibadethane olarak kiraladığı yerlere girişine izin vermedi. The Guardian’ın bununla ilgili 
2011 yılındaki haberi için Bk. Saeed Kamali Dehghan, “Sunni Muslims Banned From Holding Own Eid Prayers in 
Tehran”, (31.08.2011), www.theguardian.com/world/2011/aug/31/iran-forbids-sunni-eid-prayers, Erişim 
Tarihi: 03.09.2016.  
12 Bk. www.defence.pk/forums/middle-east-africa/273715-iranian-sunnis-executed-their-religious-beliefs.html, 
www.alrasub.com/iranian-sunnis-to-be-executed-for-their-religious-beliefs, Erişim Tarihi: 03.12.2016. 
13 İran’daki Sünni Müslüman Topluluğun yayın yaptığı web sitesi: http://english.sunnionline.us.  
14 “İran'da Kürtlerin yoğun yaşadığı Urumiye şehrine ilk defa bir Sünni Kürt vali olarak atandı… İran'da kısa süre 
önce Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Hasan Ruhani, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Urumiye kentine Kürt 
kökenli bir Sünni'yi vali olarak atadı. Ruhani böylece İran'da sadece Şiilerin vali olması yönündeki geleneğe son 
vermiş oldu…” www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=276414, Erişim Tarihi: 11.11.2016). “…Vali 
Feridun Himmeti, sadece rejime sadık, İran İçişleri Bakanı’na yakın bir isim değil. Aynı zamanda başta Cemil 
Bayık olmak üzere PKK’ya da yakınlığıyla bilinen bir İranlı Kürt…” Erişim Tarihi: 07.10.2016. (Bu, İran’ın PKK’ya 
desteğini mi gösteriyor?); Ayrıca Bk. “İran Kürtleri de "çözüm" istiyor”, 
www.cnnturk.com/2013/dunya/10/31/iran.kurtleri.de.cozum.istiyor/729191.0; “İran bir haftada 14’ü Kürt 40 
kişiyi idam etti, www.firatnews.com/news/guncel/iran-bir-haftada-14-u-kurt-40-kisiyi-idam-etti.htm, Erişim 
Tarihi: 15.11.2016.  
15 Joanna Paraszczuk, “Iran’s Sunnis Demand Greater Religious Freedom, The Jeruselem Post, (29 Ekim 2012). 
16 Murat Aksoy, “Cami+Cemevi Projesi Alevilerin Sorunlarını Çözmez”, Yeni Şafak Gazetesi, (3 Ekim 2013). 

http://www.theguardian.com/profile/saeedkamalidehghan
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aralarında sürdürdükleri müşterek kültürleri, gelenek ve görenekleriaçısından Türkiye ve 
İran halkları, tarihi olarak müştereklerle dolu kader çizgisinde kolektif iklimlerde 
yaşayageldikleri gibi, müşterek bir geleceğe de hazırlanmaktadırlar. Türkiye ve İran, 
halklar yönünden aynı, rejimler yönünden farklı iki sınırdaş, milletdaş, kaderdaş ve 
kardeş ülkedir. Farklılıklar daha çok siyasi ve rejimsel düzeyde var olmasına rağmen, 
halklar arasında benzerlikler ve müştereklikler bulunmaktadır. Burada ileri sürülebilecek 
iddia, tarihsel olarak bir örnek olarak, Selçuklu modeli temelinde Türkiye-İran merkezli 
bir işbirliğine giden yolda Sünni-Şii sorununun sonlandırılmasının17 bu yolda önemli bir 
kilometre taşı olacağıdır. Bu noktada bu sorunların çözümü için bazı adımların atılmasını 
önerilebilir: 

• İki tarafın sahip olduğu ortak manevi değerler (Allah, İslam, Kur’an-ı Kerim, 
Hz. Peygamber a.s. Ehl-i Beyt, İslam tarihi, ortak mimari eserler, türbeler…) 
ve müşterek tarihi şahsiyetler belirlenerek, farkındalık oluşturabilir. 

• Sünni ve Şii fıkhı arasında bazı alanlarda derin farklılıkların mevcut olduğu ve 
bazı Şii fıkıh kurallarının Sünnete aykırı olduğu görülmektedir. “Birlik ve 
beraberlik ancak iki cemaatin uleması arasında, iyi niyete ve ilme dayalı 
görüşmeler, tartışmalar ve anlaşmalar sonunda gerçekleşebilir”.18 

• Her iki kesim arasında tarihte Hz. Peygamberimiz’in a.s. yaptığı gibi “Medine 
Vesikası” muhtevasında İslam’ın temel kaynakları esas alınarak bir üst 
sözleşme yapılarakdeklare edilmelidir ve bu üst ‘kod’un uygulanmasını 
sağlayacak icra kurumları ihdas edilebilir. 

• Tarihten gelen sorunun muhatabı Müslüman ülkeler, halklar ve insanlar 
arasındaki sorunun yol açtığı problemleri çözüme kavuşturmak ve zararları 
tazmin etmek için manevi ve bilge şahsiyetlerin öncülüğünde bir uzlaştırma ve 
hakemlik komisyonu/kurulu tesis edilebilir. 

•  İki İslam görüşü arasındaki yorum ve içtihat farklarının, ihtilaflı meselelerin, 
temel ayrılık noktalarının, uzlaşı içinde olunacak hususların veya üzerinde 
ittifak edilecek konuların masaya yatırılacağı19 bir komisyon vb. 
oluşturulabilir. 

• Her iki halkın arasında meydana gelmiş kan davaları çözüme kavuşturulabilir 
ve bunun için bilge ve erdemli insanlardan müteşekkil, itibarlı bir komisyon 
kurulabilir. 

                                                           
17 İran Düzeninin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Haşimî Rafsancani, yaptığı bir açıklamada, “Şii’siyle 
Sünni’siyle dünya Müslümanlarının vahdet ve birlikteliğinin İslam düşmanları karşısında en iyi savunma 
olduğunu… ve İslam düşmanlarının Sünni ve Şii gönüldaşlığından korktuğunu ve İslam düşmanlarının sultacı 
talepleri karşısında en iyi savunmanın birlik ve beraberlik olduğunu” söyledi. (Iran Turkish Radio, 30.09.2016). 
18 Hayrettin Karaman, “Fıkıhta Sünnî-Şîî İhtilâfı”, www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0639.htm, Erişim 
Tarihi: 03.10.2016. 
19 İran’ın önde gelen dini şahsiyetlerinden Ayetullah Nuri Hamedani, gerçekleştirdiği bir görüşmede, Şii ve Sünni 
Müslümanlar arasındaki ihtilafların çözümü için en iyi yöntemin, Masum İmamların izlediği yöntem olduğunu; 
düşmanların Müslümanlar arasında tefrika çıkarmaya çabaladıklarını, Şii ve Sünni Müslümanlar arasında 
herhangi bir sürtüşme ortaya çıktığı takdirde bu durumdan en çok düşmanların yararlanacağını vurguladı. Bk. 
www.zeynebiye.com/71603_Ayetullah-Hemedani--Munazara,-Sii-Sunni-Iliskilerinin-Guclenmesine-Vesile-
Olur.html, Erişim Tarihi: 10.10.2016.  
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• İki ülkenin de dini temsilcileri bir araya gelmeli ve mezhepsel temelde bir 
uzlaşıya ulaşarak, mezhep ayrışmalarının önüne geçilebilir.20  

• İki İslam görüşü arasındaki gelenekleri ihya edecek (akademik yayınlar, 
bildiriler, seminer ve konferanslar, yarışma programları gibi) dini, kültürel ve 
sosyal aktiviteler gerçekleştirilebilir. 

• İki görüş arasında sorunlara yol açan etmenlere ve aktörlere yönelik 
farkındalık oluşturulup, önleyici diplomatik ve siyasi adımlar atılabilir. 

• Her iki halkın da sosyal ve ekonomik problemlerine çözümler bulunmalı ve 
aralarında (doğal kaynaklar üzerinde mücadele, adaletsiz gelir paylaşımı gibi) 
fitnelerin doğmasını engellemek üzere Müslüman toplumların refah seviyesi 
artırılmalıdır. 

Sınırlarında Sünni ve Şii halklara sahip olan devletler, sorunun çözümü için gerekirse 
diplomatik yoldan özürler dilemeli ve zararların tazmini yoluna gitmeliler. Her iki İslam 
görüşünün uygulamaları, ilke ve kaideleri, “ayrılıklar” yerine İslamiyet’in “zenginlikleri” 
olarak kabul edilmeli ve ortak inanç esasları temelinde farklı seslere saygı duyulmalıdır. 
Bir Sünni sanatçının bir Alevi sanatçının veya Alevi literatürüne ait bir müziği 
seslendirmesi gibi, Sünni ve Alevi/Bektaşi veya Şii sanatçılar, ortaklaşa sanat 
faaliyetlerinde bulunmalıdır. Irkçılık, milliyetçilik, kavmiyetçilik gibi radikal akımlarla 
mücadele edilmeli ve her iki kesimde de “ümmet” fikri yerleştirmelidir. Her iki kesim de 
tahammül ve anlayış içinde bulunmalıdır. 

                                                           
20 “…Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Mekke’de İran Hac Başkanı Gazi Ali Asker ile mezhep çatışmalarının 
önlenmesi konusunu ele aldı. Şii ve Sünni âlimlerin İran’da bir araya gelmesinde anlaştılar. Görmez ve Ali Asker, 
mezhep kavgalarının İslam’a zarar verdiğini söylediler...” Bünyamin Demirkan, “Mekke’de Mezhep Zirvesi”, Star 
Gazetesi, (19 Ekim 2013).  
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Tunus’ta Sosyal Değişmenin Tarihsel İzdüşümü: Yasemin Devrimi 
Yusuf Yaman 

 
Özet 
Sosyal değişmenin yön ve şekillerini belirleyen iç ve dış dinamikler vardır. Geleneksel 
toplumların sanayileşme ve sekülerleşme ile form değiştirmeleri yeni bir akımın habercisi 
olmuştur. Batı merkezli bir değişimin adı olarak karşımıza çıkan modernizm. Tarihsel süreç 
içinde modernizme doğru evrilmeyen toplumların mevcut yönetici kadroları modernizmin 
geldiği son noktayı nihai hedef seçerek toplumsal değişimi yönlendirmişlerdir. Hedefe 
ulaşmak için ise ilk iş olarak toplumlarının yaşayan dinini ve geleneksel kurumlarını baskı 
altına alarak, değiştirme veya ortadan kaldırma yoluna gitmişlerdir. Ancak toplumsal 
değişmenin temel dinamiğini oluşturan güç yine toplumun kendisidir ilkesinin toplumsal 
tezahürünü, Tunus örnek olay incelemesinde görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Değişme, Demokrasi, Sekülerleşme, Modernleşme, Yasemin 
Devrimi, Tunus.  

                                                           
 Marmara University 
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Giriş 
İnsanlık tarihi, birçok olayların yaşandığı ve kimisinin kaleme alınıp tarih olarak 
adlandırıldığı kimisinin de efsane olarak nitelendirildiği bir süreçtir. İnsan, tüm diğer 
değişkenlere rağmen yegâne varlık olmayı devam ettirmektedir. İnsan değişimini kendi başına 
gerçekleştireceği gibi başkaları ile birlikte de gerçekleştirmektedir. Bu değişim sürecinin 
gerçekleştirmede ise ötekinin ikna edilmesi gerekmektedir. Bu ikna süreci, farklı şekillerde 
tezahür edecektir. İkna edenin gücü elinde tutan olarak kabul edersek, bu gücün bilgi, 
ekonomi, medya, asker gibi birçok değişkeni bulunduğunu da kastetmiş oluruz. 
Bu noktadan hareketle, didaktik bir yaklaşımla makalenin anlaşılırlığının artması için bazı 
kavramların üzerinde durulması gerekmektedir. Öncelikle güç kavramından, bireyin ya da 
grupların kendi çıkarlarının ya da düşüncelerinin dikkate alınmasını, başkaları buna direnseler 
bile, bunu sağlayabilme yeteneği olduğunu (Giddens, 2000) anlıyoruz. Güç, kimi zaman 
demokratik haklarını arayanlara karşı kimi zaman da demokratik hak elde etmek için 
kullanılabilmekte. Bu noktada otoritenin ne olduğuna bakmakta fayda olacaktır. Otorite, 
hükümetin meşru güç kullanımıdır. Meşruiyet, bir hükümetin otoritesine boyun eğenlerin 
buna rıza göstermeleri anlamına gelmesidir ( Giddens, 2000). Dolayısıyla Tunus’ta 
bağımsızlık yanlısı gösteriler başladığı ve hükümetin tepkisini hapsetme ya da öldürme 
yoluyla gösterdiği zaman bu, gücün kullanımının olduğu kadar, hükümetin otoritesini 
yitirdiğinin de göstergesiydi. 
Gücü ve otoriteyi elinde tutan büyük organizasyon olan devlet, belirli bir toprak parçası 
üzerinde egemen olan, yasal sisteme dayanan ve politikalarını yürütmek için askeri güç 
kullanma yeteneğinde olan bir politik aygıttır. Güç, otorite ve devlet üzerine yazılmış birçok 
farklı yorum ve açıklama mevcut. Ancak makalenin seyri açısından genel hatlarıyla yetinildi. 
Devlet erkini yönetecek farklı modeller, farklı devlet yönetme biçimleri (Aristokrasi, 
Cumhuriyet, Demokrasi, Despotluk, Federasyon, Kapitalist, Komünist, Konfederasyon, 
Merkantilist, Meşrutiyet (parlamenter monarşi), Monarşi, Mutlakiyet, Oligarşi, Otokrasi, 
Otonomi, Plütokrasi, Sosyalist, Teknokrasi, Teokrasi, Totalitarist) olmakla birlikte bu 
yönetim modellerinin her birinin meşruluk durumu olabilmekte. Bu meşruluğun kaynağı ise 
bizatihi yönetilenlerin rızasıdır. Sonuçta, Diktatörlüğün de meşruiyeti olabilir (Giddens, 
2000). 
Fransız İhtilali sonrası; ulus devlet şeklinde oluşan birçok geleneksel devlet, modern ve 
gelişmiş bir devlet olabilmek için gelişmiş olan veyahut sanayileşmiş seküler toplumlara 
benzemek için toplumsal değişimi tepeden inmeci/jakoben bir yöntemle ikame yolunu seçmiş. 
Bu değişim, maddi yönlü kurumsal yapılarda hızlı bir şekilde ilerlerken, manevi boyutlu 
yapılarda ise dirençle karşılanmıştır. Bu da dinin toplumsal ve ulusal anlamda gelişmenin 
önünde güçlü bir engel olduğu varsayımına yol açmıştır. 
2010 yılındaki münferit bir protestoyla başlayan Yasemin Devrimi, Tunus’un ötesinde etkiler 
oluşturmuş, Arap Baharı diye adlandırılan süreci tetiklemiştir. Süreci yoğun şekilde yaşayan 
Libya, Mısır ve Suriye gibi ülkelerden farklı olarak Tunus, Arap Baharı sürecini toplumdaki 
dinamikleri önemli oranda uzlaştıran yeni bir anayasayla sonuçlandırmıştır. Diğer ülkelerden 
farklı olarak Tunus’ta başarının saikini anlamaya çalışacağız. 
Sosyal bilimlerde hâkim iki yöntemden biri olan makro ölçekli teorilerde ortak ve tek bir 
gelişme kuramı olması fikri yerine her ülkenin kendi toplumsal tarihiyle ilintili bir gelişim 
seyrinin olduğu fikri bu araştırmanın sayıltısını oluşturmaktadır.  
Batı Paradigması Açısından Sosyal Değişme ve Gelişme Kuramı 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Aristokrasi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Despotluk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Federasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kapitalizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%BCnizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Konfederasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Merkantilizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Me%C5%9Frutiyet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Monar%C5%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mutlakiyet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Oligar%C5%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Otokrasi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Otonomi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%BCtokrasi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyalizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Teknokrasi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Teokrasi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Totalitarizm
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Değişmenin "kısa zaman aralıklarında gözlenebilir ve denetlenebilir dönüşümlerden meydana 
geldiğini kabul edersek" (Rocher,1968). Buna göre toplumsal değişmenin de toplumun 
yapısında izlenebilen ve gözlenebilen bir değişmenin olacağını kabul etmiş oluruz. Ayrıca bu 
değişme, fiziksel ve toplumsal sınırlara sahiptir. Yani, sosyo-kültürel bir çerçeve ya da coğrafi 
bir alan içinde toplumsal değişmeyi incelemek ve gözlemek mümkündür (Rocher, 1968). 
Sosyal değişmenin ana dinamiğini oluşturan faktör ise, değiştirme gücünün bizde olduğuna 
olan inancımızdır Etrafımızdaki şartları olduğu gibi kabul etme eğilimi, toplumu daima daha 
iyiye götürme isteği kendi başına hiç kuşkusuz yadırganamaz: Toplumun insan iradesiyle 
değiştirilebileceği inancı, gücümüzün belki en yaygın siyasal ilkelerinden birisidir (Mardin, 
1999). Bu sayıltı ile toplumsal değişmenin rastlantısal bir yön almaması adına otoriter bir 
yönetim veya lider tarafından baskı unsuru da kullanılarak toplumun istenilen yönde 
değiştirileceğine inanılır. 
Batı merkezli değişimin seyrine bakacak olursak. 16. Yy’dan itibaren modernleşme sürecine 
giren Batı Avrupa toplumlarının ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal ve dini olmak üzere çok 
yönlü bir değişime maruz kalmıştır. Bu değişmenin ilk aşaması; Batılı modernliğin oluşumu 
olan, on altıncı yüzyılla birlikte gündeme gelen coğrafi keşifler ve bu sürecin yedeğinde 
gelişen sömürgecilik siyasetine dayanmaktadır. İkinci aşaması; On dokuzuncu yüzyıla 
gelindiğinde mutlak hâkimiyet kurmuş Batı kaynaklı klasik ilerleme kuramları ve evrimci 
yaklaşımlar üzerinden toplumları değerlendirip, ontolojik bakımdan dahi ilkel olarak 
nitelendirdiği Batı dışı dünyayı fiili sömürünün gerçekleştirilebileceği bir alan mahiyetinde 
varsaymıştır. Değişimin Avrupa merkezciliğinden çıktığı üçüncü aşaması ise II. Dünya Savaşı 
sonrasnda Batı dışı toplumların sömürülecek bir alan olma bakış açısının aksine, 
modernleşebilecek bir alan olarak görülmeye başlanmasıdır (Altun, 2011:29-30). Böylece fiili 
sömürge dönemi son bulmuş ve sömürge durumunda olan ülkeler bağımsızlığına 
kavuşmuştur. Amerika öncülüğünde idame edilen bu süreçte Batı dışı toplumlar, gelişme 
kuramının temel araştırma nesnesi haline gelmişler. Bu araştırma sonuçlarına göre gelişmemiş 
toplumların mevcut geleneklerini bırakmaları gerektiği üzerine inşa edilen modernleşme 
süreci başlamıştır. Modernleşmenin bir sonraki aşaması ise, 1970’lere gelindiğinde bu kuram 
eleştirilmiş, gelişmemiş toplumların gelişme süreçlerinin farklılığı vurgulanmış ve tek bir 
gelişme kuramının temel alınıp bu yönde toplumu değiştirme ve ilerleme beklentisinden 
vazgeçilmiştir. Bu, ülkelerin gerek ekonomik gerekse kültürel açıdan farklı süreçlerle 
gelişmelerinin önü açılmıştır (Polat, 2015:6-9). 
Modernlik, eskinin dışlanması, yeninin kutsanması olmuştur. Esas itibariyle gündelik 
hayatları tanzim etmeye girişen bir sistem halini almıştır. Köklü bir dönüşümü bünyesinde 
barındıran bu sistem, kendisinin dışında olanı gelenek olarak kurgulamakta ve ona karşı 
üstünlük varsayımında bulunmaktadır (Altun, 2011: 22). Geleneğin ortadan kalkmasıyla Batı 
dışı toplumların gelişeceği inancı hâkim olmuştur.  
Toplumsal değişimde temel değişken ekonomi olmuş bunun dışındaki etkenler ya bertaraf 
edilmiş ya da görmezden gelinmiştir. Dışlanan unsurlar ise gelenek ve din olmuştur, bunu 
başaran toplumlar da seküler oluyor. Görmezden gelinen unsur ise demokrasi olmuştur. 
Demokrasinin en önemli iki unsuru olan çok partili siyasal yapı ile sivil toplum gelişmemiş 
toplumlarda modernleşmenin aranan değişkenleri arasında yer almamıştır. 
Dünden Bugüne Tunus 
Farklı etnik, dini ve kültürlere ev sahipliği yapmış olan Tunus; Berberiler, Kartacalılar, 
Fenikeliler, Romalılar, Araplar, Osmanlılar ve Fransızlar olmak üzere birçok medeniyetin 
etkisinde kalmış, iki bin beş yüz yıllık köklü bir tarihe sahiptir. 
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Tunus’a İslam dini ve Arap kültürünün sirayet etmesi, 702 yılında Emeviler dönemine 
rastlamaktadır. 1534 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Tunus'u fethetmesi, Barbaros 
Hayrettin Paşa'nın Kuzey Afrika’ya yaptığı sefer neticesinde olmuştur. Sonrasında 1705’te 
ülke yönetiminde etkili olan Hüseyin Hanedanlığı Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
otonomlaşmıştır (Perkins, 2014). 
Bu tarihten sonra, Tunus Batı etkisine girmiş. 1881’de ise Fransa tarafından fiilen işgal 
edilmiş. Bu işgalle birlikte yeni bir yönetim şekli olan Fransız Protektorası oluşturulmuş ve 
Tunus için sömürge olma dönemi başlamıştır. 
Fransız yönetim, Tunus’un yeraltı zenginliklerini kontrolü altına almış buradan çıkan 
madenleri kendi ülkesine götürmüştür. Maden işlerinde ise yerli halk çalıştırılmıştır. Bununla 
birlikte verimli topraklar yabancı göçmenlere tahsis edilmiş, Fransız göçmen aileler için yeni 
mahkeme binaları, eğitim kurumları ve dini mabetler açılmıştır. Fransız yönetim 75 yıl 
boyunca Tunus’ta etkili olmuştur. Bu süreç içerisinde yerli halk ikinci sınıf muamele 
görmüştür. 
Eğitimli genç Tunuslular çifte standart durumuna tepkiler göstermiş ve bu yönde 
örgütlenmişlerdir. 1930’lara gelindiğinde, milliyetçi ve İslamcı bir söylemle bağımsızlık 
mücadelesi veren Düstur hareketine Batıda siyaset ve hukuk eğitimi almış Habib Burgiba da 
dâhil olmuştur. Burgiba, Düstur hareketine modern ve laik bir düzenin savunusu fikrini 
ekleyerek bu çerçevede bağımsızlık mücadelesini vermiştir. Nihayetinde II. Dünya Savaşı 
sonrası oluşan Amerika merkezli sömürgesizleştirme çağrılarının da etkisiyle Fransız 
hükümeti, Tunusluların Protektora yönetiminin sonlanması talebini olumlu karşılamış ve 20 
Mart 1956’da Tunus’un bağımsızlığını resmen tanımıştır. 1957’de ise Kurucu Meclis 
cumhuriyetin kuruluşunu ilan etmiş ve Burgiba’yı cumhurbaşkanı olarak belirlemiştir 
(Perkins, 1986). 
Tunus’un modern ve çağdaş medeniyetler seviyesine getirme arzusu Habib Burgiba için en 
önemli itici güç olmuştur. İnsanın geçmişteki metafizik ve teolojik güçlerin etkilerinden 
soyutlanarak pozitif düşünme dönemine girdiğini belirleyen yasaların olduğuna inanmakta. 
Bu doğrultuda öncelikle köhnemiş, tarihe karışmış ve gelişmenin değişmenin önünü tıkayan 
dinsel ve geleneksel olanın toplumdan temizlenmesi gerekliliği üzerine toplumu İnşaya 
yönelmiştir. 
Tunus’un İslam dini ile olan bağını ve toplum nezdindeki mahiyetini iyi bilen Burgiba, 
toplumsal değişme yolunda İslam’ı adeta bir paravan olarak kullanmış. Her ne kadar 
Anayasada Tunus’un dininin İslam olduğu ve besmele ile başlansa da katı bir laiklik 
uygulamasını görmekteyiz. 
Dini mahkemelerin kaldırılması, Medeni Kanun’un kabul edilmesi, Kur'an kursları ile devlet 
okullarının birleştirilmesi, Tunus eğitim tarihinde kayda değer bir öneme sahip olan 
geleneksel ve ağırlıkla dini eğitimin verildiği Zeytune Üniversitesi’nin Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlanması, eğitim dilinin Arapçadan Batı modernizm takibini kolaylaştırmak 
adına Fransızca ’ya kaydırılması (Perkins, 2014: 146), Burgiba’nın attığı laik adımlar arasında 
dikkat çekenlerdir.Laik uygulaması ile kamu kurumlarında ve okullarda başörtü takma 
yasağının getirilmiştir. Burgiba'nin, modern bir toplum olan Batıda başörtüsü yok ve 
insanların bir bez parçasına bürünmelerine gerek yoktur şeklindeki açıklamalarla üniversite de 
dâhil olmak üzere bu yasağı yaygınlaştırmıştır. Bununla birlikte 5 Şubat 1960’da Ramazan 
ayının başlamasından üç hafta önce, Burgiba geri kalmışlıkla mücadele edilmesinin önemini 
değinmiş ve yoğun bir çalışma stratejisi belirlemiştir. Ekonomik istatistiklerin Ramazan 
Ay’ında düşüşe geçtiğini gören Burgiba, işçilerin performans düşüşlerinin önüne geçmek için 
Ramazan orucunun terkedilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Böylelikle, Burgiba dini 



  

127 
 

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey and Iran 

geleneğin ve Müslüman kültürünün en önemli ibadetlerinden birini açıkça eleştirmiş ve bu 
konuda yasak getirme yetkisini de kendinde görmüştür.  
Modernleşme yönünde olan toplumsal değişimin, İslam dini aleyhine gittikçe sertleşmesi 
üzerine, İslami Yöneliş Hareketi adıyla bir oluşum kurulmuştur. Kuruculuğunu yapan 
Muhammed Gannuşi ve arkadaşları tarafından camilerde ve ev sohbetlerinde oluşturdukları 
illegal sohbet halkalarıyla örgütlenmişlerdir. Bu yeni hareket, uzun süredir iktidarda olan 
Habib Burgiba karşısında alternatif bir siyasal söylem oluşturma ile ilgilenmemiş. Daha çok 
dini ritüellere yönelik yasakların kaldırılması ve sosyal haklar ile ilgili konular üzerine 
yoğunlaşan bir söylem geliştirmiştir. İslami Yöneliş Hareketinin siyasal erke yönelik yıkıcı 
faaliyeti olmamasına rağmen Habib Burgiba’nın sert müdahalesine maruz kalmıştır. Gannuşi, 
İslami Yöneliş Hareketi hakkında basın önünde açıklama yaptıktan sadece beş hafta sonra 18 
Temmuz 1981’de aralarında Gannuşi'nin de bulunduğu İslami harekete mensup 107 kişiyi 
tutuklamıştır. Örgüt üyelerinin bir kısmı elli yıl hapis cezası alırken, Gannuşi on yıl hapse 
mahkûm edilmiş ve yalan haberler yaymakla suçlanmıştır (Hamdi, 1998). 
Habib Burgiba, tek kişi iktidarı ile Tunus'u çağdaş medeniyetler seviyesine getirme çabasını 
icra etmek için otoriter bir baskı rejimi oluşturmuştur. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları 
olan gerek siyasi parti açmanın yasak olması gerekse de sivil toplum örgütlerinin devletten 
bağımsız kuruluşların bürokratik engellerle kısıtlanmasından dolayı alternatif bir yapı 
oluşmamış. Kurulan sivil toplum kuruluşları da sisteme entegre olmuş devletten bağımsız 
olamamıştır. Sisteme aykırı ve siyasal bir faaliyet içinde olmayan kuruluşlara izin vermiştir. 
Zeynel Abidin Bin Ali, özgürlüklerden yoksun, geniş halk kitlelerinin yoğun bir tepki içinde 
olduğu baskıcı kaos ortamını ve Burgiba'nin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 7 Kasım 
1987’de otuz bir yıldır yönetimde olan Burgiba'nin koltuğundan indirerek kendisini 
Cumhurbaşkanı ilan etmiştir. 
Bin Ali İlk dönemlerde İslam ve sivil toplum kurumları üzerindeki kimi yasakları ve 
kısıtlamaları kaldırmış. Zeytune Medresesi’ne özerkliğin geri verilmesi, devlet radyo ve 
televizyonunda ezan okunmasına izin verilmesi ve Zeytune ile işbirliği yapılarak imamların 
yetiştirilmesi gibi olumlu adımlar atmıştır. Bunlara ek olarak, ülkenin dini meselelerini 
görüşmek üzere Yüksek İslam Konseyi kurulmuş (Shahin, 1998). Siyasi parti açmanın 
önündeki engelleri kaldırmış, çok partili dönemi başlatmıştır. İslami Yöneliş Hareketi, siyasal 
bir forma bürünmüş ancak dini bir isimle parti kurma yasağından dolayı En Nahda Partisi 
olarak Gannuşi liderliğinde siyasi faaliyetlerine başlamıştır. Bin Ali, Tunuslular için bir nimet 
olarak algılanmış kısmi bir özgürlük ortamı oluşturmuştur. Ancak bu durum, 1989 seçimlerine 
kadar sürebilmistir. Bu seçimlerde her ne kadar birinci parti çıksa da kendisine en yakın olan 
Nahda’nın oyların %20’sini alması Bin Ali'yi hiç memnun etmemiştir. Düşük bir oy almasına 
rağmen rakip olarak gördüğü En Nahda Partisini kapattırmış, lideri Ganuşi ve binlerce üyesini 
tutuklatmış veya sürgüne göndermiştir.  
Bin Ali dönemi, Burgiba sonrası Tunus için ekonomik ve toplumsal bir refah sunmamış 
işsizlik her geçen gün artmış, ülkenin zenginlikleri kıyı kesiminde yaşayan, hammadde ihraç 
eden bir azınlık tarafından idare edilmiştir. Batı yanlısı politikalar doğrultusunda hareket 
etmiştir. Kitle iletişim araçlarından TV, Radyo ve gazete gibi yayın ve basım organlarından 
aykırı seslere yasak getirilmiş ve halkın haber alma hürriyeti kısıtlanmıştır. Farklı siyasal 
yapılara ve demokratik hak taleplerine sert karşılık verilmiş, İslami unsurlara ve dini 
mabetlere kısıtlamalar getirmiştir. İşkence, hapis yolsuzluk ve rüşvet yaygınlaşmıştır. 
Yasemin Devrimi  
Toplumsal baskının üst seviyelere geldiği bu dönemde, ara ara sosyal krizlerin çıktığı 
görülmektedir. Ancak bu tür protestolar ve ayaklanmalar, polisin orantısız ve sert şiddeti ile 
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bastırılmıştır. Toplum, taşmak için bir damla suyunu beklemektedir. Bu damla da Muhammed 
Buazizi olmuştur. Üniversite mezunu olan 26 yaşındaki Buazizi, 17 Aralık 2010 tarihinde, 
şehir merkezinde tezgâhta meyve sebze satmaktadır. Bir bayan zabıta memurunun yasak 
yerde satış yapmasından dolayı para cezası vermesi ve akabinde tezgâhına ve terazisine el 
koymaya çalışması üzerine Buazizi karşı çıkmıştır. Tüm çabalarına rağmen hakarete maruz 
kalmış ve tezgâhından olmuştur. Bunun üzerine, belediyeye gidip cezayı ödemiş ancak 
tezgâhını geri alamamıştır. Evine gelip yanıcı yakıcı ne varsa alıp belediye binasının önünde 
kendisini yakmıştır. Tüm müdahalelere rağmen 4 Ocak 2011’de vefat etmiştir. Daha ilk 
günden bu duruma tepkiler sosyal medya üzerinden (facebook, twitter vb.) çığ gibi büyümüş. 
Halk sokağa inmiştir. Geniş çaplı protestolar her geçen gün büyük katılımlarla tüm Tunus’a 
yayılmıştır. Bu protestolara Bin Ali yönetimi çok sert müdahalede bulunmuş, birçok kişi 
yaralanmıştır. Gerek ABD gerekse Avrupa’yla olan iyi ilişkilerine güvenerek protestoları 
bastırmak için müdahalenin şiddetini artırmış. Ancak sessiz kalınması beklenen Batı, bu 
duruma karşı sessiz kalmamış Bin Ali yönetimini eleştirmiştir. Halk eylemleri karşısında daha 
fazla dayanamayan Bin Ali, çareyi 14 Ocak 2011’de ülkeyi terk etmekte bulmuştur.  
Tunus’ta devrim sonrasında demokratikleşmenin emaresi olan siyasi partilerin açılmasındaki 
engeller kalkmış. Çok partili hayat başlamış. Bu serbestlikle yüzden fazla siyasi parti 
kurulmuş. 23 Ekim 2011’de yapılan ilk seçimlerde 217 sandalyeli meclisin %37 oyla 89 
sandalye muhafazakâr Nahda Partisi almış, solcu Cumhuriyet İçin Halk Kongresi 29 sandalye, 
Et-Tekettul Partisi ise 21 sandalye alarak Nahda ile adına “Troyka” denilen üçlü bir koalisyon 
hükümeti kurmuşlardır (Okumuş, 2015:39).  
Birkaç geçiş hükümeti denemesinin akabinde Ekim 2014’te yeni anayasa çıkarılmış ve 
nihayetinde Aralık 2014’te Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır. Bu seçimde Nahda’nın aday 
göstermemesinin de etkisiyle laik seküler ama dine karşı hoşgörülü olacağını seçim 
beyanlarında dile getiren El-Baci Kaid es-Sibsi (88) oyların %55’ini alarak serbest ve 
bağımsız bir seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştur (Okumuş, 2015:49). Bu seçim 
sonuçlarını Gannuşi olumlu karşılamıştır. Kendisiyle yapılan bir röportajda: Devrim öncesinin 
az katılımı ve %98 oyla seçilen Cumhurbaşkanlığına nazaran %60 katılımlı ve 
Cumhurbaşkanın %55 oy almasıyla işleyen bir demokrasi açısından güzel bir noktada 
olduklarını belirtmiştir. 
Devrim sonrası sivil toplumun durumuna bakıldığında ise STK’lar üzerinde Bin Ali 
döneminde getirilen kısıtlamaların neredeyse tamamının kaldırıldığı ve bu kısıtlamaların 
kaldırılmasıyla birçok yeni sivil toplum kuruluşunun ortaya çıktığı görülmektedir. 18 Şubat 
2011’de geçici hükümet Devrimci Hedefleri Gerçekleştirme, Demokratik Geçiş ve Siyasi 
Reformlar Yüksek Kurulunu kurmuş ve bu kurul vasıtasıyla da STK’lar konusunda koruyucu 
yasalar çıkarılmıştır. Yeni çıkarılan kanun ile sivil toplum örgütlerinin siyasi konulara da 
dâhil olması yasallaştırılmıştır. Ayrıca yapılan kanun değişikliği ile artık bir sivil toplum 
örgütünün kurulması için İçişleri Bakanlığı’ndan izin almak yerine yalnızca belediyelere kayıt 
yaptırılması da yeterli hale getirilmiştir. Birçok yeni STK’nın ortaya çıkışına zemin 
hazırlayan bu değişiklikler ile 2010 Aralık ayında 8.000 STK kurulmuşken 2011 Haziran ayı 
itibariyle bu sayı 20.000’e ulaşmıştır (Köktaş, 2016:3-6).  
Sonuç 
Tunus'un önde gelen düşünürlerinden Muhammed Gannuşi, devrim öncesi dönemi konusunda 
şöyle demektedir: Batılılaşmış bir azınlığın millet üzerinde hâkim olmasını ve bunun getirisi 
olarak toplumu aşağılayan ve tepeden bakan muameleyi garanti etmek için, baskıcı ve tepeden 
inmeci modernleşmeyi kendisine ideoloji edinen totaliter devlet, araçları vasıtasıyla kurulmuş 
katıksız bir hâkimiyetti. Daimî olarak toplumun rasyonel olmayan isyanlarına karşı tetikte, 
devletin bütün araçlarıyla onu parçalamak ve yeniden Batının basitleştirici modeline göre 
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şekillendirmek için ona baskı uygulamaya ve ısrarcı çalışmaya hazır olduğunu belirtir 
(Gannuşi, 2015:94). Bu hazır oluşla toplumun demokratik hak talepleri göz ardı edilmekte ve 
toplumun kendi yöneticisini seçme yetkinliği olmadığı düşünülmektedir.  
Ancak mevcut durum, devletin kontrolünde tepeden inmeci bir modernleşme tecrübesinin 
başarısız olduğunu göstermiştir. Bu gerek İslam ülkelerinde gerekse Sovyetler Birliği ve ona 
bağımlı ülkelerde hızlı bir şekilde çöküşe geçmiştir (Gannuşi, 2015:94-95). Bu çöküşle 
beraber ülkeler kendi yönetimlerinde etkili olma ve geleceklerini tayin etme yoluna 
girmişlerdir.  
Batı merkezli modernizmin, Batı dışı toplumları sömürülecek alanlar olarak görmeleriyle 
Fransa, 1881’den 1956’ya kadar Tunus’u bilfiil sömürmüştür. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Amerika merkezli modernleşme kuramı ile Batı dışı toplumların modernleşebileceği 
belirtilmiş ve bağımsızlığına kavuşan Tunus, kendi kaderine bırakılmamış ve gelişmenin 
önünde duran gelenekler bertaraf edilerek ilerleneceği fikriyle toplum, Habib Burgiba 
liderliğinde seküler bir hale getirilmiştir. Ancak bu durum, beklenen sosyal refah ve adaleti 
getirmemiş aksine önüne geçilemez bir toplumsal kaosu doğurmuştur. Bu duruma Yasemin 
Devrimi denilen toplumsal başkaldırı ile son verilmek istenmiştir. Yasemin Devrimi 
sonrasında birkaç hükümet değişikliği ile Gannuşi’nin ılıman siyaset anlayışı ve toplumdaki 
farklı aktörlerin bir araya geldiği toplumsal konsensüs sağlanmış ve Ekim 2014’te Ekim yeni 
ve sivil anayasa çıkarılmış, aralık ayında da cumhurbaşkanı seçilerek düzen idame edilmiştir.  
Tunus’un Yasemin Devrimi sonrası toplumsal konsensüsü sağlayarak diğer ülkelere (Libya, 
Mısır ve Suriye gibi) nazaran başarılı bir sonuç elde etmesinde üç önemli sacayağı olduğunu 
görmekteyiz: 

i. Raşid Gannuşi’nin ilk seçimlerde oyların %37’sini alarak bir hükümet kurabilecekken 
Troyka denilen üçlü bir koalisyon hükümeti kurması ve cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde aday olmaması ile göstermiş olduğu fedakârlık.  

ii. Devrim öncesi tek parti yönetiminin aksine çok partili hayata geçilmesi ile yüzden 
fazla partinin kurulduğu devrim sonrası dönemde tüm kesimlerin meclise temsilci 
gönderme imkânları bulması.  

iii. Bireylerin menfaatini savunan ve farklılıklarını dile getiren sivil toplum kuruluşlarının 
önündeki yasal engellerin kalkmasıyla toplumdaki tüm aktörlerin örgütlenme imkânı 
bulması. Devrim sonrası yirmi bin üstü STK’nın kurulması bunun somut örneğidir.  
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Siyasî ve Toplumsal Değişimler Doğrultusunda İran'da Din Adamlarının Rolü ve Etkisi 
(1925-1979) 

Nurbanu BULGUR 
 
Özet 
İran’da toplumsal ve siyasî değişimler, toplumdaki güç dengelerini etkilemiştir. Siyasî bir 
aktör olarak şah, İran’da hiçbir zaman siyaset ve toplum üzerinde tekelci bir konuma sahip 
olamamıştır. Ancak dış güçlerin ya da toplum içi aktörlerin (aşiretler, ulemâ, aydınlar vb.) 
desteğiyle ayakta kalabilmiştir. Hatta Safevî Hanedanlığı döneminden bu yana siyasî 
yöneticiler, iktidarlarının meşruiyeti için toplum üzerinde etkin olan ulemâ sınıfının desteğini 
almak için çaba sarf etmişlerdir. Bu durum, İran’da ulemâ sınıfını, gittikçe güçlenen, yeri 
geldiğinde siyasî otoriteye meydan okuyan bir sınıf haline getirmiştir. 
Bu makalede Pehlevî Hanedanlığı (1925-1979) Dönemi’nde İran'da yaşanan siyasî ve 
toplumsal değişimler ile din adamlarının bu değişimler karşısındaki tavrı ele alınmış ve tarihi 
süreç içerisinde ulemâ sınıfının sahip olduğu toplumsal konum değerlendirilmiştir. 
Konuyla ilgili kapsamlı literatür taraması yapılmış, yöntem olarak nitel araştırma 
tekniklerinden olan kaynak incelemesi tercih edilmiştir. Bu çalışmada cevap aranan temel 
sorular ise şöyledir: i) Başarısızlıkla sonuçlanan modernleşme sürecinin İran’ın mezhepsel 
yapısıyla bir ilgisi var mıdır? ii) 19. ve 20. yüzyılda İran’ın geçirdiği modernleşme süreci, 
neden İslam Devrimi’yle sonuçlanmıştır? iii) Türkiye ve İran yakın tarihleri açısından 
benzerlik göstermelerine rağmen, iki ülkenin Batılılaşma uygu-lamaları neden farklı sonuçlar 
doğurmuştur? iv) İran ve Türkiye’nin toplumsal yapısının bu farklılığı oluşturmadaki etkisi 
nedir? 
Anahtar Kelimeler: İran, Şiîlik, ulemâ, Pehlevî Dönemi, modernleşme.  
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Giriş 
Bu çalışmanın temel amacı: Pehlevî Hanedanlığı (1925-1979) Dönemi’nde İran'da yaşanan 
siyasî ve toplumsal değişimlerin ve din adamlarının (ulemâ sınıfı) bu değişimler karşısındaki 
tavrının ve rolünün ele alınmasıdır.  
Safevîler döneminden itibaren sosyal ve siyasî güç elde etmeye başlayan İran ulemâsı, Kaçar 
Hanedanlığı’nın özellikle son döneminde siyasî otoriteyi denetleyen ve yetkilerini sınırlamaya 
çalışan bir konum ve etkiye sahip olmuştur. Şiî mollaların, esnaf- tüccarların, laik liberallerin 
öncülüğünde gerçekleşen 1906 Meşrutiyet Devrimi ve kabul edilen ana-yasa, ulemânın artan 
gücü ve etkisinin somut göstergelerdiri.  
Ancak İngiliz- Rus işbirliği ve son Kaçar padişahının katı uygulamalarıyla bu devrim ve 
kazanımlar başarısızlıkla sonuçlanmış ve hemen ardından Pehlevî Hanedanlığı iktidarı ele 
geçirmiştir. Rıza Şah Pehlevî, Türkiye’yi örnek alarak laik bir devlet kurma çabasına girmiş 
ve Mustafa Kemal Atatürk’ün modernleşme1 ve Batılılaşma adıyla uyguladığı reformları 
kendi ülkesinde de uygulamak istemiştir.  
Rıza Şah Pehlevî (1925-1941) ve oğlu Muhammed Rıza Şah Pehlevî (1941-1979) dönemleri; 
İran’da devletin öncülük ettiği modernleşme çabalarının yoğun olarak sürdürüldüğü, modern 
seküler eğitim sisteminin ve Batı kaynaklı hukuki düzenlemelerin yapıldığı, dînî kurumların 
sıkı devlet kontrolüne alındığı, ulemâ sınıfının gücünün azaltılmaya çalışıldığı bir dönem 
olmuştur.  
Muhammed Rıza Şah döneminde, İran’ın askerî, siyasî ve ekonomik bakımdan gün geçtikçe 
Batı’ya bağımlı hale gelmesi, gelir düzeyindeki uçurumun artması, yapılan Ak Devrim, ulemâ 
ve tüccar sınıfının gücünü, toplumsal statüsünü kaybetme riskiyle karşılaşması ve muhaliflere 
ağır cezalar verilmesi gibi gelişmeler, Şiî ulemânın desteklediği, hatta öncülük ettiği kitlesel 
direnişin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla 1979 İran Devrimi, ulemâyı, toplumun 
farklı kesimlerini ve halkı Pehlevî Hanedanlığı’ına muhalif bir noktada birleştirmiştir. 
Bu çalışma kapsamında: Başarısızlıkla sonuçlanan modernleşme sürecinin İran’ın mezhepsel 
ve toplumsal yapısıyla bir ilgisi var mıdır? 19. ve 20. yüzyılda İran’ın geçirdiği modernleşme 
süreci neden bir İslam Devrimi’yle sonuçlanmıştır? İslam Devrimi’ne giden süreçte ulemânın 
toplumsal gücünün temel dayanağı nedir? Şiî dînî otoritenin kendi içinde yaşadığı fıkhi 
tartışmalar sonucu “müçtehitlik” ve “merci-î taklit” kavramlarının ön plana çıkması, İran’da 
ulemânın toplumsal ve siyasî konularda üstlendiği rolü nasıl etkilemiştir? gibi sorulara cevap 
aranacaktır. 
Bu temel soruların yanında, Türkiye ve İran yakın tarihleri açısından benzerlik göstermelerine 
rağmen iki ülkenin Batılılaşma uygulamaları neden farklı sonuçlar doğurmuştur? Türkiye ve 
İran’ın toplumsal yapısının bu farklılığı oluşturmada etkisi nedir? Batılı modernleşme 
reformları, neden İran’da büyük bir toplumsal tepkiyle karşılaşmış ve nasıl 1979 İslam 

                                                           
1 Batı dünyasından dilimize geçen modernleşme kavramı Batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel 
toplumların, Batı’nın modern toplumlarına bakarak kendini değiştirme ve geliştirme sürecidir. Modernleşme 
süreci, Batı’dan başlayarak dünyanın diğer bölgelerine de yayılan insanlık tarihindeki en köklü dönüşümlere yol 
açan yeniden yapılanma, modernleşme, çağdaşlaşma, sanayileşme veya laikleşme olarak da adlandırılan bir 
toplumsal dönüşüm sürecidir. Tarihi yüzlerce yıllık medeniyetlere dayanan geleneksel toplumlarda, 
modernleşme Batı’daki uygulamanın aksine; tepeden inmeci bir modelde gerçekleşmektedir. Türkiye ve İran 
modernleşmeleri bu modeli yansıtmaktadır. Bu bağlamda Çetin Halis’e göre; “İnsan hayatının toplumsal 
yapılanmasını sağlayan ve din, tarihsel bilinç, kültür, ırk, yurtseverlik, aile veya soy gibi birçok temel 
bağlaşmadan oluşan gelenek; toplumda ortak kimlik yaratılan değerler manzumesi olarak modernleşmenin 
biçimini de etkiler.” (Bkz: Çetin Halis, Modernleşme ve Türkiye’de Modernleştirme Krizleri, Ankara: Siyasal 
Kitabevi, 2003, s.109). 
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Devrimi ile sonuçlanmıştır? gibi sorular da belli bir bölümde dikkate alınacak ve edinilen 
bilgiler ışığında iki ülke arasındaki farklar gözler önüne serilmiş olacaktır. 
Bu çalışma, yukarıda belirtilen sorular doğrultusunda belirlenen, “Pehlevî Hanedanlığı 
Dönemi’ndeki modernleşme ve Batılılaşma uygulamalarına Şiî ulemânın gösterdiği tepki ve 
ulemânın toplumdaki etkin rolü, bu uygulamaların başarısızlığa uğramasına sebep olmuştur” 
varsayımı üzerinden şekillenmektedir. 
Buradan hareketle üç ana bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde; “İran Tarihinde Din, 
Toplum ve Devlet”, ikinci bölümde “İran ve Şiîlik” ve son bölümde de “İran’da Dînî 
Otoritenin Tarihsel Gelişimi” konu başlıkları incelenecektir. Burada, ulemânın tarihsel süreç 
içerisinde (Safevîlerden bu yana) sosyo-politik konumundaki değişim, ulemânın hiyerarşik 
yapısı, finansal kaynakları, toplumsal ve siyasî gücü ve İran’ın yakın tarihindeki önemli 
toplumsal olaylar (Tütün Olayı, Meşrutiyet Devrimi) değerlendirilecektir.  
İkinci bölümde Rıza Şah Dönemi’nde (1925-1941) İran’da yaşanan önemli siyasî, toplumsal 
değişimler ve din adamlarının etkisi ve üçüncü bölümde ise Muhammed Rıza Şah 
Dönemi’ndeki (1941-1979) toplumsal, dînî ve siyasî gelişmeler ele alınacaktır. 
Bu çalışmada İran’da ulemâ sınıfının tarihsel gelişimine ve bazı kavramlara değindikten 
sonraki asıl amaç; ulemânın 1925-1979 tarihleri arasında gerçekleşen kitle hareketlerindeki 
fonksiyonu göz önünde bulundurularak, siyasal ve toplumsal konum ve nüfuzunun 
açıklanmasıdır. Yöntem olarak nitel araştırma teknikleri arasında yer alan kaynak incelemesi 
tercih edilmiştir.  
Pehlevî Hanedanlığı dönemi Batılılaşma ve modernleşme sürecini ve toplumun farklı 
kesimlerinin işbirliğiyle gerçekleşen İran İslam Devrimi’nin oluşum sürecini açıklanmak için 
temelde iki yaklaşım kullanılmaktadır: Sosyo-ekonomik yaklaşım ve sosyo-kültürel yaklaşım 
(Hüseyinoğlu, 2009: 2). Sosyo-ekonomik yaklaşımda, İran’ın sosyal ve ekonomik faktörleri 
dikkate alınırken; sosyo-kültürel yaklaşımda İran’da Şiî kültürünün önemi ve dil, din, ırk, 
gelenek gibi kültürel nosyonların etkisi vurgulanmaktadır.  
İran’daki Şiîlik, toplumsal yaşamın dışında var olan değil, tam tersine toplumla iç içe yaşayan 
ve insanların davranış ve eğilimlerini şekillendiren sosyo-kültürel bir olgudur. Diğer bir 
deyişle Şiîlik, İran’da bir inanç sisteminden, dînî ritüellerden daha fazlasını ifade eden hatta 
ulemâ-toplum, ulemâ-devlet, devlet-toplum ilişkilerini de etkileyen bir yaşam biçimi ve 
İslamî anlayıştır. Bu İslamî anlayışı temsil eden Şiî ulemâ da toplumla bağı güçlü olan bir 
sınıftır.  
Dolayısıyla Pehlevî Hanedanlığı Dönemi’nde oluşan muhalif kutbun (dînî, siyasî ve toplumsal 
muhalefet) kullandığı argümanlar, sosyo-kültürel bir temele dayanmaktadır. Fakat 1925-1979 
tarihleri arasında, İran’ın artan dış borçlanması ve modernleşme sürecinde dışa (özellikle de 
Batılı ülkelere) bağımlı hale gelmesi, gelir dağılımındaki adaletsizlik, Muhammed Rıza Şah 
Dönemi’nde yapılan Toprak Reformu ve hızlı sanayileşme süreci de toplumsal ve dînî 
muhalefeti güçlendirmiştir. Böylece muhalefetin sosyo-kültürel temelli argümanlarının yanına 
iktisadî söylemler de eklenmiştir.  
Bu nedenle Pehlevî Hanedanlığı Dönemi’nde İran’da yaşanan toplumsal ve siyasî 
değişimlerde, ulemânın üstlendiği rolü anlamak adına sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik 
yaklaşımın birlikte kullanılması daha gerçekçi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır.  
İran Tarihinde Din, Toplum ve Devlet 
Bu başlık altında temel konunun daha iyi anlaşılması için, “İran ve Şiîlik”, “İran’da Ulemâ ve 
Devlet”, “İran’da Dînî Otoritenin Tarihsel Gelişimi” gibi temel kavram ve konuların 
incelenmesi ve çalışmanın ana temasına dair kavramsal bir çerçeve sunulması amaçlanmıştır. 
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Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yaklaşımdan hareketle, İran’da din ve siyaset ilişkisini 
anlamak adına toplumsal, siyasî ve iktisadî değişimler ve güçlü bir toplumsal sınıf olan İran 
ulemâsının (İran Mollaları) bu değişimlerdeki rolü incelenecektir.  
İran’da Pehlevî Dönemi modernleşme, laikleşme sürecinin bir sonucu olan Batılı tarzda 
uygulamalara güçlü bir tepki ortaya konulabilmesi, toplumla iç içe olan Şiîlikten ve ulemânın 
toplumdaki etkin rolünden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, 1925-1979 yılları arasında İran’da 
din, toplum ve siyaset konusunu ele alabilmek için, İslam toplumunun mezhepsel 
bölünmesinin fıkhi, siyasî ve toplumsal bir sonucu olarak ortaya çıkan Şiîliği ve Şiî ulemâyı, 
İran’ın İslamiyet sonrası tarihinde net bir şekilde konumlandırmak gerekir. 
İslam’ın Şiî mezhebine göre Büyük Kayboluş’tan sonra tekrar dünyaya geleceğine ve 
dünyaya adaleti getireceğine inanılan Hz. Mehdi’nin gaybeti, topluma dînî liderlik eden 
ulemâya önemli bir misyon yüklemiştir. Toplumun dînî liderleri/rehberleri olan âlimler ise 
merci-i taklitler olmuştur (Lambton, 1985:279-280). Merci-i taklit, ulemâdan daha yüksek bir 
makamı ifade etmektedir. Fakat Necef, Kum ve Meşhed illerinin ana merkezlerinde bulunan 
müçtehitler de yüksek makama sahiptir (Hüseyinoğlu, 2009: 19). Nitekim buradaki 
müçtehitler (Horasani, Mirza Şirazi, Burucerdî, Naraki vb.) özellikle 18. yüzyıl sonrasında 
İran’da yaşanan olaylarda toplumun sesi olmuşlardır.  
1979 İslam Devrimi’nin temelini oluşturan velayet-i fakih (fıkıh âlimlerinin yönetimi) 
kavramı da Ayetullah Humeynî tarafından 1963 yılında ulemânın dînî liderlik vasfı üzerinden 
formüle edilmiştir. Bu kavram çerçevesinde fakih yani Rehber bütün kurumların üzerinde bir 
konuma layık görülmüştür (Roy, 2015: 205-206). Dolayısıyla Rehber başta olmak üzere 
ulemâ sınıfının üyeleri, kurumsal ve toplumsal yetkileri arttıkça, elde ettikleri gücü dînî/ilahi 
emellerini gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanmışlardır (Ahavi, 1990: 33). 
Ulemâ sınıfını güçlendiren diğer bir husus, siyasî otoritenin laikleştirilmesidir. Laikleşme 
süreciyle birlikte din ve siyaset birbirinden ayrılmıştır. Dolayısıyla din işleri ulemâya 
bırakılmış ve ulemâ daha özgür bir şekilde topluma dînî ve toplumsal liderlik etme fırsatını 
bulmuştur. Bu durum, 19. yüzyıldan itibaren daha da belirginleşecek olan ulemâ-toplum 
arasındaki güçlü bağı ve ittifakı ortaya çıkarmıştır. Fakat Şiî ulemâ sınıfı, ulemânın toplumsal 
konumu üzerinde ittifaka varamamış ve üç dînî okul çervevesinde bölünmüştür. Bu okullar: 
Ahbârî, Usulî ve Tasavvuftur. Usulî okul 19. yüzyıl başlarından itibaren toplumda ayrıcalıklı 
bir konuma sahip olmuştur2(Lapidus, 2013: 18; Bayat, 1991: 26-30-35; Hüseyinoğlu, 2009:6).  
Bu okullar arasında Usulî Okul, bu fıkhi tartışmayı kazanmıştır. “İçtihat” kavramının 
öneminin artmasıyla ulemânın ve müçtehitlerin toplum nezdindeki konumu yükselmiştir.  
Şiî ulemâyı güçlendiren diğer bir unsur da ulemânın finansal kaynağıdır. En önemli finansal 
kaynağı, dînî vakıflar, humus3 ve bağışlardır. Ulemâda toplanan gelirlerin ana kaynağı camii, 

                                                           
2 Usulîler doktrin ve kanunlarda dört kaynağı kabul ederler: Kur’an, Sünnet, icma ve akıl. Ahbârîler ise Doktrin 
ve kanunlarda otoriteyi Usûlilerin kabul ettiği dört kaynaktan yalnızca ilk ikisini ve bazı Ahbârîler yalnızca ikinci 
kaynağı kabul eder. (Kur’an’ın yalnızca Hadisleri anlayabilmek için yardımcı kaynak olabileceğini öne sürerler). 
Usulilere göre; sayısız müçtehit, yasal kararları verebilmek için belli ilimlerde çok sayıda bilgiye ulaşarak tüm 
dinî hükümleri öğrenmiştir; bunların en önemlisi usul el-fıkıh’tır. Ahbarilere göre ise yalnızca İmamlar dinî 
hükümleri bilebilirler ve bir konunun tespit edilebilmesi için gerekli Hadis bilgisi olması nedeniyle, sadece 
İmamlar tarafından legal kararların verilebileceğini öne sürerler. Bu iki okulun benimsediği görüşler ışığında 
söylenebilir ki; Usuli Okulun güçlenmesi müçtehitlik makamını yükseltecek ve ulemânın toplum nezdinde 
itibarını artıracaktır. Nitekim 19. yüzyıldan itibaren Usuli okul Ahbarilere karşı galip gelince böyle olmuştur. 
(Mansur Muaddel, “İran’da Şiî Ulemâ ve Devlet “, Serpil Üşür (ed.), İran Devrimi- Din, Anti- Emperyalizm ve Sol, 
İstanbul: Belge Yayınları, 1992, s. 157.) 
3 Humus- dinî bir vergi olarak toplanan humustan “şehm-i imam” adı verilen hisse (imamın hissesi), Şiî ulemâ 
için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. 
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medrese ve türbelere bitişik olarak inşa edilen vakıflar oluşturmaktadır. Özelikle Safevî 
Hanedanlığı döneminde vakıf gelirlerinde ve ulemânın gücünde artış gözlenmiştir. Ulemânın 
ekonomik gücünün ve bağımsızlığının diğer bir nedeni, esnafla olan iyi ilişkileridir. Bu 
sayede esnafın dînî vakıflara bağış yapması sağlanmıştır. 
Rıza Şah Dönemi İran’da Din, Toplum ve Siyaset (1925-1941) 
Kaçarlar döneminde güçlenen ulemânın Tütün Olayı’na ve Meşrutiyet Hareketi’ne katılması, 
İran’da din ve politikanın iç içe geçmesine neden olmuş ve ulemâ sınıfı, 20. yüzyılın başında 
güçlü bir toplumsal sınıf olarak ortaya çıkmıştır. Bu durumun farkında olan son Kaçar şahları, 
ulemâ sınıfının toplumsal otoritesini kısıtlamak istemişlerdir. Meşrutiyet Dönemi ve sonrası 
çıkarılan kanunlarla özellikle eğitim alanında hâkimiyeti elinde tutan ulemâya darbe vurulmak 
istenmiş ve eğitim laikleştirilmeye çalışılmıştır.  
Fakat öte yandan ayaklanmaların yoğun olduğu bu dönemde çıkarılan Sansür Yasası (1922) 
ve Eğitim Yasası (1911) ulemâya kendi aleyhindeki görüşleri ortadan kaldırma gücü vermiş 
ve ulemânın toplumsal statüsünü sağlamlaştırmıştır (Ahavi, 1990:81).  
Rıza Şah, tam anlamıyla iktidarı ele geçirene dek din adamlarına karşı bir tutum sergilemese 
de şahlık unvanını aldığı tarihten itibaren İran İslam kültürünü ve var olan toplumsal yapıyı 
dikkate almamıştır. Her fırsatta İran’ın İslam öncesi kültürüne atıfta bulunmuş ve şaşaalı 
kutlamalar düzenlemiştir.  
Dolayısıyla Rıza Şah Dönemi’nde yaşanan yoğun modernleşme süreci ve otoriter yönetim 
tarzı, İran’da dinin kurumsal yapılanmasındaki gerilemeyi engellenememiştir. Üstelik ulemâ 
sadece kurumsal değil, toplumsal ve ekonomik gücünü de yavaş yavaş kaybetmeye 
başlamıştır. 
Nitekim Rıza Şah’ın ulemâya karşı sergilediği bu sert tutum ve otoriter politikalar, 1979 İslam 
Devrimi’ne giden yolda hızlı büyüyen toplumsal tepkilerin temel sebebini oluşturmuştur.  
Rıza Şah’ın kararlarını ve uygulamalarını anlayabilmek için iktidara gelişinden ve 
yaşamından bahsetmek gerekir. 16 Mart 1878’de Alaşt4 kasabasında doğan Rıza Şah, Babası 
Albay Abbas Ali Han'ın ölümünden sonra annesiyle Tahran’a gider. Kaçar döneminde Ruslar 
tarafından Nasreddin Şah zamanında kurulan Kazak Tugayı’na yazılır. Güçlü kişiliği ve 
önderlik yeteneğiyle kısa sürede yükselir5.  
Bu sırada, yüzyıllardır süren kötü yönetim ve saldırgan dış güçlerin yürüttüğü savaşlar 
nedeniyle İran, bölünmenin eşiğine gelmiştir. Türk Kaçar Hanedanı’nın son şahı Ahmet 
Şah’ın yaşı küçük olduğundan ülkeyi yönetme yetisinden yoksundur. Bu sebeple, Ahmet Şah 
döneminde İran bir naip aracılığıyla idare edilmiştir. 
İran halkı ve bazı aydınlar, Meşrutiyet Devrimi’nin istenilen sonuca ulaşmaması, İngiltere ve 
Rusya’nın İran üzerindeki egemenliği ve Kaçar Hanedanlığı’nın zayıf politikaları nedeniyle 
Meşrutiyet Devrimi’nin ideallerinden zamanla vazgeçmişlerdir.  
Kazak Tümeni’nin başı Seyyid Ziyaeddin ve komutan Rıza Han, İngiltere’nin desteğiyle 
Şubat 1921’de bir darbe düzenleyerek hükümet yönetimini ele geçirmişlerdir6. Böylece 
Seyyid Ziyaeddin Tabatabai'nin başbakanlığa, kendisinin de önce silahlı kuvvetler 
komutanlığına, ardından savaş bakanlığına ulaşılması sağlandı. Bu askerî darbe sonrası ülkede 
sıkıyönetim ilan edilmiş ve sosyal hayatın birçok alanına ve siyasîlerin sahip olduğu yetkilere 
sınırlamalar getirilmiştir.  
                                                           
4 İran’ın kuzeyinde ve Mazenderan İline bağlı küçük bir kasaba. 
5 Abrahamian, s.200. 
6 Darbenin gerçekleştiği gün Rıza Şah Pehlevî, “mevcut yönetimin zayıflığından esef duyduğunu ve güçlü bir 
devletin kurulacağı” sözünü vermiştir. 
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Dolayısıyla darbe büyük tepkiyle karşılanmıştır. Kısa bir süre sonra Seyyid Ziyaeddin 
görevden alınmıştır7. 
Darbe rejimine gösterilen tepkiler artarken, Meşrutiyet sürecinde başlayan modernleşme 
sürecinin devamı niteliğinde olan bazı hareketler ortaya çıkmıştır. Örneğin; Tebriz’de 
Hiyabani Demokratikleşme Hareketi, Gilan’da Cengeli Hareketi8, Horasan’da Muhammed 
Taki Han Pesiyan Hareketi9. Fakat bu demokratikleşme hareketleri devlete karşı olduğundan 
çoğu aydın tarafından desteklenmemiş ve yeterli toplumsal taban bulamamıştır. 
Bu tür hareketlerin oluşumunda etkili olan dış dinamikler de mevcuttur. Bunlardan biri 
Rusya’da Çar rejiminin “şiddet yanlısı ve zorlayıcı politikalarına” karşı oraya çıkmış olan 
1917 Bolşevik Devrimi’dir10.  
Bu devrimle şekillenen yeni Rusya’nın önceden İran’a yapılan kapitülasyon anlaşmalarının 
hepsini feshetmesi ve İran’daki yatırımlarını İran makamlarına devretmesi İran’da olumlu 
karşılanmıştır. Fakat Rusya-İran arasında imzalanan Dostluk Antlaşması bağlamında 
Rusya’nın İran’ı düşmanca oluşumlara karşı korumak için İran’da askerî müdahalede 
bulunma hakkı elde etmesi İran Meclisi’ni tedirgin etmiştir (Mokhtarpour, 2013:11).  
Aynı zamanda Rusya’nın İran’da İngiltere ile nüfuz mücadelesi devam etmiştir. Bu durum 
hem dış ilişkilerde hem iç siyasette ve toplumda gerginliğe sebep olmuştur. Bu gelişmeler 
yaşanırken (1921-1925) resmi olarak değil ama fiili olarak ülkeyi yöneten Rıza Han, İran’da 
Cumhuriyet kurma fikrinden bazı sebeplerle vazgeçmiştir. Aralık 1925’te Kaçar 
Hanedanlığı’nın yıkılmasıyla Kurucu Meclis “Pehlevî Hanedanlığı”nın kurulmasına izin 
vermiştir11. Antik Çağ Pers İmparatorluğu’na, kahramanlığa yani İran’ın İslam öncesi tarihine 
atıf yapılarak kurulan hanedanlığın ilk şahı Rıza Han olmuştur.  
Hanedanın ismi ve anlamı bile ulemâ arasında tartışılmıştır. Kurulan bu hanedanlık ulemânın, 
İslamî unsurların İran’dan yavaş yavaş silineceği yönünde endişe yaşamasına sebep olmuştur. 
Ulemâ sınıfı bir süre sonra bu endişesinde haklı çıkmıştır. 
Askerî tecrübeye sahip olan Rıza Şah, Pehlevî Hanedanlığı’nın kurulmasıyla öncelikle orduyu 
güçlendirmek istemiştir. Kaçar Hanedanlığı dönemindeki göçebe aşiret yapısından 
kaynaklanan düzensiz askerî yapılanma yerine zorunlu askerlik kavramını temel almış ve 
düzenli bir ordu kurulmasını amaçlamıştır. Asker Alma Yasası (1925) çıkartmıştır. Bu yasada 
kimlerin askere alınacağını belirtilmiş ve ulemânın da devlet tarafından askere alınmasına 
imkân sağlanmıştır. Dolayısıyla bu durum ulemâ-devlet ilişkisinin nispeten düzelmeye 
başladığı bu tarihlerde tekrar gerginliğe sebep olmuştur12.  

                                                           
7 Hüseyinoğlu, a.g.e. s. 40. 
8 Mirza Koçak Han Jangali tarafından yönetilen Jangali Hareketi çiftçi, tüccar ve ulemânın desteğini alarak 
1916’dan 1921’e kadar merkezi hükümete direnmiş ve 1921’de Gilan’da, Gilan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 
kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu dönemde cereyan eden en önemli ve etkisi en geniş olan ayaklanmaların 
başında gelmektedir.  
9 Pesiyan Hareketi, Seyyid Ziya zamanında Horasan’daki jandarma birliğinin başına getirilen Muhammed Taki 
Han’ın, Ahmed Kavam tarafından görevden alınmasına bir tepki olarak çıkan bir isyandır. Jangali’nin de arkadaşı 
olan Muhammed Taki Pesiyan, bu görev değişikliğini kabul etmeyip isyan etmiştir. (Karadeniz, s. 348). 
10 Kellner vd., s. 63.  
11 Abrahamian, s. 98. 
12 Rıza Han bu yasayı çıkarmadan önce Ayetullah Naini ile anlaşmıştır. Kum ve Necef ulemâsı ile de İran’da 
Cumhuriyetin kurulması fikrinden vazgeçilmesi konusunda hem fikir olmuştur. Rıza Şah’ın toplumsal gerginliğin 
daha fazla tırmanmaması adına ulemâya karşı sürdürdüğü olumlu tutuma rağmen 1925’ten sonra geliştirdiği 
politikalar ve getirdiği kanunlar ulemâyı rahatsız etmiş ve ulemâ- devlet ilişkisi olumsuz yönde ilerlemiştir. 
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Böylece, Safevî Hanedanlığı döneminden bu yana İran’da ulemânın siyasî iktidara 
hükmetmediği fakat siyasî iktidarın meşruiyetini sağladığı gerçeği, Rıza Şah döneminde de 
doğrulanmıştır. 
İran’da yönetimi bir askerî darbeyle ele geçiren Rıza Han, şahlığını ilan edene kadar 
toplumsal desteği yüksek olan ulemâ sınıfıyla ilişkilerini iyi tutarak toplum nezdinde 
meşruiyetini sağlamıştır. Pehlevî Hanedanlığı’nı kurduktan sonra ise plan ve programlarını 
otoriter bir yolla modernleşme ve Batılılaşma adı altında hayata geçirmiştir. Dînî ve toplumsal 
muhalefeti kısıtlamış hatta ortadan kaldırmaya çabalamıştır. Bunun üzerine dönemin din 
adamları, ardı sıra Rıza Şah’ın bu gibi uygulamalarına tepkisini dile getirmişlerdir13.  
Bu tepkilere rağmen Rıza Şah, Asker Alma Yasası ile kurulan millî ordudan aldığı güçle 
ayaklanmaları14 bastırabildiği için halkın güvenini kazanmış15 ve bu yolla 1925’te Pehlevî 
Hanedanlığını ilan etmiştir. Pehlevî Hanedanlığı’nın ilk şahı olan Rıza Şah, Türkiye’yi örnek 
alarak İran’da modern ve laik bir cumhuriyet kurmak istemiştir. Modernleşme ve Batılılaşma 
adına reform sürecini başlatmıştır. Bu Batılı tarzda siyasî ve toplumsal değişimler, ulemânın 
tepkisini çekmiştir. 
Modernleşme uygulamalarının toplumsal hayata yansımasına örnek olarak; “geleneksel 
şapkalar yerine fötr şapka takılması, başörtüsünün her türünün yasaklanması” söylenebilir. 16 

Bu gibi değişimlere karşı çıkan din adamları olmuş fakat kitleleri harekete geçirme gücüne 
sahip olan ulemânın (Meşrutiyet Devrimi’nde olduğu gibi) eleştirileri dikkate alınmamıştır.  
Örneğin; Laik Cumhuriyete, İslamî yaşantının yozlaştırılmasına karşı çıkanlardan biri 
Ayetullah Abdul Kerîm Hairî Yazdî’dir. O, cumhuriyetin İslam’a aykırı olduğunu 
savunmuştur (Hüseyinoğlu, 2009: 41). 
Önceden de belirttiğimiz gibi, Rıza Şah oluşan gerginliği azaltmak için Türkiye benzeri bir 
cumhuriyet kurma fikrinden vazgeçmiştir. Fakat 1925’te daha otoriter bir hanedanlık 
kurmuştur. Rıza Şah’ın kendi iktidarı döneminde eğitimde, sağlık alanında, sosyal yaşamda, 
siyasette yaptığı reformlar hem modernleşme politikasının bir yansıması olmuş hem de içinde 
milliyetçilik ideolojisini barındırmıştır. Bu milliyetçilik ideolojisi daha çok İran’ın İslam 
öncesi kültürüne (Pers kültürü) atıfta bulunulması, Fars dilinin arındırılması gibi söylem ve 
uygulamalarda kendini göstermiştir. Bu düşüncenin temsilcisi olan aydınlar arasında Mirza 
Ağa Han Kirmani, Mirza Fatih Ali Ahundzade ve Celaleddin Mirza-yi Kaçar yer almıştır. 
Rıza Şah’ın ulemâ ile ilişkilerine baktığımızda; toplumsal ve siyasî gücünü sağlamlaştırana 
kadar onlarla iyi ilişkiler kurduğunu fakat sonra ulemânın yetkilerini her alanda kısıtlamaya 
başladığını görüyoruz.  
Nitekim eğitimde sekülerleşme sürecine girilmesiyle birlikte, ulemânın medrese eğitimindeki 
otoritesinin kırılması amaçlanmıştır. Ulemâ sınıfına dâhil olacak âlimlerin nasıl seçileceğine 
dair yeni uygulamalar getirilmiştir. Örneğin; 1929 yılında ilk defa dînî eğitim veren 
okullardaki hoca ve öğrenciler hükümet tarafından sınava tâbi tutulmuştur.17 Her alanda 
devletleştirme süreci başlamıştır. Şer‘i mahkemelerin hem yetkileri azaltılmış, hem de bu 
                                                           
13 Bu tepkinin temelinde Ulusal Ordu, hukuk ve eğitim alanından ulemâyı soyutlayan uygulamalar, kıyafet 
değişikliği ve sürgünler bulunmaktadır. Ahavi, s.82-83. 
14Silahlı kuvvetlerin güçlenmesiyle Rıza Han, 1922’de Horasan’da, Tebriz’de ve Kürdistan’da askerî operasyonlar 
yapmıştır. Aslında 1922-1925 arasında yapılan operasyonlarda Bahtiyari, Lur, Türkmen ve Beluç aşiretlerinin 
etkisi ve hâkimiyeti kırılmak istenmiştir. Rıza Han bu aşiretleri yıpratmak için onların mali ve siyasî zayıflarından 
faydalanmıştır. Kellner, s. 65.  
15 Milani, s. 32. 
16 BBC, İran’ın Devrimler Yüzyılı: Bölüm III. Pehlevî Hanedanı Sahnede, 2007, http://www.bbc.co.uk 
/turkish/meta/dps/2007/04/nb/070406_iran_prog_3_au_nb.asx, 20.03.2012). 
17 Abrahamian, s. 110-112. 
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mahkemeler devlet kontrolü altına alınmıştır. Şer’i mahkemelerin hükmünü ortadan kaldıran 
yasaya göre bir davanın dînî mahkemelere gönderilmesi için önce devlet mahkemeleri ve 
cumhuriyet savcısı tarafından onaylanması gerekmekteydi. 
Ulemânın hem hukukî hem de dînî etkinliğini azaltmak için ilahiyat ve hukuk fakülteleri 
açılmış, ulemânın hâkimiyetindeki bu eğitim alanları devlet kontrolüne geçmiştir. Bu 
uygulamalara ulemânın tepkisi büyüdükçe şah yönetiminin baskısı, saldırgan politikaları 
artarak devam etmiş ve muhalif olan ulemâ ya sürgün edilmiş ya da idama mahkûm 
edilmiştir. Örneğin; Seyyid Hasan Müderris laikleştirme programına açıkça karşı çıktığı için 
idam edilen bir alimlerden biridir (Algar, 1990:30). 
Özetle, sert modernleşme sürecinin yaşandığı, toplumsal gerilimlerin arttığı ve zamanla siyasî 
iktidarın otoriterleştiği Rıza Şah dönemi, 1941 yılında Rıza Şah’ın Britanya ve Sovyet Rusya 
tarafından yönetimi oğlu Muhammed Rıza’ya bırakmaya zorlanmasıyla sona ermiştir. Bu 
süreçte etkin rol oynayan ulemâ ve toplum ise, 1979 Devrimi’ne giden süreçte önemli rol 
oynayan aktörler olmuşlardır. 
İslam ülkelerindeki modernleşme ve laiklik yanlısı söylemler ve karşıtı tepkiler, her ülkenin 
kendi toplumsal ve siyasal yapısına, tarihsel birikim ve deneyimlerine göre şekil almıştır 
(Küçükcan, 2005: 116-120) Örneğin 18. ve 19. yüzyılda başlatılan Osmanlı modernleşmesini 
1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti devralmış ve laik bir devlet sistemi kurmak yani laikliği 
kurumsallaştırmak üzerine birçok reform yapmıştır.  
Osmanlı Devleti’nin Batı eğitim metotları ve kurumlarını, hukuki sistemlerini ve askerî 
teknolojisini yaygınlaştırmak için 19. yüzyılda başlattığı modernleşme hareketi ve buna bağlı 
reformlar hem Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalmış hem de İran gibi diğer İslam ülkelerine 
örnek olmuştur. Bu sebeple, Türkiye’deki modernleşme sürecini anlamak için bu tarihsel 
geçişi, siyasal ve yapısal dönüşümleri dikkate almak gerekir. Diğer İslam ülkeleri de kendi 
tarihsel, toplumsal ve siyasal birikim ve deneyimlerine göre farklı politika izlemişlerdir. 
Osmanlı’nın son yüzyılında gerçekleşen modernleşme uygulamaları, temelde Tanzimat’ın 
ilanıyla başlamıştır. Ayrıca 1876’da Kânûn-i Esâsî’nin kabulü ve I. ve II. Meşrutiyet’in ilanı 
da Batılılaşma ve modernleşme ekseninde gerçekleşen ve nihayetinde laikliği Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel prensibi haline getiren gelişmelerdir.18 
Bu gibi sebeplerle, I. Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının ardından 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti, laik temeller üzerine kurulmuş, dînî ve dünyevi otoriteyi temsil 
ettiği düşünülen halifelik makamı19, ortadan kaldırılmış; din, meşruiyet ve otorite kaynağı 
olmaktan çıkarılmıştır.  
Laik yapıya geçişin diğer önemli aşamaları arasında 1924 yılında Tevhîd-i Tedrîsat 
Kanunu’nun20, 1925’te Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına İlişkin Kanun’un, 1926 yılında 
Türk Medenî Kanunu’nun ve 1934’te Bazı Kisvelerin Giyilmesini Yasaklayan Kanun’un 
çıkarılması sayılabilir.21 

                                                           
18 Osmanlı devrinde başlatılan ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi laiklik politikalarını etkileyen Batılılaşma 
hareketleri ve reformlar hakkında daha geniş bilgi için bk. Niyazi Berkes, The Development of Secularism in 
Turkey, London: Hurst and Company, 1968, s. 89-248; M. Meeker, A Nation of Empire: the Ottoman Legacy of 
Turkish Modernity, Berkeley: California University Press, 2002, s. 3-85, 372-96. 
19 Daha geniş bilgi için bkz: Şerif Mardin, “Religion and Secularism in Turkey”, A. Kazancigil ve E. Özbudun (Ed.), 
Atatürk: Founder of a Modern Turkey, London: C. Hurst and Company, 1981, s. 191-219. 
20 Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu ile ilgili tartışmalar için bk. Michael Winter, “The Modernization of Education in 
Modern Turkey”, Jacob M. Landau (Ed.), Atatürk and the Modernization of Turkey, Boulder: Westview Press, 
1984, s. 183-94. 
21 Daha geniş bilgi için bkz: Berkeş, Development of Secularism in Turkey, s. 435-83. 
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasasında (1924) yer alan “devletin dininin İslam 
olduğu” ilkesi, 1928’de çıkarılmış ve yerine yapılan bir değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin “laik” (1937) olduğu ilkesi konulmuştur.22 
Laiklikle ilgili olarak Anayasa’da yer alan önemli bir düzenleme de Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile alakalı olmuştur. 3 Mart 1924 tarihinde Şer‘iyye ve Evkaf Nezâreti kaldırılmış ve din 
işlerinden sorumlu şeyhülislâmlık makamı ilga edilmiştir. Bunun yerine din hizmetlerinde 
devamlılığı sağlamak, toplumun dinî ihtiyaçlarını karşılamak ve bu alanda doğabilecek 
kurumsal boşluğu doldurmak amacıyla 429 Sayılı Kanun’la, Başvekâlet bütçesine dâhil ve 
Baş Vekâlet’e bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 
kurulmuştur. 
Bu uygulamalar, dinin ve dînî otoritenin siyasetten uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla 
yapılmıştır. Fakat Türkiye’de dînî alt yapı her zaman var olmuştur ve İslamcı ideoloji bazı 
siyasî partiler aracılığıyla temsil edilmiştir.  
İran’da olduğu gibi Cumhuriyet’in kuruluş döneminde, Türkiye de devletin temellerini ulus 
devlet ekseni üzerine kurmuştur. Bununla birlikte zaman içerisinde din, siyasî yaşamın ve 
kamusal alanın dışına itilmiş ve bu süreç tek parti dönemi boyunca devlet politikası haline 
getirilmiştir.  
Tek partili dönem içerisinde CHP, özellikle 1920-1928 yılları arasındaki süreçte siyaset 
sisteminde çok büyük bir değişim meydana getirmiştir. Örneğin; halifeliğin kaldırılması, 
tekke ve zaviyelerin kapatılması bunlardan birkaçıdır. 
Önemli bir jeopolitik konumda yer alan İran ve Türkiye, aynı zamanda köklü bir geçmişe 
sahiptirler. Safevî Hanedanı’nın İran’da hüküm sürdüğü 1502–1723 yılları arasında, Osmanlı 
ile İran aynı coğrafyada nüfuz ve liderlik mücadelesi (Sünni- Şiî çatışması) içinde olmuştur. 
Fakat bu dönemden sonra İran ile Osmanlı arasında esaslı bir mücadele meydana gelmemiştir 
(Ataullah, 2003: 97).  
İran’da toplumsal değişim ve dönüşümler, Pehlevî Hanedanlığı kurulmadan önce 19. yüzyılda 
başlamıştır. Osmanlı’nın kısa süren I. Meşrutiyet deneyimi, İranlı aydınlar aracılığıyla İran’a 
aktarılmıştır. İran’da Meşrutiyet Devrimi 1906-1911 arasında gerçekleşmiştir ve nihayetinde 
yabancı devletlerin müdahalesi, ülkede ortaya çıkan karışıklıklar ve ulemânın yaşadığı fikir 
ayrılıkları gibi sebeplerle başarısız olmuştur. Ülke dışından İran’a genel fikir akımları, 
monarşinin sınırlandırılması, anayasanın ilan edilmesi yönünde gelişmeler yaşanmasını ve 
kurumsal anlamda meşrutiyetçilerin taleplerinin karşılığını almasını sağlamıştır.  
Ama toplumun asıl talebi yabancı güçlerin ülkeden uzaklaştırılması ve verilen imtiyazların 
sonlandırılması olmuştur. Bu bağlamda, toplumsal gerginliği tırmandıran temel husus, otoriter 
rejim değil, İngiltere ve Rusya’nın İran’a müdahalesi, 1907’de İran’ı nüfuz bölgelerine 
ayırmaları ve siyasîlerin modernleşmeyle birlikte Avrupa seyahatlerinde gördükleri yenilikleri 
İran’a getirirken dış güçlere borçlanmalarıdır.  
İran, İngiltere için sadece zengin sömürgesi Hindistan’a geçiş yolu olarak önem arz ederken, 
İran’da 1907 yılında petrol bulunmasıyla daha önemli hale gelmiştir (Gürbüz, 2003: 139). 
Üstelik Kaçar Hanedanı döneminde yabancı güçlere verilen tavizler sebebiyle, dönemin 
sömürgeci güçleri (İngiltere ve Rusya) İran’ın yalnızca dış siyasetinde değil iç siyasetinde de 
söz söyleme hakkını kendilerinde bulmuşlardır.  
Türkiye’de kurulan cumhuriyet rejimiyle yaklaşık aynı dönemde 1925’te, İngiltere’nin 
kararıyla ve ulemanın muhalefeti sebebiyle İran’da tekrar bir mutlak saltanat ve diktatörlük 

                                                           
22 Küçükcan, a.g.e. s.117-120. 
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kurulmuştur.23 İngiltere İran’ın zengin kaynakları üzerindeki hâkimiyetini ve Sovyetler 
Birliği’ne karşı İran’daki çıkarlarını iki şeyle temin etmiştir; istikrar ve milliyetçilik 
ideolojisidir (Küçükcan, 2005: 124-126). 
İran-Türkiye ilişkilerinde 20. yüzyılın başından itibaren ise milliyetçilik ideolojisinin 
yansımaları sebebiyle mezhepsel ayrımdan çok Türk ve Fars ayrımı kendini göstermeye 
başlamıştır. İran’da Rıza Şah Pehlevî 1925’te iktidara geldiğinde Fars kimliğini ve Pers 
kültürünü temel alan bir politika yürütmüştür.24 
Bu dönemde, Türkiye’de Cumhuriyeti’nin ilanı ile İran’da Rıza Han’ın başbakan olması, aynı 
zamana denk gelmiştir. (1921–1925) Rıza Han’ın ve Mustafa Kemal’in, ülkeleri için amaçları 
ve çıkarları da birbirleriyle uyuşmuştur. 
1934’te Atatürk’ün resmî daveti ile Türkiye’ye giden Rıza Şah, Atatürk’ün modernizasyon 
politikasından büyük ölçüde etkilenmiştir.25 Fakat Türkiye’den etkilenerek İran’da yaptığı 
reformlar, kurduğu monarşi rejiminin baskıcı politikaları çerçevesinde olumsuz tepkiler 
uyandırmış ve başarısız olmuştur. Modernleşme reformları, toplumsal bir taban bulamadığı 
için bu toplumsal tepki 1979 İslam Devrimi’nin ilk ve önemli sebeplerini oluşturmuştur.  
Yoğun modernleşme uygulamalarını hayata geçirecek olan Rıza Şah, 1925’te Ahmed Şah’ın 
saltanattan alınması ve kendinin yeni bir saltanat kurmasına dair önerisinin onayını kurucular 
meclisinden almayı başarmıştır. Nisan 1926’da tacını takan Rıza Şah, başbakanlığı sırasında 
başlattığı reformlara devam etmiştir. Göçebe kabileleri silahsızlandırıp, bir bölümünü 
yerleşmeye zorlayarak güçlerini kırmıştır.26  
Bu, göçebe yaşantıya sahip ve birçok aşiretten oluşan İran toplumu için alışması zor bir 
durumdur. 1935’te hicabın kaldırılması için emir verilmiş, okullar, yollar, hastaneler yapılmış 
ve 1934’te Tahran Üniversitesi kurulmuştur. Rıza Şah döneminde hem sosyal hayata yönelik 
düzenlemeler yapılmış hem diğer birçok alanda (ekonomi, ulaşım, sanayileşme vb.) 
gelişmeler yaşanmıştır: Trans-İran demir yolu (1927-1938) İngiltere aracılığıyla Rıza Şah 
döneminde İran’ın güneyinden kuzeyine kadar Rusya’ya silah yardımı için yapılmıştır. 
Bütün bu gelişmeler, yabancı güçlerin ülkeye müdahalesine sebep olduğu ve yapılan 
toplumsal değişimlerin İslam’la bağdaşmaması sebebiyle İran’da ulemâ tarafından da tepkiyle 
karşılanmıştır. Toplumsal tepki artarak devam ederken İran’ın dış ilişkilerinde de değişimler 
olmuştur. 
Rıza Şah’ın İngiltere ve Rusya’yı birbirine karşı dengelemeyi amaçlayan dış politikası, İkinci 
Dünya Savaşı’nın (1939-1941) patlak vermesiyle etkisiz hale gelmiştir. İngiltere ve Rusya’nın 
1941 yılında Almanya’ya karşı birlik olmasıyla, bu iki güç, İran’ın Almanya’ya 
yakınlaşmasını engellemek için İran’a müdahale etmeye devam etmiş ve oradaki çıkarlarını 
korumak amacıyla İran’ı devamlı kontrol altında tutmuşlardır. 
Şiî mezhebinin devletin dini olarak ilan edildiği Safevî Hanedanlığı’nın kuruluşundan (1501-
1736) beri, din ve devlet işlerinin iç içe girdiği İran’da, yöneticiler kendi meşruiyetlerini Şiî 
mezhebi ve Şiî din adamı sınıfını koruma iddiasıyla sağlamıştır. 
Uzun süre Kaçar Hanedanı (1796-1925) idaresinde kalan İran, Avrupalı güçlerden birinin 
sömürgesi olmamış; ancak 19. yüzyılın sonunda ekonomisi yavaş yavaş Avrupa’nın 

                                                           
23 Gökhan Çetinsaya, “Atatürk Dönemi Türkiye-İran İlişkileri 1926–1938”, Avrasya Dosyası, cilt:5, sayı:3, 1999, 
s.149. 
24 Arif Keskin, “Tüm Boyutları İle Türkiye-İran İlişkileri”, Stratejik Analiz, cilt:5, sayı:53, 2004, s.26. 
25Akyol, s. 181. 
26 Rıza Şah’ın uyguladığı, göçerlerin yerleşik hayata geçirilmesini ifade eden bu siyasetinin adı “Tahta Kapı”dır. 
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kontrolüne geçmiştir.27 Bu durum, şahların otoritesini sınırlamaya çalışan Şiî mollaların, 
tüccarların, laik liberallerin öncülüğünde kısa süreli 1906 Meşrutiyet Devrimi’ne yol açmıştır. 
Safevîler döneminden itibaren sosyal ve siyasî güç elde etmeye başlayan İran ulemâsı Kaçar 
Hanedanlığı’nın özellikle son dönemlerinde siyasî otoriteyi denetleyen ve yetkilerini 
sınırlamaya çalışan bir konum ve etkiye sahip olmuştur.  
Rıza Şah Pehlevî, Türkiye’yi örnek alarak laik bir devlet kurma çabasına girmiş ve Mustafa 
Kemal Atatürk’ün modernleşme ve Batılılaşma adıyla uyguladığı reformları kendi ülkesinde 
de uygulamak istemiştir.  
Rıza Şah Pehlevî (1925-1941) Dönemi, İran’da devletin öncülük ettiği modernleşme 
çabalarının yoğun olarak sürdürüldüğü, modern seküler okul sisteminin ve Batı kaynaklı 
hukuki düzenlemelerin yapıldığı, dînî kurumların sıkı devlet kontrolüne alındığı, ulemâ 
sınıfının gücünün azaltılmaya çalışıldığı bir dönem olmuştur.  
Muhammed Rıza Şah Döneminde İran’da Din ve Siyaset 
Muhammed Rıza Şah, 1941 yılında tahta çıktığında ülke İngiliz- Sovyet işgalinde olduğu için 
büyük değişimler gerçekleştirememiştir (Cleveland, 2015: 320-325). Babası Rıza Şah 
döneminden farklı olarak, siyasî hayata ilk yansımaları parlamentonun güçlendirilmesi ve 
siyasî örgütlenmelere izin verilmesi olmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan birçok siyasî örgüt 
içinde en önemli olanları: Tudeh (Kitle) Partisi ve Millî Cephe’dir28. Bu örgütlenmeden biri 
olan Fedaiyan-ı İslam hareketi ise dönemin önemli bir müçtehiti olan Ayetullah Ebu’l Kasım 
Kâşani ile yakından bağlantılı olması bakımından önem arz etmektedir. Şeriat temelinde 
örgütlenmiş ve ulemânın yönetici ve yol gösterici olarak temel aktör olduğu bir devlet 
yapısını savunan Kâşani, Ayetullah Humeynî’nin öncüsü sayılmış ve Milliyetçi Ara Dönemde 
(1951-1953) etkin bir rol üstlenmiştir29.  
Ayetullah Burucerdî, Ayetullah Cafer Behbehanî ve Ayetullah Humeynî de dönemin etkin din 
adamlarındandır. Burucerdî ve Behbehanî milliyetçi cephenin yıkılmasının ardından (1953) 
ulemâ- devlet ilişkisinin normalleşmesi ve olumlu yönde ilerlemesi için çaba göstermişlerdir. 
Muhammed Rıza Şah, ulemânın muhalefetine rağmen Toprak Reformu’nu hayata geçirene 
kadar, karşılıklı çıkar ilişkisi temelinde ulemâ-devlet işbirliği sürmüştür.  
Fakat Muhammed Rıza Şah, kendi iktidar döneminde genel olarak ordu, istihbarat teşkilatı 
(SAVAK), bürokrasi ve siyasî baskı ile yönetimini sürdürdüğünden ülkenin çoğunluğu Şiî 
olan dinsel yapısını göz ardı etmiştir. Rıza Şah gibi oğlu Muhammed Rıza Şah da iktidarının 
meşruiyetini sağlamak için sürekli İslamiyet öncesi İran kültürüne atıfta bulunmuştur. 
Örneğin; 1971 yılında Pers Krallığı’nın 2500. yılını şölenlerle kutlamıştır. Bu tavrıyla 
ulemânın ve toplumun tepkisini üzerine toplamıştır.  
Nitekim, Muhammed Rıza Şah’ın yaptığı bu hatalar, tıpkı babasının tecrübe ettiği gibi, kendi 
rejiminin sonunu getirmiştir. Şah Rejimi’nin kendisini İslam öncesi unsurlarla özdeşleştirmesi 
ve milliyetçiliğin İran’da otoriter bir rejimin meşruiyet kaynağı haline gelmesi; kendisini, 
toplumu ve siyaseti İslam ile tanımlayan ulemâ sınıfını ve toplumun birçok kesimini İran 
milliyetçiliğinden İslam temelli bir kimliğe doğru yaklaştırmıştır.  
İran’da laikleşme, modernleşme ve Batılılaşma ekseninde yaşanan toplumsal ve siyasî 
dönüşümler, Rıza Şah döneminde olduğu gibi oğlu Muhammed Rıza Şah döneminde de 
                                                           
27 Kaçar döneminde ulemâ-siyaset ilişkisi için bkz: Algar, Religion and State in Iran 1785-1906: The Role of the 
Ulama in the Qajar Period, s. 75. 
28 S. Hunter, “Islam, Modernization, and Democratization: The Case of Iran”, Shireen T. Hunter ve Huma Malik 
(Der.), Modernization, Democracy, and Islam, Washington: Center for Strategic and International Studies, 2005, 
s. 265. 
29 Fığlalı, s. 206. 
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otoriter ve baskıcı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. İki Pehlevî şahı da başlangıçta iktidarının 
meşruiyetini sağlamak için dînî olguları (Aşurâ merasimi, Kerbelâ hadisesi gibi) kullanmış, 
ulemânın toplum ve siyaset üzerindeki etkisini bildiklerinden, ulemâ ile iyi geçinmeye özen 
göstermişlerdir. Fakat Muhammed Rıza Şah otoritesini sağladıktan sonra ulemâ- devlet 
ittifakı bazı toplumsal ve siyasî değişimler neticesinde ulemâ-devlet zıtlaşmasına 
dönüşmüştür.  
Örneğin; Muhammed Rıza Şah, ulemânın en etkin olduğu sosyal alanlardan biri olan dînî 
medreselere karşılık, laik ve Batılı eğitimin verildiği okullar yaptırmıştır. Diğer bir deyişle, 
Şah, Batı tarzı politikalarla İran’da dînî otoritenin ortadan kaldırılmasını ve ulemânın eğitim 
alanındaki hâkimiyetinin (tekelinin) kırılmasını amaçlamıştır.  
İran’da eğitimdeki atılımlar yeni olduğu için hem sanayide hem savunmada çok sayıda 
yabancı uzman ve danışman kullanılmıştır30. Bu duruma özellikle Ayetullah Humeynî tepki 
göstermiş ve “antiemperyalist” konuşmalarını teyp ve videokasetleriyle milyonlarca insana 
ulaştırmıştır31. İran İslam Devrimi’nin dînî lideri Ayetullah Humeynî’ye göre din-devlet 
ilişkileri bağlamında siyasî otorite, fakihlere ait liderliği gasp eden gayri meşru otoritedir; 
çünkü egemenlik İmamındır. İmamı da ulemâ temsil eder (1994: 157). 1979 İran Devrimi’nin 
temelinde de bu anlayış vardır.  
Bu bağlamda benzer değişim süreçlerini yaşamış olan Türkiye ile kısa bir karşılaştırma 
yapmak faydalı olacaktır. Osmanlı’da Sünniliğin “ulül-emre itaat” anlayışına dayalı son 
derece otoriter bir siyasî kültür gelişmiştir. Devlet tartışılamaz hatta eleştirilemezdir. 
Osmanlı’da ulemâ devletin emrindedir yani devlet memurudur. Osmanlı’daki bu din-siyaset 
ilişkisi, neticede Türkiye’nin kuruluşundan itibaren siyasî kültürüne ve toplumsal yapısına 
sirayet eden etkin bir faktör olmuştur. Dönem dönem siyasî istikrarsızlıklar, koalisyonlar ve 
darbeler yaşansa da devlete ve siyasî lidere olan itaat kültürü devam etmiştir.  
Aynı zamanda tarikatların gücünü kısıtlayan, din işlerini siyasetten ayrıştıran/uzaklaştıran 
düzenlemeler yapılsa da dînî oluşumlar siyaseten ve toplum tabanında varlığını sürdürmüş ve 
etki alanını genişletmiştir32. İran-Şiî kültüründe ise, “İmam’ın vekili (naib-ul İmam) 
konumunda yer alan ulemânın hükmünü kabul etmemek, Allah’ın hükmünü kabul 
etmemektir” 33.  
Türkiye’nin ve İran’ın toplumsal yapısını birbirinden ayıran diğer bir husus; Hamid Algar’ın 
(1996:213) da İran Devrimi’ni incelerken vurguladığı “Şiî müminlerin müçtehide itaat 
vazifesidir.” düşüncesidir. Sünnilikte ise böyle bir imamet karizması ve kıyam kültürü yoktur. 
İki ülkenin siyasî kültürleri ve mezhebi oluşumlarındaki bu gibi farklar sebebiyle Türkiye’de 
“İran’da olduğu gibi genel ya da yerel halk ayaklanmaları” olmamıştır.  
Türkiye’de İran ile benzer şekilde 1941-1979 arası dönemde modernleşme, Batılılaşma 
uygulamaları, din ve laiklik gibi kavramlar üzerine tartışmalar siyasî gündemi oluşturmuş ve 
birtakım anayasal değişimlerle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılma süreci 
hızlandırılmıştır. 

                                                           
30 Akyol, s. 165,172. 
31 Ayetullah Humeynî’nin bir konuşması şöyledir; “İran’da Amerikan aşçıları, mühendis, teknokrat ve idari 
personeli kanunların sağladığı dokunulmazlığın keyfini çıkarırken, İslam ulemâsı, İslam’ın hizmetkarları ve 
muallimleri sürgünde veya hapiste yaşamaya zorlanıyor”. Bkz: Dilip Hiro, Inside Central Asia: A political and 
cultural history of Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey and Iran, New York ve 
Londra: Overlook Duckworth, 2009, s.58. 
32 Örneğin; Nur Cemaati (Said Nursi), Gülen Hareketi (Fettullah Gülen), Nakşibendi Tarikatı (Şeyh Sait), Menzil 
Cemaati (Muhammed Raşit Erol) … 
33 Fığlalı, s. 214. 
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Uygulamalara baktığımızda laiklik ilkesinin 1961 Anayasası’nda Türkiye Cumhuriyet’in 
temel nitelikleri arasında sayıldığını görüyoruz. Bu anayasa bir taraftan laiklik ilkesini 
benimserken, diğer yandan herkesin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olduğunu belirtmiştir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığı ise zaman zaman laiklik açısından eleştiri konusu 
olmuştur. Fakat Anayasa Mahkemesi’ne göre İslam dininin çıkar çevreleri tarafından kötüye 
kullanılması, devletin ve laiklik ilkesinin mevcudiyeti açısından sorunlar yaratabileceğinden 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anayasal bir kurum yapılması tarihsel deneyimlerden ve 
Türkiye’nin sosyo-politik şartlarından ortaya çıkan bir gereklilik olarak değerlendirilmiştir. 
1950’li yıllarda Demokrat Parti ile birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez siyasî hayatta siyasal 
İslam’ın söz sahibi olduğu görülür. Çok partili döneme geçiş, tarikat ve cemaatlerin diğer 
muhalefet grupları gibi Demokrat Parti’de toplanmasına sebep olmuştur. Demokratların 
1950’de kazandığı seçimden sonra Cumhuriyet’in ilk yıllarında, özellikle 1930’larda izlenen 
devletin İslam’ı siyasetin ve kamusal alanın dışına çıkarma çalışmaları yerini İslam’ın 
yeniden toplumun istekleri doğrultusunda düzenlemeye ve devlet eliyle kurumsallaşmasına 
bırakmıştır. 
1961 Anayasası 154. maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nı bir Anayasa kurumu olarak 
düzenlemiş, ona genel idare içinde yer vermiş ve bu kurumun, özel kanununda gösterilen 
görevleri yerine getirmesini öngörmüştür. Öte yandan 633 Sayılı ve 22 Haziran 1965 tarihli 
“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın görev alanlarını “İslam dini” ile sınırlamıştır34. 
Sonuç 
Kendine özgü bir yapıya sahip olan İran’da, 1925-1979 tarihleri arasında yaşanan toplumsal 
ve siyasî değişimler, ulemânın üstlendiği etkin rolü göstermiştir. 1979 İslam Devrimi’ne giden 
süreçte İran ulemâsı, geçirdiği dönüşüm neticesinde toplumsal alanın yanı sıra siyasi alanda 
da etkin olmaya başlamıştır. Diğer bir deyişle, ulemâ sınıfı toplumsal düzeyden devlet 
düzeyine geçerek siyasîleşmiştir. 
İlk Şiî İslam devleti olan Safevî Hanedanlığı’ndan itibaren, Şiîlik İran’ın siyasal ve toplumsal 
yapısının ve siyasal İslam düşüncesinin gelişiminde en önemli unsur olmuştur. Dolayısıyla 
Şiîliğin toplumu birleştiren ve ulemâ ile toplumun iletişimini güçlendiren bir unsur olarak var 
olması, ulemâ sınıfının etkin bir rol üstlenmesini sağlamıştır. Bu durum, Pehlevî şahlarının 
modernleşme adıyla yaptığı kapsamlı reformları ve seküler uygulamaları başarısızlığa 
uğratmıştır. Bu uygulamaların başarısız olmasının diğer önemli nedeni ise İran’da 
hanedanlıktan şahlığa, şahlıktan İslamî bir rejime geçildiğini düşünürsek; İran’ın laik bir 
cumhuriyeti tecrübe etmemiş olmasıdır.  
Aslında Pehlevî Hanedanlığı Dönemi’nde muhalif kesimlerin odak noktası, laikleşmenin 
karşısında durmaktan ziyade, yabancı güçlerin nüfuzunun engellenmesidir. Ulemâ bu sebeple 
sömürgeci güçlerin kurum ve reformlarının İran’a getirilmesine karşı çıkmıştır. Fakat 
modernleşme yanlıları, bilim ve teknoloji gibi alanlarda Batı’da kaydedilen gelişmeleri ve laik 
kültürün etkinliğini çağdaşlığa ulaşmak için bir araç olarak görmüşlerdir.  
18. ve 19. yüzyıllardan itibaren İran’ın şahit olduğu ve kendi bünyesinde gerçekleştirdiği 
yenilikler ve geçirdiği modernleşme süreci, zamanla laikliğin İran toplumsal yapısına ve 
siyasetine sirayet etmesine sebep olmuştur. Laikleşme kapsamında din ve siyaset, ulemâ ve 

                                                           
34 Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili tartışmalar için bk. Ali Bardakoğlu, “Moderate Perception of Islam and 
the Turkish Model of the Diyanet – The President’s Statement”, Journal of Muslim Minority Affairs, 24/2 
(2004), s. 367-74. 
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toplum birbirinden uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Fakat ulemâ her seferinde toplumla daha 
güçlü bir bağ kurmuştur.  
Nihayetinde bazı toplumsal gruplar ve ulemâ, Pehlevi şahlarına muhalif bir noktada 
buluşmuşlardır. Rıza Şah, toplumsal ve siyasî gücünü sağlamlaştırana kadar ulemâyla iyi 
ilişkiler kurmuş fakat sonra onların yetkilerini her alanda (öncelikle eğitim alanında) 
kısıtlamaya başlamıştır. Nihayetinde sert modernleşme sürecinin yaşandığı, toplumsal 
gerilimlerin arttığı ve zamanla siyasî iktidarın otoriterleştiği Rıza Şah dönemi, 1941 yılında 
Rıza Şah’ın Britanya ve Sovyet Rusya tarafından yönetimi oğlu Muhammed Rıza’ya 
bırakmaya zorlanmasıyla sona ermiştir.  
İran’da laikleşme, modernleşme ve Batılılaşma ekseninde yaşanan toplumsal ve siyasî 
dönüşümler, Rıza Şah döneminde olduğu gibi oğlu Muhammed Rıza Şah döneminde de 
otoriter ve baskıcı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. İki Pehlevî şahı da başlangıçta iktidarının 
meşruiyetini sağlamak için dînî olguları (Aşurâ merasimi, Kerbelâ hadisesi gibi) kullanmış, 
ulemânın toplum ve siyaset üzerindeki etkisini bildiklerinden, ulemâ ile iyi geçinmeye özen 
göstermişlerdir.  
Fakat Muhammed Rıza Şah, otoritesini sağladıktan sonra ulemâ- devlet ittifakı bazı toplumsal 
ve siyasî değişimler neticesinde ulemâ-devlet zıtlaşmasına dönüşmüştür. 
Muhammed Rıza Şah Pehlevî’nin kurduğu otoriter rejimde, gücü kırılmaya çalışılan ulemâ, 
İslam Devrimi’ne giden süreçte toplumun sözcüsü olmuş ve gittikçe güçlenmiştir. Aynı 
zamanda bu dönemde Ayetullah Humeynî’nin etkin liderliğiyle ulemâ siyasîleşmeye 
başlamıştır. 1979 İran İslam Devrimi ve ardından kabul edilen İran Anayasası ile ortaya çıkan 
siyasi ve toplumsal konjonktürde var olan güç dağılımı (dini liderin etkisinin belirgin olduğu 
birbirini denetleyen bir siyasi sistem), İran’ın devrim sonrası iç ve dış siyasetinde dinin ve 
ulema sınıfının edindiği konumu yükselten bir etkiye sahip olmuştur.  
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Türkiye ile Azerbaycan ve İran ile Suriye Aralarında Kara Bağlantısı Sağlayacak İki 
Koridor Açılması Önerisi 

Rafet EVYAPAN* 
 
Özet 
Türkiye ve Azerbaycan kamuoylarında, bu ülkeler ve insanları için “iki devlet tek millet” 
denerek, Azerbaycan ve Türkiye’nin birbirleri açısından ne kadar önemli olduğu vurgulansa 
da –Nahcivan bir yana- Türkiye ile Azerbaycan arasında kara bağlantısı yoktur. Türkiye ile 
Azerbaycan birbirleri için ne kadar önemli ise İran ile Suriye de birbirleri açısından bu kadar 
hatta daha da fazla bir öneme sahiptir. 
Türkiye, çok iyi ilişkiler içinde olduğu Gürcistan üzerinden Azerbaycan’a, Azerbaycan da 
aynı şekilde Türkiye’ye kara ve demiryolları ile ulaşabilmektedir. Bunun benzeri İran ve 
Suriye açısından da söz konusudur. İran da -üzerinde çok büyük etkide bulunduğu- Irak 
üzerinden Suriye’ye Karadan ulaşabilmektedir. Fakat gerek Gürcistan üzerinden Azerbaycan-
Türkiye bağlantısı, gerekse de Irak üzerinden İran-Suriye bağlantısı, başka ülkelerin toprakları 
geçilerek gerçekleştirildiğinden gümrük işlemleri vs. dolayısıyla bazı zorluklar ve zaman 
kayıpları ortaya çıkmakta, ayrıca yorucu ve uzun mesafeler katledilmektedir. Gereksiz para ve 
zaman kayıplarına hatta streslere yol açan bu durumdur. Türkiye’nin uzak kaldığı Hazar 
denizine, Azerbaycan üzerinden ulaşabilmesi, buna karşılık İran’ında uzak kaldığı Akdeniz 
sahillerine Suriye üzerinden ulaşabilmesi sorunu, Türkiye ve İran’ın aralarında toprak değiş 
tokuşları yapıp, birbirlerine karşılıklı koridorlar vermek suretiyle çözülebilir. Bu çerçevede 
Türkiye, Türkiye-Irak arasındaki mevcut sınırını 10-15 km. kuzeye çekerek ortaya çıkacak 
olan bir koridoru İran’a bırakıp İran ile Suriye’yi birbirlerine komşu ülkeler haline getirirken 
İran da, İran-Nahcıvan ve Ermenistan arasındaki mevcut sınırını, 10-15 km. güneye çekerek 
ortaya çıkacak olan bir koridoru, Türkiye’ye bırakıp Türkiye ile Azerbaycan’ı birbirine komşu 
iki ülke haline getirebilir. Böylelikle İran, komşusu olduğu Suriye üzerinden Akdeniz 
sahillerine ulaşabilir, buradan da gemilerle başta Mısır olmak üzere kuzey Afrika ülkelerine ve 
İspanya, Fransa gibi diğer Akdeniz ülkelerine yönelebilir. Türkiye de komşusu olduğu 
Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi sahillerine ulaşabilir, bu denizi aşarak hem Rusya 
federasyonuna hem de Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yönelebilir. Bu durumdan sadece 
İran ve Türkiye değil aynı zamanda Suriye ve Azerbaycan da kazançlı çıkacaktır. Azerbaycan 
da- Türkiye üzerinden – Akdeniz sahillerine ulaşarak Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika 
ülkelerine ve İspanya, Fransa gibi diğer Akdeniz ülkelerine ulaşabilecektir. Buna karşılık 
Suriye de – İran üzerinden -Hazar denizi sahillerine ulaşarak Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine ve çok iyi ilişkiler içinde olduğu Rusya Federasyonuna yönelebilecektir. Bu 
şekilde ilk halka olarak Türkiye ve İran, bu ilk halka çevresinde ikinci halka olarak 
Azerbaycan ve Suriye bu ikinci halka çevresinde üçüncü halka olarak da hem Akdeniz 
ülkelerinin tümü hem de Hazar denizi çevresinde yer alan ülkeler için “kazan kazan “sloganı 
gerçekleşebilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Suriye, İran, Azerbaycan, kara bağlantısı, koridor.  

                                                           
*  Prof., Şırnak University, İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi. 
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Giriş 
Ortadoğu’ya göre dünyanın bir ucunda olmasına rağmen ABD; hegemonik gücüne 
dayanarak, Ortadoğu’da dört ülkeden parçalar ‘kopararak’, onların sınırlarını değiştirerek 
yeni bir devlet oluşturma planını aşama aşama gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda önce 
Irak’ın kuzeyindeki 32. Paralelin üzerinde yer alan kısım için uçuşa yasak bölge ilan 
etmiş böylelikle daha o tarihlerde Irak’ı fiilen ikiye bölmüştür. Zamanla bu bölgede etnik 
temelli “Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi” diye başkenti, ordusu ve bölgesel bayrağı olan 
“de facto” bir devlet kurulmuştur. Yerel yönetimin başkanı ise bağımsızlıklarını ilan 
ederek, ayrı bir devlet olacaklarını dünyaya ilan etmekte ve dünya kamuoyunu buna 
şimdiden hazırlamaktadır. Böylelikle bir süre sonra Irak, toprak bütünlüğü ortadan kalkan 
ve sınırları değişen ilk ülke olacaktır. Buna benzer ikinci aşama, Suriye için söz konusu 
olup Suriye’nin Kuzeyinde –Türkiye’nin bütün itirazlarına rağmen –ikinci koridor devlet 
kurmanın hazırlıkları başlamış, böylelikle Suriye de sınırları değiştirilmek üzere olan bir 
ülke konumuna getirilmiştir. 
Türkiye açısından bu konu çok önemli olduğu için “Ortadoğu’da yeni müttefik arayışları 
çerçevesinde Türkiye ile Azerbaycan, İran ile Suriye arasında iki koridor açılmasını da 
sağlayacak Türkiye İran ittifakı’’ başlığı altında değinilecektir. 
Irak ve Suriye’de bu sınır değişmeleri yapılırken, birbirleriyle aralarında -911 km’lik 
Türkiye -Suriye sınırından sonra-560 km ile ikinci en uzun sınıra sahip Türkiye ile İran’ın 
kendi rızalarıyla küçük çaplı iki toprak parçası değiş tokuşu yaparak gerçekleştirecekleri 
karşılıklı iki koridor açmaları- bunun için bir sınır değişikliğine gitmeleri-bu iki ülke 
açısından aynı derecede kazanç sağlayacak rasyonel bir davranış olacaktır. Bu koridorlar 
ilk kez oluşturuşmayıp Atatürk’ün, Türkiye ile Nahcivan’ı birbirine bağlamak için kendi 
parasıyla İran’dan satın aldığı Türkiye’yi Nahcivan’a bağlayan koridordan sonra, tarihte 
ikinci kez ortaya çıkacaktır. Söz konusu koridorlar oluşturulurken yapılması gerekecek 
sınır değişikliği de yine Atatürk’ün sağlığında 1932 yılında Ağrı Dağının tamamının 
Türkiye’ye, Kotur’un da İran’a geçmesini sağlayan sınır değişikliği anlaşmasından sonra 
ikinci bir sınır değişikliği olacaktır. 
Karşılıklı iki koridorun açılması sonucu doğal olarak Türkiye artık Irak ile İran da hem 
Nahcivan hem de Ermenistan ile komşu olamayacaktır. (Fakat Türkiye’den farklı olarak 
İran, Azerbaycan’la sınır komşusu olmayı sürdürebilecektir). Bu durumun bazı 
olumsuzluklara yol açabileceği ileri sürülebilirse de Türkiye ile Irak, İran ile Ermenistan 
gibi dört ülke arasındaki bağlantılar, koridorların altlarından geçirilecek tünellerle 
sağlanabilir.  
Koridorlar konusunda geçmezden önce geçmişten günümüze Türkiye- İran ilişkilerine 
yönelik birkaç durum tespiti yapmak yararlı olacaktır. 

1. Tarih Boyunca Birbirleriyle Savaşmamış İki Ulus: Türkler ve Farslar 
Gerek Napolyon gerekse de II. Dünya Savaşı’nda Naziler, ülkelerinden binlerce km. 
uzaktaki Moskova’ya Rusya’nın içlerine kadar girmişler, yine Naziler Fransa’nın başşehri 
Paris’i bile işgal etmiş iken Kasr-ı Şirin anlaşmasının yapıldığı 1639’dan günümüze kadar 
geçen 378 yıl içinde ne İran’da yaşayan Türk sultanları ve şahları, İstanbul bir yana 
günümüzün başkenti Ankara’ya kadar Anadolu içlerine girmişler (Ankara’ya yakın 
Çubuk’ta Yıldırım Beyazıt’ı yenen Timurlenk her ne kadar İran’dan gelmişse de bir fars 
sultanı olmayıp bir Türk sultanıdır ki, bu hususa aşağıda da değinilecektir) ne de Osmanlı 
Sultanları Tahran’a kadar İran içlerine girmişlerdir.  
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Ayrıca geçmişte yapılan savaşlar ne bugünkü İran toprakları üzerinde ne de bugünkü 
Türkiye’de gerçekleşmiş olup ya Kafkasya’da veya Irak’ta gerçekleşmiştir. Diğer yandan 
bugünkü Yunanistan yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinde 
kalmış, buna karşılık Yunan askerleri de 1915 yılında İzmir’e çıkıp Polatlı’ya kadar 
ilerleyerek Marmara ve Ege bölgelerinin büyük bir kısmını işgal etmişlerse de ne İran 
açısından Türkiye için ne de Türkiye açısından İran için böyle bir durum söz konusu 
olmuştur. 
Geçmişteki savaşlar, Türk ve Fars ulusları arasında ulusal nitelikli savaşlar olmayıp, aynı 
ulusun iki sultanı ve şahı arasındaki iktidar savaşları olarak ortaya çıkmıştır. 
Fatih Sultan Mehmet, Uzun Hasan kadar, Uzun Hasan da Fatih Sultan Mehmet kadar, 
Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail kadar, Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim kadar Türk’tür. 
Dahası Yavuz Sultan Selim şiirlerini Farsça yazarken Şah İsmail ise şiirlerini Türkçe 
yazmıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey, beyliğinde Türkçe konuşulmasına dair ferman 
yayınlarken, Osmanoğulları böyle yapmamış buna karşılık Şah İsmail, İran’da Türkçeyi 
resmi dil olarak ilan etmiştir. Ayrıca Şah İsmail’in Taçlı Begüm isimli hanımı, Bigi 
Hanım olarak Musullu bir Türkmen beyinin kızı iken, Yavuz Sultan Selim’in hanımı 
Ayşe Sultan’ın-her ne kadar Kırım Hanı Mengi Giray’ın kızı olduğu iddia ediliyorsa da 
bu iddia doğrulanmamış olup –kesinlikle Avrupa kökenli olduğu belirtilmektedir. 
Fatih Sultan Mehmet ve Uzun Hasan’dan önce –yukarda belirtildiği gibi -Ankara’ya 
yakın Çubuk’ta 1402 yılında yapılan savaşta çarpışan Yıldırım Beyazıt, Timurlenk kadar 
Timurlenk de Yıldırım Beyazıt kadar Türk’tür.  
Bir Türk boyu olan Selçuklularında İran’a girişleri -Sasanilerin Araplar tarafından yenilip 
bu ülkeye egemen olmasından çok sonra Arapları iktidardan uzaklaştırmak suretiyle 
gerçekleşmiştir. İran’da İslam devrimi sonucunda devrilen Şah’ın babası olan Rıza Şah 
Pehlevi, Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından üç gün önce 26 Ekim 1923’de İran’daki son 
Türk hanedanı olan Kaçarlar’ın hakimiyetine son vermesine kadar geçen 900 yıl boyunca 
İran’da hep Türk hakimiyeti söz konusu olmuştur. 
Yukarıda da belirtildiği gibi Osmanlıların İran’dakilerle yaptığı savaşlar, farklı iki ulus 
arasındaki ulusal savaşlar olmadığı gibi Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasındaki 
savaş da- her ne kadar Şah İsmail bir mezhebin imamı ise de Yavuz Sultan Selim, o 
savaşta dini bir kimliği temsil etmediği için - bir mezhep savaşı değildir. Yavuz Sultan 
Selim, halife unvanını 1514’deki Çaldıran Savaşından sonra değil bu savaştan sonraki 
Memlük Sultanı ile yaptığı savaşın ardından elde etmiştir. Yeniçerilerin Bektaşi 
mezhebinde oldukları dikkate alındığında, Çaldıran Savaşında her iki ordunun 
askerlerinin birbirlerine saldırırken “Medet ya Ali” diye bağırarak savaştıklarını 
söylemeye bile gerek yoktur (çok daha sonraki Osmanlı sultanları ve İran’daki Türk 
şahlar arasındaki savaşlar, mezhep savaşları gibi değerlendirilebilir).  
Bu çerçevede, geçmişte Türk ve Fars gibi iki farklı ulus arasında değil Anadolu ve İran 
gibi iki farklı coğrafyayı mekân tutmuş aynı ulusun -adeta bir elmanın iki yarısına benzer- 
iki kısmının arasında gerçekleşen bu savaşların, Doğu-Batı Göktürk İmparatorlukları, 
Karahanlılar-Gazneliler, Akkoyunlular-Karakoyunlar, Fetret Devri sonrası Anadolu 
beylikleri, daha sonra Karamanoğulları ve Osmanoğulları arasında ortaya çıkan 
savaşlardan hiçbir farkı yoktur.  
Sonuç olarak, Türk ve Fars ulusları için ‘’tarih boyunca birbirleriyle ulusal savaş 
yapmamış iki ulustur’’ denilebilir. 
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Dahası, yüzyıl öncesinde Türkiye’nin kurucusu Atatürk, bir Fars olan İran şahı ile sıkı bir 
dostluk gerçekleştirdiği gibi -Afganistan gibi birkaç ülke yanı sıra -İran ile Sadabat 
Paktını kurmuştur.  
Atatürk’ün geçmişte açtığı bu yolu devam ettirircesine Sadabat Paktı gibi bir pakt 
oluşturmaya bile gerek duymadan, Türkiye ile Azerbaycan, İran ile Suriye aralarında kara 
bağlantısı sağlayacak iki koridor açmak için İran ve Türkiye arasında yapılacak ikili bir 
antlaşma, Atatürk’ün sağlığında 1932 yılındaki toprak değiş tokuşuna ilişkin sınır 
değişikliği antlaşmasından sonra, karşılıklı toprak değiş tokuşuna ilişkin bir sınır 
değişikliğine yol açacak ikinci bir antlaşma olacaktır. 

2. İran’ın Selçuklular ve Osmanlılar Üzerindeki Kültürel Etkileri 
Selçukluların, Orta Asya’dan Anadolu’ya geçerken hem bir köprü gibi kullandıkları hem 
de çok uzun yıllar kaldıkları bir ülke olarak İran, onlar için adeta bir okul olmuştur.  
 Arapların yaydığı İslam dinini kabul eden Selçuklular, İslam dinini Araplardan değil belli 
bir süre yaşadıkları İran’da, kendilerinden önce İslam’ı kabul etmiş Farslardan 
öğrenmişler öyle ki Arapça salat yerine İranlılar gibi namaz, yine Arapça Savm yerine 
İranlılar gibi oruç demişlerdir.  
Gerek Selçuklular gerekse Osmanlılar, Arap alfabesi ile yazarken Arap alfabesinde 
olmayan Ç, J, P, O gibi harfleri İranlılardan öğrenerek bu harfleri kullandıkları Arap 
alfabesine –Farslar gibi -eklemişlerdir. Ayrıca günümüzde kullandığımız Türkçenin 
önemli bir yüzdesi o zamanlarda Farsçadan alınmış olup Ç, J, P, O harfleri içeren Çift, 
Jale, Müjgan, Pejmürde, Paçavra, Oruç gibi kelimeler hep farsçadır. 
Halı dokumak Arap değil Fars sanatı olduğu için ve o zamanlarda Farslar camilerine halı 
serdiklerinden Selçuklular ve daha sonra Osmanlılar camilerine halı sermişlerdir. 
Camilerini, Farslar gibi mozaiklerle süslemişlerdir. 
Selçuklular, İran’da öğrendikleri minyatür resimleri ayrıca çini süslemeyi ve camilerinde 
kullandıkları mimari üslubu, Osmanlı İmparatorluğuna devretmişler, Osmanlılar da bunu 
Anadolu’da ve Balkanlarda inşa ettikleri yapılarda sürdürmüşlerdir. Mimar Sinan, Fars ve 
Bizans mimarilerini Osmanlı potasında eriterek orijinal bir üslup çıkarmıştır. 
Osmanlıların müzikte kullandıkları makamların yanı sıra edebiyatta kullandıkları şiir 
üslupları da Farslardan aktarılmıştır. Mevlâna ve Yavuz Sultan Selim, daha da ileri 
giderek şiirlerini bile Türkçe yerine Farsça yazmışlardır. Bugün için İngilizce bilmek ne 
anlam ifade ediyorsa geçmişte Osmanlı sarayında ve entelektüelleri arasında Farsça 
bilmek de aynı anlamı ifade etmiştir. 

3. Dünyanın En Stratejik Konumlarında Bulunan İki Ülke: İran ve Türkiye 
Dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz kaynakları, Hazar denizi çevresindeki ülkeler ile 
Fars Körfezi çevresindeki ülkelerin bulunduğu yerlerdedir.  
Hem Hazar denizinin güney sahillerinde hem de Fars körfezinin kuzey sahillerinde yer 
alan İran, bu iki bölgeyi birleştiren bir konumdadır. Hazar denizinin kuzeyindeki Rusya 
Federasyonu’nun bir kısmından ve Fars Körfezinin güneyindeki Birleşik Arap Emirlikleri 
ile Umman’a kadar dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz üreticisi ülkeleri içine alan 
dikey bir elipsin tam merkezinde İran bulunmaktadır. Bu nedenle de ABD’nin hedefinde 
olan bir ülkedir. 
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Yine İran, Fars körfezinin kapısına benzeyen Hürmüz boğazına hâkim bir ülke olarak bu 
körfezden dünyaya yapılan petrol ihracatını da kontrol eden-bazen bu boğazı kapatma 
söylentisiyle bile petrol fiyatlarının dalgalanmasına yol açan- bir ülke olarak da 
önemlidir. 
Her ne kadar coğrafi konumu itibariyle olmasa da politik olarak nükleer enerji 
konusundaki çalışmalarıyla da dünya kamuoyunun gündeminde bulunmaktadır. 
Türkiye ise enerji kaynakları açısından önemli olmasa da başta Rusya Federasyonu ve 
Azerbaycan olmak üzere Hazar denizi çevresindeki petrol ve doğalgaz üreticisi ülkelerin 
petrollerini ve doğal gazalarını boru hatlarıyla Avrupa’ya ulaştıran bir köprü konumunda 
olması, bunun yanı sıra petrol tankerlerinin geçtiği İstanbul ve Çanakkale boğazlarına 
sahip olarak, önemli bir coğrafi konumda bulunmaktadır. 
Güney’den Kuzey’e doğru Mısır, Gazze şeridi üzerinden Filistin,- her ne kadar sahilde 
kıyısı olmamakla birlikte bu kıyılara çok yakın olan- Ürdün, İsrail, Suriye, Suriye’de hava 
ve deniz üsleriyle sınırsız süre kalma imtiyazı alarak bir Ortadoğu ülkesi haline gelmiş 
Rusya Federasyonu, Suriye ve Lübnan’daki askeri üsleri üzerinden İran,-Suriye’deki 
Rusya Federasyonu kadar olmasa da- Adana’daki İncirlik üssü üzerinden ABD, bir 
Avrupa birliği üyesi ülke olarak Güney Kıbrıs’taki Rum kesimi, yine Kıbrıs’ta Dikelya ve 
Agratur gibi iki üssü üzerinden İngiltere olmak üzere - Çin ve Hindistan dışında- 
dünyanın en önemli ülkelerinin yer aldığı bu açıdan dünyanın en stratejik sahili olan 
Doğu Akdeniz’in kuzeyinde İskenderun Körfezine sahip olan bir ülke olarak Türkiye, bu 
sahillerde bulunması nedeniyle de önemli bir ülkedir (İskenderun körfezini önemli yapan 
Kıbrıs’ın Karpas yarımadası olup bu yarımadanın Rum kesimine bırakılması halinde bu 
körfezin hiçbir önemi kalmayacağı gibi Türkiye, Akdeniz’e çıkışı olmayan bir ülke haline 
gelecektir). 
 Yine Türkiye, Kuzey Irak’ta bulunan bölgesel yönetimin petrollerinin Akdeniz’e 
ulaşması açısından da önemli bir konuma sahiptir. 
Kuzey Irak’ta bulunan bölgesel yönetimin, petrollerinin İskenderun körfezi üzerinden 
Akdeniz’e ulaşması, sadece bu bölgesel yönetimin petrolleri açısından önemli de değildir. 
Çok daha ileride, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeylerini tamamen kapsayacak yeni bir devlet, 
İran’ın doğusundan da bir parça ‘koparıp’ bünyesine katarak, İran’ın kuzeyinde bulunan 
güney Azerbaycan bölgesine komşu olacaktır. Hazar denizi çevresindeki ülkelerin petrol 
ve doğalgazlarının boru hatları, önce İran’ın kuzeyindeki güney Azerbaycan’ı geçerek 
yeni devlete son olarak katılmış bölgeye gelecek buradan da bir ara istasyon gibi Kuzey 
Irak’taki bölgesel yönetimin olduğu topraklara ulaşacaktır. Buradan da şu anda bile 
kullanılmakta olan boru hatları aracılığıyla Suriye’nin Kuzey’indeki koridordan geçerek 
Akdeniz sahillerine ulaşacaktır. Böylelikle Türkiye baypas edilerek Hazar denizi 
çevresindeki ülkelerin petrol ve doğalgazları Irak’ın Kuzeyindeki bölgesel yönetimin 
petrol ve doğal gazları ile birlikte bu yeni güzergahtan Akdeniz’e ulaştırılacaktır. 
İki aşamada gerçekleşecek olan bu planın, Türkiye açısından önemli olan birinci aşaması 
şu anda Kuzey Suriye’de gündemde olup bu aşama tamamlandıktan sonra İran açısından 
önemli olacak ikinci aşamaya ileride Kuzey İran’da geçilecektir. 
Böyle bir süreç karşısında Türkiye ile İran, kader ortakları ülkeler haline gelmişlerdir. 
Dolayısıyla birbirleriyle komşu ve dost olan bu iki ülkenin kader ortaklığı yapacak bir 
ittifak içinde olmaları kadar doğal ve haklı bir durum olmasa gerektir. Söz konusu 
koridorlar bu açıdan da en önemli katkıyı sağlayacaktır. Böylelikle bu önerinin 
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gerçekleşmesi, Ortadoğu bölgesinin mevcut statüsünü radikal ve olumsuz bir şekilde 
değiştirmeyi planlamış bölge dışı devletlere ve odaklara karşı Türkiye ve İran’ın bölgenin 
iki büyük devleti olarak verecekleri en uygun cevap olacaktır. 

4. Türkiye ve İran Arasındaki Anlaşmazlıkların Olumsuz ve Olumlu Yönleri  
Geçmişte büyük imparatorluklar kurmuş dolayısıyla yüzlerce yıllık devlet deneyimleri ve 
uygarlıkları olan, günümüzde de 80 milyonluk nüfusları ile birbirlerine denk iki bölgesel 
güç olan Türkiye ile İran’ın, çeşitli durumlara ilişkin olarak takınacakları olumlu ve 
olumsuz davranışları, iki adet 1 rakamına ve bu iki rakamın aralarına giren artı ve eksi 
işaretleri ile ulaşılan sonuçlara benzetilerek açıklanabilir. 
İki adet 1 rakamı arasına eksi girdiğinde sonuç sıfır, artı girdiğinde ise 2 rakamı gibi 
anlamlı bir sonuç ortaya çıkması gibi 1 rakamlarına benzeyen İran ile Türkiye arasına artı 
ve eksi fonksiyonlar yerine getiren Azerbaycan ile Suriye girdiğinde de aynı sonuçlar 
ortaya çıkmıştır ve çıkacaktır.  
Suriye’deki iç savaşta İran, Esed’in arkasında yer almıştır. Buna karşılık büyük bir 
olasılıkla ABD’nin “Esed, Saddam Hüseyin gibi bir diktatördür, devrilince Suriye’ye 
demokrasi gelecektir– Irak’ta Şii Araplarının nüfusları ile orantılı iktidarı ele geçirmeleri 
gibi- Suriye’de de Sünni Araplar nüfusları ile orantılı olarak iktidarda olabileceklerdir, 
İran’ın Irak üzerindeki etkisi gibi Türkiye de Suriye üzerinde benzeri etkiye sahip 
olabilecektir” şeklindeki kandırıcı bilgilendirmesinin yanı sıra “mevcut rejim, çok kısa 
süre içinde devrilir” şeklindeki yanlış bilgilendirmesi üzerine, “birkaç hafta veya ay 
sonra Şam’daki Emeviye camiinde namaz kılacağız” beyanatından da anlaşılacağı gibi 
Türkiye, bu kandırıcı ve yanıltıcı bilgilendirmelere kapılarak- üstelik Saddam sonrası 
Irak’ta yaşananları da unutarak-Esed’i devireceklerini sandığı Suriye’deki muhaliflerden 
yana tavır koymuş, hatta onları bir süre Türkiye içinde eğitmiştir. Böylelikle İran ile 
Türkiye arasına Suriye sorunu, eski olarak girmiş Türkiye ile İran birbirlerini adeta 
düşman gibi görmüşlerdir. İki adet 1 rakamı arasındaki eksinin sıfır sonuç vermesi gibi 
çok uzun süren bu iç savaşta binlerce insan ölmüş milyonlarcası da mülteci konumuna 
gelmiştir.Türkiye ne zaman ABD’nin Irak’a demokrasi getirmesi iddiasının, laftan öteye 
bir anlam taşımadığını, esas amacının Irak’ın kuzeyinde yeni bir devletin kurulması 
olduğunu, geri kalan bölgelerde mezhepleri farklı Arapların birbiriyle yaptıkları iç savaşta 
ölenlerle hiç ilgilenmediğini iyice anladıktan ve bunun benzerinin üstelik daha vahim bir 
şekilde Suriye’de de gerçekleştirildiğini, bu çerçevede yine Suriye’nin kuzeyinde de 
boydan boya koridor şeklinde bir devletin kurulmakta olduğunu, bu koridorun güneyinde 
kalan yerlerde –tıpkı Irak’ta olduğu gibi- mezhepleri farklı Arapların birbirleriyle bir 
iktidar savaşı yaşadıklarını, DAEŞ’in bile Suriye’nin kuzeyindeki koridor devletin 
kurulması için bir mizansen olduğunu gördükten sonra “Irak konusunda bir hata yaptım, 
bunu Suriye konusunda da tekrarlamakta iken bu hatamı son aşamada fark ettim, zararın 
neresinden dönülürse kardır” düşüncesine ulaşmıştır.  
Bu çerçevede Suriye’nin kuzeydeki koridor devletin oluşumu için Suriye’nin toprak 
bütünlüğünü ortadan kaldırmayı planlayan ABD ile Suriye’nin toprak bütünlüğünü 
Esed’in iktidarda kalması ile birlikte savunan İran ile Rusya federasyonu arasında bir 
tercih yapma zorunda kalmıştır. Adeta “ölümü görüp sıtmaya razı olan” bir insan gibi 
“yeter ki, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir devlet kurulmasın” düşüncesiyle Esed’in iktidarda 
kalmasına kerhen razı olacak şekilde Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan -Rusya 
federasyonu ile – İran’ın tarafına geçmiştir. Bu isabetli kararın verilmesi sonrasıdır ki, 
toprak bütünlüğü korunacak Suriye, Türkiye ile İran arasında eksi olmaktan çıkmış, 
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Türkiye ile İran’ı aynı saf da birleştirerek artı fonksiyonu görmüştür. Dahası Rusya 
federasyonu ile birlikte Türkiye ile İran ve Astana’daki görüşmeler sonrasında Suriye’nin 
toprak bütünlüğünü garanti altına alan garantör ülkeler olarak-ABD’nin karşı tarafında-
bir üçlü bir blok oluşturmuşlardır. 
Bu şekilde Suriye, İran ve Türkiye arasında önce eksi fonksiyonu ile Türkiye ile İran’ı 
karşı karşıya getirerek adeta sıfır gibi değersiz ve anlamsız bir sonuca yol açarken daha 
sonra artı fonksiyonu ile Türkiye ile İran’ı garantör ülkeler olarak aynı tarafta birleştirerek 
–2 rakamı gibi- anlamlı bir sonuç vermiştir. 
İran ile Türkiye arasında nasıl Suriye, eksi olması durumunda olumsuz, artı olması 
durumunda olumlu sonuçlara yol açıyorsa, yine İran ile Türkiye arasında Azerbaycan’da 
eksi olunca olumsuz sonuçlara yol açmıştır artı olunca da olumlu sonuçlara yol açacaktır. 
Geçmişte İran’ın, toprakları işgal edilen mağdur Azerbaycan’ın yanında olması 
gerekirken ayrıca İran’da çok fazla sayıda Azerbaycan Türkünün de yaşadığı da dikkate 
alınırsa bu açıdan da yine İran’ın Azerbaycan’ın arkasında durması gerekirken İran, ne 
yazık ki tam tersini yaparak Ermenistan’ın tarafında yer almış, İran’ın bu tutumu 
nedeniyle Azerbaycan, Türkiye ile İran arasında eksi rolü oynamıştır. Yukarıda 
değinildiği gibi Türkiye’nin Suriye konusunda hatasını anlayıp adeta 180 derece dönüş 
yaparak İran’ın tarafına geçmesi gibi, benzeri davranışın da İran tarafından yapılması, 
İran’ın da Azerbaycan konusunda hatasını anlayıp adeta 180 derece dönerek Türkiye’nin 
tarafına geçmesi çok isabetli bir davranış olacaktır. Böyle bir davranış değişikliği -tıpkı 
Suriye’deki gibi artı fonksiyonuna benzer ve -2 rakamı gibi -anlamlı bir sonuç verecek 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü koruyan iki garantör ülkeler olarak Türkiye ile İran’ı 
aynı tarafta buluşturabilecektir. Bu konuda –tıpkı Suriye’de olduğu gibi- Rusya 
federasyonun üçüncü garantör ülke olmasının zorunlu olduğunu söylemeye bile gerek 
yoktur. Böyle bir durumda Kafkasya’ya da barış gelecek Azerbaycanlı mülteciler 
ülkelerine dönebileceklerdir. 

5. Ortadoğu’da Yeni Müttefik Arayışları: Türkiye ile Azerbaycan, İran ile 
Suriye Aralarında İki Koridor Açılmasını Da Sağlayacak Türkiye İran 
İttifakı 

Günümüz Ortadoğu’sunda Suriye- İran, Suriye- Rusya federasyonu, İran-Irak, Türkiye-
Kuzey Irak bölgesel yönetimi aralarındaki mevcut ittifaklar yanında ABD ile 
Türkiye’deki terör örgütünün Suriye şubesi olan örgüt arasında yeni bir ittifak giderek 
güçlenirken, İsrail, İran’a karşı Arap ülkelerine NATO benzeri bir ittifak önermiştir. Bu 
ittifaklara ek olarak Türkiye İran arasında da bir ittifak oluşturulmalıdır.  
Suriye’deki iç savaş öncesinde İran ile Suriye ve yine Suriye ile Rusya Federasyonu 
günümüzdeki kadar olmasa da birbirleriyle müttefikler iken Suriye iç savaşı esnasında 
muhaliflere karşı güçsüz kalan rejimin, önce İran’dan kara müdahalesi ve sonra Rusya 
Federasyonu’ndan hava müdahalesi için yardım istemesi sonucunda mevcut ittifaklar 
daha da güçlenmiştir. İran, artık Suriye’de fiilen asker bulundurarak savaşan ve – 
Türkiye’nin Irak’taki Başika kampından da çok daha etkin-birçok askeri kamplara sahip 
olan bir ülke olarak ortaya çıkmıştır. Rusya Federasyonu da Tartus’taki deniz üssüne ek 
olarak Hmeymim’deki hava üssü ile Suriye’de süresiz kalma imtiyazı elde etmiş, bu 
üsleri üzerinden Suriye’de toprak sahibi olan bir Ortadoğu ülkesi haline gelmiştir. 
Böylelikle Kıbrıs Adası’nda Dikelya ve Agratur gibi iki yerde üsleri bulunan İngiltere’ye 
benzer şekilde Rusya Federasyonu da Tartus ve Hmeymim’de iki üssü üzerinden 
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Ortadoğu’ya tamamen yerleşmiş bulunduğunu, başta ABD olmak üzere tüm dünyaya ilan 
etmiş, yüzyıllardır ulaşmak istediği sıcak denizlere inme idealine ulaşmıştır. Akdeniz’de 
adeta bir devriye gibi dolaşan ABD’nin 6. Filosuna benzer bir filoyla Rusya Federasyonu 
da yine bir devriye gibi dolaşan bir ülke olarak ortaya çıkmıştır. 
Suriye’deki İran-Suriye, Suriye-Rusya Federasyonu yanı sıra İran-Irak ittifakı da üçüncü 
bir ittifaktır (Buna ittifaktan ziyade İran’ın etkisi altında bir Irak demek daha doğru 
olacaktır). Dördüncü bir ittifak ise, Türkiye’nin-Başika kampıyla somutlaşan- Türkiye ile 
Kuzey Irak’taki bölgesel yönetim arasındaki ittifaktır. Bu ittifaklardan sonra beşinci bir 
ittifak daha vardır ki o da Türkiye’deki terör örgütünün Suriye’deki şubesi olan örgüt ile 
ABD’nin ittifakıdır. Öyle ki ABD’ye göre karşı kutupta yer alan Rusya Federasyon’u da 
bu ittifaka son zamanlarda dahil olmuştur. Söz konusu örgütün önünde ABD, ardında da 
Rusya Federasyon’u durmak suretiyle- Türkiye’nin karşısında ve Türkiye’nin hiç 
hoşlanmadığı- garip bir üçlü ittifak oluşturulmuştur. 
ABD, 15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin defalarca ve ısrarla istemesine rağmen FETÖ 
liderini Türkiye’ye iade etmediği gibi Türkiye’nin “terör örgütüdür” diye defalarca 
belirtmesine rağmen söz konusu örgütü terör örgütü olarak kabul etmemekte, dahası 
önceden gizlice verdiği silahlara ilişkin olarak “verilenler, silah değil mühimmattır” 
derken, 2017’nin mart ayı itibarıyla böyle demeye de gerek duymamakta silah verdiğini 
gizlememektedir. Böylelikle ABD, FETÖ liderini iade etmemekle ima ettiği hususu söz 
konusu örgüt üzerinde açıkça ilan etmekte ve Türkiye’ye “henüz bir bebek gibi olsa da 
dikkatle büyüteceğim, büyüttükten sonra ileride devlet haline getireceğim bir örgütü, 
kendime yeni müttefik olarak edindim, dolayısıyla seni artık kendime müttefik olarak 
önemsemiyorum” mesajı verdiği gibi Türkiye’nin “Rakka operasyonu için ya bizi ya da 
örgütü tercih etmelisin” anlamındaki beyanatına karşılık olarak Rakka operasyonunu bu 
örgütle birlikte yapacağını ilan ederek yine bu örgütü, Türkiye’ye tercih ettiğini belirterek 
cevap vermektedir.  
Türkiye ise önceden oluşmasına karşı çıktığı sonra soğuk baktığı Kuzey Iraktaki bölgesel 
yönetime karşı tavır değiştirmiş, onunla iyi ilişkiler kurmuş, önceden Kerkük konusunu 
bir kırmızı çizgi olarak belirttiği halde DAEŞ mizanseni sonrasında bir oldu bittiye 
getirilerek Kerkük’ün Kuzey Irak’taki bölgesel yönetime bırakılması karşısında hiçbir 
tepki vermemiştir. Yine DAEŞ mizanseninin Suriye’deki Kobani sahnesinde Türkiye 
içinden geçip Kobani’de savaşmak isteyen Kuzey Irak’taki bölgesel yönetime “DAEŞ’le, 
Kobani’de savaşıp onları oradan çıkaracaksan, bir yarım daire çizercesine Türkiye 
üzerinden geçmek yerine düz bir hat üzerinde DAEŞ ile savaşa savaşa Kobani’ye gir ve 
onları buradan çıkar” dememiş, Peşmergeleri Türkiye’den Kobani’ye geçirmiştir. 
Kobani’nin DAEŞ’ten temizlenip Peşmergelerin burayı boşaltmasını izleyen günlerde, 
onların boşluğunu Türkiye’deki terör örgütünün Suriye şubesi doldurmuş Kobani’yi ele 
geçirmişlerdir. 
DAEŞ mizansenleriyle hem Irak’ta Kerkük’ün, Kuzey Irak’taki bölgesel yönetime, hem 
de Suriye’de Kobani’nin Türkiye’deki terör örgütünün Suriye şubesine adeta altın tepside 
sunulur gibi sunulmaları, DAEŞ’in -bir dere geçilirken üzerine basılıp atlanacak bir taş 
oluşturmak için dere içine atılan ve bu yapıldıktan sonra da üzerine basılıp derenin 
karşısına atlanan bir taşa benzer-bir araç olduğunu göstermektedir. 
Suriye’deki rejimin DAEŞ’i görmezden gelmesinin yanı sıra Irak’ta DAEŞ’ten kurtarılan 
Kerkük’ün kuzey Irak’taki bölgesel yönetim tarafından sahiplenilmesi, Musul’un da 
DAEŞ’ten temizlenmesi operasyonu sonrasında bu şehrin şu anda bir kısmının gelecekte 
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tamamının bu operasyona katılmanın mükafatı olarak yine Kuzey Iraktaki bölgesel 
yönetime verilmesi aynı şekilde Suriye’de DAEŞ’ten kurtarılan Kobani’nin Türkiye’nin 
terör örgütü dediği ama ABD’nin böyle demediği örgüt tarafından sahiplenilmesi, 
Rakka’nın da DAEŞ’ten temizlenmesi için Türkiye’nin itirazlarına rağmen ABD’nin bu 
örgütü yanına alarak Rakka operasyonuna başlaması, bu şehrin DAEŞ’ten kurtarılması 
üzerine bu operasyona katılmanın mükafatı olarak Rakka’nın da yine bu örgüte 
verileceğini tahmin etmek zor değildir. 
 Irak’ta Musul’un, Suriye’de Rakka’nın güneyinden, yine Suriye’de Halep’in kuzeyinden 
teğet geçen ve Türkiye sınırına Afrin’in güneyinden ulaşan çizginin kuzeyinde kalan 
kısmın, yeni kurulacak devlete verileceğini de tahmin etmek güç değildir. 
Geçmişte Osmanlıların aleyhine İngilizlerin kışkırttığı Yunanlı isyancılar, önce Mora’yı 
sonra Teselya’yı, Girit’i, Adaları ve Bulgaristan aracılığıyla Batı Trakya’yı, Osmanlıdan 
aşama aşama kopararak bugünkü Yunanistan’ı kurmuşlarsa, İngiltere’nin oynadığı bu 
rolü günümüzde ABD oynamakta, Türkiye’nin “terör örgütüdür” dediği örgüte ABD, 
böyle demediği gibi söz konusu örgüte destek de vermektedir. Öyle ki Yunanlı isyancılar 
arasında nasıl İngiliz gönüllüler bulunmuşsa malum örgüt içinde de Amerikalı gönüllüler 
bulunabilmektedir. Söz konusu örgüt, önce Suriye’nin Kuzey doğusunu sonra Kobani’yi 
ele geçirip bunları birleştirmiş sonra Türkiye’nin bütün itirazlarına rağmen Fırat’ın 
batısına geçerek Menbiç’i de ele geçirmiştir (Bununla da yetinmemiş aynı zamanda 
Kuzey Irakta da Sincar (Şengal) bölgesine de hakim olmuş, hatta Barzani’nin 
peşmergeleriyle de ara ara, sınırlı çapta da olsa çarpışmıştır, bu çarpışmalar daha sonraları 
bölgesel yönetimin yöneticilerini iktidardan uzaklaştırarak oraya da egemen olmak 
istemelerinin ilk işaretleridir). Suriye’deki Menbiç’i de Afrin kantonuna Elbab üzerinden 
düz bir hatla bağlamak isterken buna Türkiye’nin engel olması nedeniyle –adeta bir akar 
suyun önüne çıkan taşı bir kavisle aşıp akmaya devam etmesi gibi- Elbab’ı baypas 
edercesine Elbab’ın güneyinden geçen bir kavis şeklindeki bir koridorla Menbiç’i Afrin 
kantonuyla ileride birleştirebileceklerdir. 
Irak’ın kuzey batısındaki Sincar (Şengal) bölgesi de dahil olmak üzere Suriye’nin 
doğusundan batısına doğru bu ilerleyişin- Türkiye’nin Kilis ve Reyhanlı arasındaki hayali 
çizgi ötesine adeta Türkiye’nin içine bir üçgen bölge olarak girmiş -Afrin kantonuyla 
sonra ermeyeceğini, mutlaka Akdeniz sahillerine ulaşarak son bulacağını söylemek için 
de kâhin olmaya gerek yoktur. 
Afrin’den sonra Akdeniz’e çıkış ise iki şekilde olabilecektir. Birinci çıkış, Suriye içinden 
Antakya’nın çevresini baştan başa dolaşacak şeklide gerçekleşebilir. Bu doğrultuda önce 
Reyhanlı Halep arasından güneye doğru 35 km. inilecek, sonra 36. Paralelin üzerinden 60 
km. doğudan batıya doğru gidilecek, daha sonra İdlip-Türkiye sınırı arasından kuzeyden 
güneye doğru 50 km inilecek en sonra da Lazkiye ile -Yayladağın güneyindeki- Türkiye 
sınırı arasından yine bir 50 km daha batıya doğru ilerlenmek suretiyle Akdeniz sahillerine 
Lazkiye’nin kuzeyinden -adeta dört basamak iner gibi- inilecektir. Geçilmesi gereken 
merdivene benzer yaklaşık 200 km’lik mesafenin uzunluğu göz önüne alındığında, bunun 
ne kadar zor olacağı ortadadır. Çok daha önemlisi, Suriye rejimi, geçmişte Hatay’ın, 
Türkiye’ye dahil edilmesinden sonra günümüzde ikinci olarak Türkiye sınırını 20-25 km. 
güneye çekerek on binlerce km’lik bir alanı bu koridor devlete bırakmasından sonra yine 
koridor devletin Hatay çevresini dolaşarak Akdeniz’e çıkması için yine Hatay 
büyüklüğünde bir toprak parçasını daha ona bırakmak istemeyeceğinden bu alternatife 
razı gelmeyecektir. Hem Suriye devleti hem de kurulmakta olan koridor devlet için en 
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uygun çözüm yolu, “en kısa yol, en düz olan yoldur” sözü doğrultusunda Afrin’den sonra 
doğrudan doğruya Türkiye içinden geçilerek Akdeniz’e ulaşılmasıdır. Bunun için 
kuzeyde Dörtyol-Hassa arası hayali çizgi ile hemen güneydeki İskenderun –Kırıkhan 
arasındaki hayali çizgi arasındaki koridor ele geçirilerek Akdeniz sahillerine ulaşmaya 
çalışacaktır (Amanos dağlarında ara ara çıkan çatışmalar bunu doğrulamaktadır). 
İskenderun Kırıkhan arasındaki hayali çizginin altında kalan Antakya’ya da – El bab’ın 
kuzeyinde yer alan Afrin-Mümbiç arasındaki elips şeklindeki bölgenin Türkiye’ye 
bırakılması karşılığında –Suriye’nin sahipleneceği açıktır. 
Böylelikle günümüz itibariyle İran sınırından başlayıp Türkiye’nin güneyinden Irak ve 
Suriye’yi boydan boya geçerek, Akdeniz sahillerinde sona erecek kuşak şeklindeki yeni 
bir devletin, Türkiye ile Irak ve Suriye’nin arasına girmesiyle Türkler ve Araplar 
birbirlerinden izole edilmiş olacaklardır. Bununla da yetinilmeyerek daha sonra yeni 
devlete İran’dan kopartılan parçada eklenerek Türkiye ile İran’ın arasına girilmesiyle hem 
Türklerle İranlıların hem de İranlılar ile Arapların birbirlerinden ayrılmaları sağlanacaktır. 
İran’dan kopartılarak yeni devlete eklenen parça ile yeni devlet aynı zamanda İran’ın 
içindeki güney Azerbaycan ile komşu olacaktır. Bu şekilde Hazar denizi çevresindeki 
ülkelerin petrol ve doğalgazları, bir ara istasyon fonksiyonu görecek Irak’ın kuzeyindeki 
bölgesel yönetim topraklarına boru hatlarıyla ulaştırılacak buradan da Akdeniz’in 
doğusuna petrol ve doğalgaz taşıyan borularla birleştirilerek Hazar denizi çevresindeki 
ülkelerin doğalgaz ve petrolleri de Akdeniz limanlarına Avrupa’ya gönderilmek üzere 
ulaştırılmış olacaktır.  
Ortadoğu’daki ittifaklar konusunda gelecekte ortaya çıkması umulan en ilginç olan ittifak 
ise aşağıda “İsrail, İran’a karşı Araplara NATO önerdi” başlıklı haberde yer almaktadır. 
İlgili haber şöyledir: 

“İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liebermann, Alman Die Welt gazetesine yaptığı 
açıklamaları ile komşu Müslüman ülkelere İran’a karşı savunma paktı önerisinde 
bulundu. Liebermann ılımlı Ortadoğu ülkeleri ile NATO tarzı bir işbirliğine 
gidilebileceğini gündeme getirdi… Savunma paktında körfez ülkeleri ve Suudi 
Arabistan’ın kendileri ile birlikte yer almasını istiyor…Liebermann “Benim son 
zamanlar duyduğum en iyi haber, ılımlı Sünni devletlerin kendileri için en büyük 
tehlikenin İsrail veya Yahudi veya Siyonizm olmadığını aksine tehlikenin İran 
olduğunu anlamaları…Biz güçlü bir devletiz kendi kendimizi koruyabilecek 
durumdayız, ben ılımlı Arap devletlerini hayatta kalmaları için İsrail’in onlara 
duyduğu ihtiyaçtan daha fazla onların İsrail’e duyduğuna inanıyorum.Ortadoğu 
da teröre karşı ılımlı güçlerden oluşan bir savunma paktını kurmanın tam 
zamanı.Bu pakta Müslüman, Yahudi veya Hristiyanların yer alması fark etmez” 
dedi. İsrail’in bilgi birikimini paylaşmaya hazır olduğunu belirten Liebermann 
“Eğer gerçek bir koalisyon oluşturursa herkesin sorumluluğu olur. NATO’da 
böyle ilkelerden oluşuyor. Her üye ülke diğer üye ülkeyi savunmakla yükümlü” 
dedi (01.03.2017, Hürriyet). 

Mısır, Ürdün ve Suriye gibi Arap devletleri ile 1967 yılında “altı gün savaşları” olarak 
adlandırılan bir savaş yapmış olan, günümüzde de sadece Arap dünyasının değil tüm 
dünyanın bile tepkilerini göze alarak yeni yerleşim kuran bir İsrail, bunları yok 
varsayarak günümüzde Arap devletlerine, yukardaki haberde yer aldığı şekilde, bir 
öneride bulunabiliyorsa, 1639 yılından bu yana sınırları hiç değişmemiş ve geçmişte 
aralarında ulusal nitelikli bir tek savaş bile yapmamış Türkiye ile İran’ın bir araya 
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gelerek, Ortadoğu’da yeni müttefik arayışları çerçevesinde -Türkiye ile Azerbaycan, İran 
ile Suriye aralarında kara bağlantısı sağlayacak iki koridor açılmasını da sağlayacak- bir 
ittifak yapmaları, İsrail’in Araplarla yapmayı önerdiği askeri ittifaka göre çok daha 
gerçekçi ve normal bir ittifak olabilecektir. Üstelik bu ittifak İsrail’in Araplara önerdiği 
gibi askeri bir ittifak da olmayacağı için çok daha kolay kurulabilecektir. 
1639’da yapılan Kasrı Şirin antlaşmasıyla- aynı zamanda bugünkü Türkiye ile İran 
sınırlarını oluşturan –sınır çizilmek suretiyle o zamana kadar olan savaşlar sona erdirilmiş 
böylelikle isabetli bir iş yapılmış ise de çizilen bu sınır, o günün Osmanlıları kadar 
bugünün Türkiye’sini de bu sınırın doğusunda kalan Azerbaycan’a geçişi ve Azerbaycan 
üzerinden de Hazar sahillerindeki ülkelere ulaşmayı engelleyen bir set rolünü oynamış, 
Anadolu’da yaşayan insanlar ile Hazar’ın doğusunda ve batısında yaşayan Türkler 
arasındaki ilişkileri tamamen kopartmıştır. Bunun simetriği de diğer taraf için 
gerçekleşmiş olup o günün İran’ında yaşayan şahların idaresindeki insanlar ile bugünün 
İran devletini aynı sınır, bu sınırın batısında kalan Irak ve Suriye’ye geçişi ve bu ülkeler 
üzerinden de Akdeniz sahillerindeki ülkelere ulaşmayı engelleyen bir set rolünü oynamış, 
İran’da yaşayan Şiiler ile Akdeniz sahillerindeki Suriye’de ve Lübnan’da yaşayan Şii’ler 
arasındaki ilişkileri tamamen koparmıştır. 
Günümüzde Türkiye nasıl Hazar denizinin doğusundaki ve batısındaki Türk 
Cumhuriyetlerine ekonomik, kültürel vs. yönlerden yakınlaşmak isteyip bunu tam 
anlamıyla gerçekleştiremiyorsa benzer durum İran için de söz konusu olmaktadır. İran da 
geçmişte hem Fars İmparatorluğu hem de Sasaniler zamanında egemen olduğu ve 
günümüzde de kendisiyle aynı mezhepte olan insanların yaşadığı Şii hilalinin Akdeniz 
sahillerindeki uzantısı olan Suriye ve Lübnan ile yakınlaşmak istemekte fakat bunu- 
oralarda kurduğu askeri kamplar dışında-gerçekleştirememektedir. 
Nasıl Rusya Federasyonu hava ve deniz üsleri üzerinden Suriye’de süresiz kalma imtiyazı 
alarak bir Ortadoğu ülkesi haline gelmiş ve yüzyıllardan beri ulaşmak istediği ‘’sıcak 
denizlere inme” hedefine ulaşmışsa, söz konusu koridorlar da Türkiye’yi yüzyıllarca 
uzağında kaldığı Azerbaycan’a ve Azerbaycan üzerinden Hazar sahillerine ulaştırırken 
İran’ı da yine yüzyıllarca uzak kaldığı Suriye’ye ve Suriye üzerinden Akdeniz sahillerine 
ulaştıracaktır. 

6. İran’ın Son Zamanlardaki Türkiye’ye Yönelik Politik Bakışı ve Bu Durumun 
Analizi 

2017 mart ayı boyunca, Türkiye ile İran arasında karşılıklı olarak -birbirlerine öfkeli iki 
insanın duygusal sözlerine benzer- hoş olmayan demeçler medyaya yansımış, bu 
durumun devam edeceği de görünmektedir. 
Söz konusu demeçler bir sonuç olup, bu sonucun nedenleri hem İran’dan hem de 
Türkiye’den kaynaklanan çeşitli olaylardır. 
İran, kendisini Şii dünyasının temsilcisi gibi görmekte olup, ki bu durum yadsınamaz bir 
gerçektir. ABD ‘nin başkanı Trump’un başkanlık seçimi öncesinde belirttiği gibi, İran’ın 
Irak üzerinde tartışmasız bir kontrolü bulunmaktadır. Ayrıca Suriye’deki rejiminde 
koruyucusu konumundadır. Lübnan’daki Hizbullah da yine İran’ın denetimi altındadır. 
Ayrıca Fars körfezindeki Şii çoğunluğunun bulunduğu emirliklerde yaşayan Şiiler 
üzerinde de büyük etkileri bulunmaktadır. Bunların da ötesinde İran, Arap yarımadasının 
güneybatı ucundaki Yemen’de de Şii Husiler’in ardında yer almış böylelikle Şii Hilalini, 
Suudi Arabistan’ı kuşatacak biçimde bir Şii çemberine dönüştürmüştür. Suudi Arabistan, 
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Şii çemberiyle kuşatılması karşısında kendi açısından haklı olarak rahatsızlık duymuş, 
Irak, Suriye ve İran dışındaki Sünni ülkelerin hemen hemen tamamıyla İran’a karşı bir 
askeri birliktelik oluşturma sürecine girmiş buna Türkiye de dâhil olmuştur. Araplar 
arasına Arap olmayan bir ulus olarak komşusu Türkiye’nin girmesini İran, kendi 
açısından haklı olarak hoş karşılamamıştır. Halkının çoğunluğu Sünni de olsa devlet 
olarak laik olan Türkiye’nin sonucu savaş olabilecek Sünni-Şii saflaşmasında, Sünniler 
arasında hiçbir surette yer almaması aksine muhtemel Şii –Sünni çatışmalarında laik bir 
devlet ve Arap ve Fars ulusları dışında bir ulus olarak uzlaştırıcı bir arabuluculuk rolü 
oynaması gerekir.  
Aşağıdaki haberden de görülebileceği gibi yine İran, Türkiye’nin kendisine karşı bir 
düşman blok oluşturan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan ile sıkı ilişkiler kurma girişimleri 
karşısında da “benim düşmanlarım olan ülkelerle Türkiye, neden bu kadar sıkı ilişkiler 
içindedir?” diye rahatsız olmaktadır. 
Bütün bunlara karşılık, Türkiye’de İran’ın bazı davranışlarından rahatsız olmakta, 
bunların başında ise Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarında İran’ın, Azerbaycan’ın 
yanında değil Ermenistan’ın yanında yer alması gelmektedir. Türkiye de bu durumu kendi 
açısından haklı olarak hoş karşılamamaktadır. İran’ın Türkiye’yi sorgulamasına benzer 
bir şekilde Türkiye de “hem benim hem de Azerbaycan’ın düşmanı olan Ermenistan ile 
İran neden bu kadar sıkı ilişkiler içindedir?” diye rahatsızlık duymaktadır. Bu soruna 
daha birkaç sorun daha eklenebilir. 
İran ile Türkiye arasındaki yukarıda belirtilen anlaşmazlıklar, Ortadoğu’da her iki ülkenin 
tek başlarına söz sahibi olma arzuları dolayısıyla yaşanmakta, Ortadoğu bölgesi adeta bir 
ipe, İran ile Türkiye de iki cambaza benzemekte “bir ipte iki cambaz oynamaz” deyişi 
doğrulanmaktadır. Bu atasözü ilk bakışta doğru gibi görünüyorsa da farklı bir açıdan 
bakıldığında bu atasözünün gerçeği tam yansıtmadığı ortaya çıkacaktır. Şayet, bir ipte 
karşı karşıya gelen iki cambaz ip üzerinde birbirleriyle mücadele edince birlikte aşağı 
düşeceklerini bilir, böyle yapmak yerine her ikisi de ipin ortasına kadar gidip geri 
dönerlerse veya ipin tam ortasında Çinli akrobatların büyük bir maharetle yaptıkları gibi 
birbirlerinin üzerine çıkarlarsa, bir ipte değil 2 cambaz, 3-4 cambaz bile birlikte 
oynayabilir. Tıpkı bu benzetmedeki gibi Türkiye ile İran birbirlerinin etki alanlarına 
girmezler ve birbirleriyle ortak hareket edebilirler ise Ortadoğu’da aralarında hiçbir sorun 
çıkmayacaktır. Nitekim yakın bir geçmişe kadar-2 cambaza benzeyen- Türkiye ve İran – 
İpe benzer- Suriye iç savaşında ‘’bir ipte iki cambaz oynamaz’’ deyişini doğrularcasına 
davranmışlar, Türkiye’nin tavrını değiştirip benzetme yerindeyse İran’ın omzuna biner 
gibi İran–ve Rusya Federasyonu- tarafına geçmesiyle bir ipte iki cambazın 
oynayabileceğini ispatlamışlardır. 
İran’ın Türkiye’ye son zamanlardaki politik bakışını ise İranlı bir üst düzey yetkili 
aşağıdaki haberde yer aldığı gibi belirtmektedir: 

“İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur, Türkiye’nin darbe girişimi 
sonrası zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyerek, “İran olarak bunu anlıyoruz ve 
yardımcı olmaya hazırız fakat Ankara’nın bazı politikalarını anlayamıyoruz” (…) 
“belki ihtiyaç duyduğu ve yaşadığı sorunlar Ankara’nın, İsrail, Suudi Arabistan 
ve ABD başkanı Trump’a yönelmesine neden oldu. Türkiye’deki dostlarımızın 
hesaplamalarını bölgedeki gerçekler ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda 
yapmalarını umut ederiz. İran olarak çoklu kartlarla oynamanın uzun vadede tüm 
kartların kaybedilmesine neden olacağına inanıyoruz” dedi. Ankara’dan, İran’a 
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yönelik yapılan eleştiriler konusunda Tahran’ın sert tepki göstermediğini ifade 
eden Rahimpur,” Türk dostlarımızın ülkedeki darbe nedeniyle sorunlar yaşadığını 
biliyoruz, bu yüzden milli menfaatlerimiz zarar görmediği sürece alttan alıyoruz” 
dedi (12 Mart 2017 Hürriyet).  

Yukarıda belirtilenler çok önemli olup Türkiye diplomasisi açısından üzerinde dikkatle 
durulup değerlendirilmesi gereken hususlardır. 
İranlı yetkili, Türkiye için “dostlarımız” ifadesinin yanı sıra Türkiye için “yardımcı 
olmaya hazırız” ifadesiyle dost olarak gördükleri Türkiye’ye yardımda bulunmayı vaat 
etmekte olup bölge gerçeklerini dikkate almayan ve kısa vadeyi ön plana çıkarıp, uzun 
vadeli planları önemsemeyen planların gerçekçi olmayacağını isabetli olarak belirtmekte, 
bunun yerine bölgedeki gerçeklerin dikkate alınmasını ki, bu gerçeklerin başında da 
İran’la dostluk kurmanın ve İran’la birlikte hareket etmenin gereğini ima etmektedir. 
Planların da uzun vadeli kalıcı çıkarlara dikkat edilerek yapılması tavsiyesinde 
bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin darbe girişimi sonrası yaşadığı zorunlu süreç 
dolayısıyla İran’ın ulusal menfaatlerini zedelemeyen bazı olumsuz davranışların bile İran 
tarafından görmezden gelineceği belirtilerek Türkiye’ye adeta bir zeytin dalı uzatırcasına 
Türkiye’yi işbirliğine davet etmektedir.  
 Fakat bütün bunlara karşılık, Ortadoğu bölgesinde Rusya Federasyonu, Irak ve Suriye 
(ayrıca Ermenistan) dışında iyi ikili ilişkileri olmayan ayrıca ABD, İsrail ve Suudi 
Arabistan ile hiç bitmeyecekmiş gibi görünen çok ciddi sorunlar yaşayan İran’ın da 
Türkiye ile ilgili olarak yukarıda söz olarak belirttikleri dostluklarını, uygulamada da 
göstermeleri ve Türkiye’ye vaat ettikleri yardımları somutlaştırmaları beklenir. 
 Böyle bir ortama, Türkiye ile Azerbaycan yanı sıra İran ile Suriye aralarında kara 
bağlantısı sağlayacak iki koridor açılması önerisi katkı sağlayan önemli bir araçlardan biri 
olacaktır. 

7. Türkiye ile Azerbaycan ve İran ile Suriye Arasında Kara Bağlantısı 
Sağlayacak İki Koridor Açılması Önerisi 

Türkiye ile Azerbaycan yanı sıra İran ile Suriye’nin iki koridorla birbirlerine karadan 
bağlanma konusuna geçmeden önce dünya coğrafyasında karşılaşılan üç türden politik 
nitelikli koridorlar konusuna değinmek konuyu aydınlatmak açısından yararlı olacaktır. 

7.1.Uluslararası Bir Harita Mühendisliği Olarak Politik Nitelikli Ülke 
Koridorları 

Bir toplumu belirli bir şekle sokmak amacıyla yapılan çalışmaları ifade etmek için nasıl 
toplum mühendisliğinden söz ediliyorsa, güçlü bazı ülkelerin ve odakların uyguladıkları 
stratejilere göre bazı ülkelerin sınırlarının aşağıda belirtildiği gibi çizilmesine de 
uluslararası harita mühendisliği denilebilir. 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1913 yılında koparttığı batı Trakya ile Ege sahillerine inmiş 
olan Bulgaristan, –hem Atlas Okyanusunda hem de Akdeniz’de sahilleri olan Fransa gibi 
–hem Karadeniz’de hem de Ege üzerinden Akdeniz’de sahilleri olan bir ülke haline 
gelmişse de bu çok kısa sürmüş olup, birinci dünya savaşı sonrasında kaybeden tarafta 
olduğundan batı Trakya’yı, kazanan taraftaki Yunanistan’a terk ederek cezalandırmış, 
sadece Karadeniz’de sahilleri olan bir ülke haline getirilmiştir. 
Türkiye Suriye sınırı, demiryolu hattı esas alınarak çizilmiş (demiryolu hattı Türkiye’de 
kalmışsa da) demiryolu hattının kuzeyinde kalması nedeniyle Suriye’nin kuzeydoğu 
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ucundaki üçgen kısmının da Türkiye’de olması gerekirken, burası Suriye’ye bırakılmıştır. 
Öyle ki bir tren, Türkiye’den Irak’a giderken Suriye topraklarına girmekte sonra Irak’a 
geçebilmektedir. Halbuki söz konusu kısım Suriye’ye bırakılmamış olsaydı doğrudan 
doğruya Irak’a geçilebilecekti. Benzer durum daha küçük boyutta Avusturya için de söz 
konusudur. Salzburg’dan İnsburg’a giden bir tren Salzburg’dan hemen sonra Alman 
topraklarına girmekte Bad Reichenhall üzerinden 10 km’lik bir yol geçtikten sonra tekrar 
Avusturya topraklarına girerek İnsburg’a yönelmektedir. 
Önceden Avusturya-Macaristan imparatorluğu içinde bulunan Slovenya, çok kısa bir sahil 
şeridiyle de olsa Adriyatik denizine bağlanmış, bir deniz ülkesi olmuşsa da buna karşılık, 
Avusturya-Macaristan imparatorluğunun çekirdeği olan Avusturya, Adriyatik denizine 
çok yakın olmasına rağmen bu sahillerden uzak tutulmuş, sahili olmayan bir kara ülkesi 
ülke yapılmıştır.  
Büyük Okyanusa çok yakın olmakla birlikte, bir güney Amerika ülkesi olan Bolivya’nın, 
denize bir koridorla çıkışı olmadığı gibi, benzer şekilde Çin hindi yarımadasında yer alan 
Laos’un da yine güney Çin Denizi üzerinden Büyük Okyanusa çıkışı bulunmamaktadır. 
Çin de Japon denizine çok yakın olmasına rağmen bu denizde sahili olmayan bir ülkedir. 
Yakın bir geçmişte Afrika’da iki ülke için de benzeri durumlar ortaya çıkmıştır. Cibuti ve 
Eritre’nin iki ayrı devlet olarak Habeşistan’dan ayrılmasıyla Habeşistan, Kızıldeniz’e 
çıkışı olmayan bir kara ülkesi haline getirildiği gibi Hristiyan Sudanlıların yaşadığı güney 
Sudan’ın yeni bir devlet olarak kuzeyden ayrılmasıyla bu yeni devlet de –Habeşistan gibi- 
yine Kızıldeniz’e çıkışı olmayan bir kara devleti olarak ortaya çıkmıştır. 
Uluslararası bir harita mühendisliği olan politik ülke koridorları konusuna gelince, bunlar 
bir ülkeyi denize bağlayan “sahil koridorları” iki ülkeyi birbirinden ayırmak için 
oluşturulmuş “ayırıcı koridorlar” ve bir ülkenin iki parçasını birbirine bağlayan 
“birleştirici koridorlar” olarak üç kategoride toplanabilir. 
Birinci kategoride yer alan bir ülkeyi denize bağlayan “sahil koridorları” (ki, bunlar “P” 
harfinin altındaki çizgiye benzemektedir) gemilerle gelen eşyaların ve insanların ülke 
içine girmesini ve ülke içinden de dışarı çıkmasını sağlayan adeta emme basma bir 
tulumba fonksiyonu görmektedir. Bu tür koridorlarla hem Slovenya hem de Bosna-
Hersek, Adriyatik denizine bağlanırken, İsrail –Eilat limanı ile-ve Ürdün –Akabe limanı 
ile- Kızıldeniz’e, Irak, Fars körfezine, iki Kongo cumhuriyeti de Atlas Okyanusuna 
bağlamıştır (Gambiya, Togo, Dahomey gibi ülkeler ise koridor şeklinde devletlerdir). 
Rusya Federasyonu da St Petersburg limanın yer aldığı bir koridorla Baltık denizine 
bağlıdır (yine Baltık kıyısında bulunan Kaliningrat’da bir koridor gibiyse de bu koridorun 
Rusya Federasyonuyla kara bağlantısı yoktur). Rusya Federasyonu açısından çok daha 
önemli olan koridor ise Ukrayna ile Kazakistan arasında yer almaktadır. Bu koridor 
yaklaşık 200 km genişliğe sahip olup kuzeyden güneye doğru uzanmakta, sonra sağa ve 
sola doğru ikiye ayrılarak bir yandan Hazar Denizine, diğer yandan da Karadeniz’e- yine 
yaklaşık 200 km genişliklerle- ulaşmakta adeta ters “Y” harfi şekline benzemektedir. Her 
ne kadar bu koridor sahip olduğu genişlik ve uzunluk açısından diğer çok dar ve çok kısa 
koridorlara göre, koridor gibi görünmese bile Rusya Federasyonunun topraklarının devasa 
büyüklüğü göz önüne alındığında küçük bir koridor görünümüne sahiptir.  
İkinci kategoride yer alan, ülkeleri birbirinden “ayırıcı koridorlardan” biri 
Afganistan’dadır. Afganistan, kuzey doğusundaki çok dar ve uzun bir koridorla Çin 
sınırına uzanarak – adeta Çin’i yakalamakta -bu ülke ile komşu olmaktadır. Bu koridor, 
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geçmişte Sovyetler birliğini (ki, o zamanlar Tacikistan bağımsız bir ülke olmayıp 
Sovyetler Birliği’nin bir parçasıydı) Pakistan’dan ayırmak için başka bir deyişle Sovyetler 
birliğinin, Pakistan ile komşu olmaması için bir duvar gibi oluşturulmuş bir koridordur. 
Norveç’te de benzer bir koridor bulunmaktadır. Altı rakamına benzeyen bu ülkenin, altı 
rakamının yuvarlağının üstünde yer alan kıvrık çizgiye benzeyen çok uzun koridor 
şeklindeki kısmı, Güney Batıdan, Kuzey Doğuya doğru sonra Doğuya doğru uzanmakta, 
Norveç ve Finlandiya’yı kuzeyinden kuşatarak ve bu iki ülkenin kuzeyden Atlas 
Okyanusuna çıkışlarını kapatarak –Afganistan’ın Çin’ dayandığı gibi –Rusya 
Federasyonuna dayanmakta- Afganistan’ın Çin’e komşu olması gibi- Norveç de Rusya 
Federasyonuna komşu olmaktadır. Yine Avrupa’da, kilide sokulacak bir anahtara 
benzeyen Avusturya’nın batısında yer alan ve İsviçre’ye doğru uzanan koridoru 
Avusturya’yı İsviçre’ye komşu yapmaktadır. Fakat kuzeydeki Almanya ile Güneydeki 
İtalya’yı birbirinden ayırmakta böylelikle Almanya ile İtalya’yı komşu olmaktan çıkaran 
bir diğer koridordur. Çinhindi yarımadasında bulunan Laos da bir koridorla güneyindeki 
Kamboçya’ya uzanmakta Tayland ile Vietnam arasına girmekte, bu iki ülkeyi birbirinden 
ayırmaktadır. 
Üçüncü kategoride yer alan bir ülkenin iki parçasını birbirine bağlayan “birleştirici 
koridorlar” ise adeta bir gözlüğün iki çerçevesi arasında bulunan burun üzerine gelen 
kısma benzemektedir. Bunlardan biri, Hindistan’ın koridorudur. Bu koridor, çok büyük 
olan Hindistan parçasını çok daha küçük olan Assam eyaletine bağlamaktadır. Bu koridor 
düz de değil ters “V” harfi şeklinde olup hem Nepal ile Bangladeş hem de Bangladeş ile 
Butan arasında yer almaktadır. Nepal ile Bangladeş arasında genişliği yaklaşık 20 km 
Butan ile Bangladeş arasında da genişliği yaklaşık 40 km olan bu koridorun uzunluğu ise 
yaklaşık 250 km’dir. Hindistan, Assam eyaletiyle bu koridorla birleşirken aynı zamanda 
bu koridor, Nepal, Butan ve Bangladeş’i birbirinden ayırmaktadır. Bu türden bir başka 
koridor ise İsrail’dedir. İsrail’in Akdeniz ile Kızıldeniz arasında yer alan güneydeki daha 
büyük parçasını Lübnan’ın güneyinde yer alan daha küçük parçasına bağlamakta olup 
yaklaşık 15 km genişliğinde ve yaklaşık 50 km uzunluğundadır (Aynı zamanda bu 
koridor, Filistin’in yer aldığı batı Şeria’nın denize çıkışını engelleyen bir duvar gibidir). 
Birleştirici başka bir koridor ise Afrika’daki Zambiya’dadır. Bu ülkenin birbirine yakın 
büyüklükteki iki parçası, tam ortasında yer alan eni yaklaşık 75 km boyu da yaklaşık 200 
km olan kısa fakat çok geniş bir koridorla –koridordan ziyade bir bant şeklinde- birbirine 
bağlamaktadır. Diğer koridorlar ise Bosna Hersek Cumhuriyetinde 3 koridor olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bosna Hersek ait olan Gorajde şehri, yaklaşık 5 km genişliğinde ve 
yaklaşık 15 km uzunluğunda küçük bir koridorla Saraybosna’ya bağlanmıştır. Buna 
karşılık Sırplara ait güneydeki en küçük birinci bölge, yaklaşık 7 km genişliğinde ve 
yaklaşık 10 km uzunluğunda (Foça ve Avliya arasında kalan) ikinci bir koridorla Sırplara 
ait kuzeydoğuda (ortada) yer alan orta büyüklükteki ikinci bölgeye bağlamıştır. Bu bölge 
de yine Sırplara ait kuzeybatıdaki üçüncü en büyük bölgeye yaklaşık, 15 km eninde ve 
yaklaşık 25 km uzunluğundaki üçüncü bir koridor olan Briçko koridoruyla bağlanmıştır. 
Bosna Hersek’teki bu üç koridor örnek alınarak birleştirici koridorların bir başkası İran ve 
Türkiye sınırlarının güney ve kuzey uçlarında İran ve Türkiye için karşılıklı olarak iki 
koridor şeklinde Türkiye-Azerbaycan ve İran- Suriye arasında oluşturulabilir ki, buna 
aşağıdaki başlıkta değinilecektir.  

7.2.Türkiye-Azerbaycan Yanı Sıra İran-Suriye Aralarında Oluşturulacak 
Karşılıklı İki Koridor 
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Gerek Türkiye-Azerbaycan gerekse de İran-Suriye aralarında demiryolları, karayolları 
ulaşımlarına, boru hatlarının geçmesine, elektrik bağlantılarının sağlanmasına imkân 
sağlayacak iki koridor oluşturma projesi, Türkiye ile Azerbaycan’ı ve İran ile Suriye’yi 
birbirlerine komşu ülkeler haline getirmek suretiyle bu dört ülkede yaşayan 200 milyon 
insanın kaderlerini de olumlu yönde etkileyecek bir proje olacaktır. 
Türkiye ve Azerbaycan kamuoylarında bu ülkeler ve insanları için “iki devlet, tek millet” 
denerek Azerbaycan ve Türkiye’nin birbirleri açısından ne kadar önemli olduğu ve 
birliktelikleri vurgulanır ki, bu ifadenin başına ve sonuna cümleler ekleyen ekonomi 
bakanı Nihat Zeybekçi de şöyle demektedir: “Azerbaycan ayrı bir güzellik ve kültür 
coğrafyamız, iki devlet tek millet. Evet sınırlar koyulmuş aramıza, iki ayrı devlet haline 
gelmişiz, halbuki baktığımız zaman da birbirimizin tıpa tıp aynısıyız. Herkes bilsin ki, 
bundan gayrı her kim Azerbaycan’a yan baktı, Türkiye o kadar da sessiz kalamaz hiç 
kimse bunu unutmasın” (27.02.2017 Hürriyet). 
Benzer durum İran açısından Suriye, Suriye açısından İran için de söz konusudur. Hatta 
bu iki ülke arasındaki ilişki, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinden bile çok daha fazla 
önemlidir. Nitekim Türkiye -muhaliflerle birlikte savaşmaları için Suriye’ye kendi 
askerlerini göndermesine ve onlarca askerini kaybetmesine karşılık -geçmişte 
Karabağ’daki iç savaşta Azerbaycan’a yardım için asker göndermemiş dolayısıyla bir tek 
Türk askeri bile ölmemiş iken, adeta bir kara gün dostu olduğunu gösterircesine İran, 
Suriye’ye asker göndermiş ve üst düzey İranlı askeri yetkililer başta olmak üzere birçok 
İran askeri savaşırken ölmüştür. Bu açıdan nasıl Türkiye ve Azerbaycan için “iki devlet, 
tek millet” deniyorsa buna benzer bir şekilde Şii hilalinin tam ortasında yer alan -Irak’ın 
Doğusunda ve Batısındaki - İran ve Suriye için de “iki devlet, tek mezhep” veya “iki 
devlet tek ülke” de denilebilir.  
Türkiye Azerbaycan ile Suriye İran arası ilişkilerin önemine ve içtenliğine rağmen -
Nahcivan bölgesi dikkate alınmazsa- Türkiye ile Azerbaycan ortak sınırlara sahip komşu 
ülkeler değildir (Bu bir yana Azerbaycan, kendi toprağı olan Nahcivan ile de aralarına 
sokulmuş olan Ermenistan’a ait bir koridor nedeniyle kara bağlantısı olmayan bir 
ülkedir). Benzer durum İran ile Suriye açısından da söz konusu olup, İran ile Suriye de 
ortak sınırlara sahip komşu ülkeler değildir. Çünkü iki ülke arasında da – her ne kadar 
İran’ın kontrolü altında bir ülke denecek kadar İran’ın etkisi altında olsa da- Irak 
bulunmaktadır. Bu nedenle İran ile Suriye de birbirlerinden ayrı kalmış konumdadırlar. 
Türkiye, çok iyi ilişkiler içinde olduğu Gürcistan üzerinden kara ve demir yolarıyla 
Azerbaycan’a, Azerbaycan da aynı şekilde Türkiye’ye ulaşabiliyorsa bunun simetriği de 
İran ve Suriye açısından söz konusu olmaktadır. Fakat bu ulaştırmalar, Gürcistan ve Irak 
gibi başka ülkelerin toprakları geçilerek gerçekleştirildiğinden gümrük kontrolleri gibi 
işlemler dolayısıyla bazı zorluklar ve zaman kayıpları ortaya çıkmakta, ayrıca yorucu 
uzun mesafeler de katledilmektedir. Gereksiz zaman ve para kayıplarına hatta streslere 
yol açan bu durum adeta sağ el ile sol kulağın zorlanarak ense arkasından gösterilmesine 
benzemektedir. Yukarıda değinilen Bosna-Hersek’teki koridorların benzerleri Türkiye ile 
Azerbaycan ve İran ile Suriye arasında olacak şekilde oluşturulabilir. 
Türkiye İran arasındaki 560 km’lik sınır, 1639 yılında yapılan Kasrı şirin antlaşmasından 
sonraki 378 seneden günümüze kadar sadece bir defa 1932 yılında Türkiye’nin Kotur’u 
İran’a, İran’ın da Ağrı dağının tamamını Türkiye’ye bırakarak yaptıkları karşılıklı toprak 
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değiş tokuşlarıyla gerçekleşen sınır değişikliği anlaşmasıyla1 değişmiş olup 10-15 km 
genişliğindeki iki koridorun açılması halinde yapılacak karşılıklı toprak değiş tokuşlarıyla 
ikinci bir sınır değişikliği olarak gerçekleşebilecektir. Böylelikle Türkiye-İran sınır 
değişikliği tarihte ilk defa değil ikinci defa söz konusu olabilecektir. Türkiye İran 
arasındaki mevcut sınırın kuzey ucundaki koridor, Türkiye’den başlayarak Nahcivan ve 
Ermenistan sınırlarının 10-15 km. güneylerinden geçmek suretiyle Azerbaycan’a 
ulaşacak, Türkiye’yi Azerbaycan’a komşu yapacaktır. Buna karşılık yine mevcut sınırın 
güney ucundaki koridor da İran’dan başlayarak Irak sınırının 10-15 km. kuzeyinden 
geçerek Suriye’ye ulaşacak, İran, Suriye ile komşu olacaktır. (Bkz: Harita 1) 
Bu koridorlar oluşurken 331 km lik Türkiye Irak sınırı esas alındığında ve bu sınıra 10-15 
km daha ek yapılarak koridor kapatılacağı için Türkiye ve İran tarafındakisınırlar350’şer 
km. civarında toplam olarak 750 km. uzarken mevcut 560 km’lik sınır kuzey ve güney 
uçlarından 20-30 km. gibi çok az kısalacağından gelecekteki sınır (560-(20-30)+750=) 
1280-1290 km.’ye ulaşarak Türkiye’nin en uzun sınırını oluşturacaktır. (Bkz: Harita 2) 
Bu şekilde Türkiye, komşusu olduğu Azerbaycan’ı, Suriye de komşusu olduğu İran’ı kara 
ve demiryollarıyla geçerek Hazar denizi sahillerine ulaşabilecek, bu denizi aşarak bir 
yandan Rusya Federasyonuna bir yandan da Orta Asya Türk cumhuriyetlerine 
yönelebilecektir. Aynı şekilde Azerbaycan da komşusu olan Türkiye’yi, İran da komşusu 
olduğu Suriye’yi kara ve demiryollarıyla geçerek İskenderun Körfezine ve Lazkiye 
limanına ulaşabilecek buradan da deniz yoluyla başta Mısır olmak üzere Kuzey Afrika 
ülkelerine ayrıca İspanya, Fransa gibi diğer Akdeniz ülkelerine yönelebilecektir. (Bkz: 
Harita 3) 
Türkiye’nin ulaşacağı Hazar denizinin bir iç deniz olduğu ve bu denizin çevresinde ise 
Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Türkistan gibi sadece dört ülke 
bulunduğu (İran’a şu durumda bile bağlantı yapılabildiğinden İran, Hazar sahillerinde yer 
almasına rağmen bu dört ülke arasında sayılmamıştır) buna karşılık İran’ın ulaşacağı 
Akdeniz’in ise çok büyük olduğu ve Cebeli Tarık boğazı ile Atlas Okyanusuna açıldığı 
ayrıca Akdeniz çevresinde 20 civarında ülke bulunduğu dikkate alınırsa bu koridorlardan 
en çok faydayı sağlayacak olan ülkenin İran olacağı açıktır. Dolayısıyla bu koridorlar 
önerisine İran’ın-Türkiye’ye oranla- çok daha fazla sahip çıkması gerekir. Benzer durum 
Azerbaycan Suriye açısından da söz konusudur. Azerbaycan da Türkiye üzerinden 
Akdeniz’e ulaştığında bu sahillerde yer alan bir müttefikine kavuşmaz iken Suriye, İran 
üzerinden Hazar denizi sahillerine ulaştığında kendi topraklarında iki üs verdiği Rusya 
Federasyonu gibi birinci ve en önemli müttefikine kavuşmuş olacaktır (Rusya 
Federasyonu da Karadeniz’deki Kırım’dan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına geçerek 
Eğe denizi üzerinden Suriye’ye şu anda ulaşmasının yanı sıra ikinci bir yol olarak Hazar 
denizinin kuzeyinden deniz yoluyla önce İran’a, buradan da kara ve demir yollarıyla 
Suriye’ye ulaşabilecektir). Dolayısıyla söz konusu koridorlardan Türkiye ile İran 
karşılaştırıldığında en çok faydayı İran, Azerbaycan ile Suriye karşılaştırıldığında da en 
çok faydayı Suriye sağlayacaktır. Böylelikle en çok fayda sağlanacak ülkeler 
sıralamasında ilk sırada İran sonra Suriye daha sonra da Türkiye ve Azerbaycan yer 
alacaktır. 
Söz konusu koridorların gerçekleştirilmesi,1932 yılında çok küçük çaplı yapılan sınır 
değişikliği antlaşması dikkate alınmasa 1639 yılındaki Kasr-ı Şirin antlaşmasından sonra 
                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için Bkz: Efdal As, XVI. YY. Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk İran Sınır ve Sorunları ve Çözümü, 
A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı:46, 2010, s:245 
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yapılacak önemli bir sınır değişikliği anlaşmasının yapılmasını gündeme getirecektir. Bu 
antlaşma Rusya Federasyonunun ev sahipliğinde Moskova’da -1639 Kasrı Şirin 
antlaşmasına gönderme yaparcasına en geç 2019 yılında Kremlin Sarayında İran ile 
Türkiye’nin asıl üyeler Azerbaycan, Suriye ve Rusya federasyonun da tanık üyeler olarak 
atacakları imzalarla gerçekleştirilebilir. 
Bu koridorların açılması sonrasında Türkiye, Kuzey Irak’taki bölgesel yönetim ile İran’da 
Ermenistan’la komşu olmaktan çıkacakları için bu koridorların açılmasına Ermenistan 
“Doğudan Azerbaycan, Batıdan da Türkiye ile şu anda bile adeta bir parantez içinde 
olduğunu, bu durum yetmiyormuş gibi güneyinden de yine Türkiye ile çevrilerek üç 
tarafından kuşatılmış olacağını sadece Gürcistan üzerinden dünyaya tek çıkışının 
kalacağını ayrıca en iyi müttefiklerinden biri olan İran’dan da ayrı kalacağını “ileri 
sürerek kendi açısından haklı olarak karşı çıkabilecektir. Nasıl bir karayolu önüne bir dağ 
çıktığında o dağ delinerek bir tünelle geçiliyor aynı şekilde denizlerin altından tüneller 
açılabiliyor ise bunlara benzer şekilde Ermenistan ile İran’ın arasındaki koridorun 
altından -içinden kara ve demir yolları, boru hatları ve elektrik bağlantıları geçen -bir 
tünel açılmak suretiyle Ermenistan’ın itirazına kolayca çözüm bulunabilir. Benzeri tünel 
Türkiye ile Kuzey Irak’taki bölgesel yönetim arasında bağlantı sağlamak için de 
açılabilir. 
Sonuç 
Mevcut ittifakların daha da güçlendiği ve yeni ittifakların ortaya çıktığı Ortadoğu 
bölgesinde, çok daha dönemli bir gelişme, Kuzey Irak’taki bölgesel yönetiminin, büyük 
bir olasılıkla 2017 yılı bitmeden “Barzaniya” olarak bağımsızlığını ilan edip ileride 
kurulacak daha büyük bir devletin ilk parçası olarak ortaya çıkmakta olmasıdır. Bu 
devletin bağımsızlığını AB ve ABD ve İsrail’den sonra veya onlarla beraber -büyük bir 
olasılıkla “Dünya ile birlikte hareket ediyoruz, üstelik bu ülke önceden olduğu gibi 
gelecekte de dostumuz olacaktır” gerekçesiyle-Türkiye de tanıyacaktır. 2020’ye de 
varmadan kuzey Suriye’deki kantonlar da başkenti Kobani- belki de Rakka- olan 
“Rojava” diye ikinci bir bağımsız devlet olarak ortaya çıkabilecektir. Türkiye- Suriye 
sınırının, 20-30 km güneye çekilmesiyle önemli bir toprak parçasını kaybedecek olsa da 
“bu yeni devletin Türkiye’ye daha büyük zararı olacaktır” düşüncesiyle –AB, ABD ve 
İsrail’den sonra veya onlarla birlikte büyük bir olasılıkla– Suriye de Rojava’yı devlet 
olarak tanıyabilecektir. Bundan sonra üçüncü aşama olarak sıra “Amed’in” ortaya 
çıkmasına gelecek, Amed’den sonra dördüncü aşamada da geçmişte kurulmakla birlikte 
uzun ömürlü olmamış “Mahabat Cumhuriyetinin” Rönesansına tanık olunabilecektir. En 
sonunda ise bu dört devlet bir çatı altında birleşebilecekler, şayet birleşemezlerse-
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi -Türk Cumhuriyetlerine 
veya Kuzey Afrika’daki Arapça konuşan ülkelere veyahut Arabistan yarımadasındaki 
Sultanlıklara benzer bir şekilde dört ayrı devlet olarak kalabileceklerdir. Bu iki 
alternatiften birine egemen güçler yakın bir geçmişte karar vermiş de olabilirler. 
Ortadoğu’yu bambaşka bir Ortadoğu yapacak bu gelişmeler olurken, Türkiye’de, yurt 
içindeki olaylar için uygulanan “olsun, görelim, duyalım, düşünelim sonra gereğini 
yaparız, zaman geçince geriye dönüşü ve tamiri imkansız durumlarla karşılaşılıyorsa da 
nasıl olsa buna vatandaş katlanıyor, bürokratlar olarak herhangi bir zarara da 
uğramıyoruz” şeklinde somutlaşan bürokrasinin klasik yaklaşımı, yurt dışındaki olaylar 
için de uygulanmıştır. Halbuki yurtdışı ilişkilerde muhatap, ülkenin kendi vatandaşı değil 
çoğu zaman hiç de dostça davranmayan devletler olduğundan değil bürokrasinin yukarıda 
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belirtilen anlayışının uygulanması, büyük devletlerin yaptığı gibi daha olaylar başlamadan 
‘’Neler olabilir? Şu olursa A planı, bu olursa B planı uygularız’’ diye düşünülmesi -
olayların akışına göre hareket etmek yerine- olayları oluşturacak şekilde davranılması 
gerekirken böyle yapılmamıştır. 
 Sonuç olarak Suriye’nin kuzeyinde kurulmakta olan koridor devlet başta olmak üzere 
Süleyman Şah türbesinin taşınması, terör örgütünün Fırat’ın batısına geçmesi, Kerkük’ün 
el değiştirmesi gibi geriye dönüşü olmayan ve tamiri imkânsız istenmeyen sonuçlarla 
karşılaşılmıştır. Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” düsturu da adeta “deve kuşunun 
kafasını kuma gömmesi” gibi algılanmış, yine Atatürk’ün Misak-ı Milli sınırları dışında 
kalan Hatay’ı Türkiye’ye katma arzusu ve onun ölümü nedeniyle göremediği Hatay’ın 
ülke sınırları içine alınması unutulduğu gibi Kıbrıs’a garantör devlet olarak çıkılması ve 
böylece Enosis’in engellenmesi de unutulmuştur. Rusya Federasyonunun Kırım’a ilişkin 
yaptığının bir benzeri, DAEŞ’in işgal ettiği Musul ve Kerkük için yapılabilecek iken 
böyle yapılmamıştır. Bu bir yana Kerkük konusunun bir kırmızı çizgi olduğu çok önceden 
belirtilmiş iken Kerkük’ün DAEŞ mizanseni sonrası bir oldu bitti ile el değişmesi 
karşısında sessiz kalınmıştır. Çok daha ilginç olan ise yine DAEŞ mizanseni ile gündeme 
gelen Süleyman Şah türbesine ilişkin olarak ‘’burası ülke toprağıdır, DAEŞ de neymiş?” 
denerek Türkiye sınırından 3-5 km genişliğinde açılacak bir koridor ile bu türbenin 
Türkiye’ye bağlanması gerekirken böyle yapılmamış -Balkanlardan çekilirken küçücük 
Trakya ile yetinilir gibi- Süleyman Şah türbesininsınırın5-6 km ötesine taşınarak Türkiye 
‘ye bir kara yoluyla bağlanmasıyla yetinmiştir. 
Bu istenmeyen sonuçlara karşılık tek olumlu gelişme, Suriye’nin toprak bütünlüğünün bu 
ülkenin kuzeyinde kurulan koridor devlet nedeniyle ortadan kalkmakta olduğunun geç de 
olsa fark edilmiş olunması–Suriye’nin toprak bütünlüğüne hiç aldırmayan bunu da 
Suriye’nin kuzeyinde boydan boya bir koridor devlet oluşması için gerekli gören 
ABD’nin bulunduğu saftan isabetli bir karar verilmek suretiyle ayrılarak karşı taraftaki 
Suriye, İran, Rusya Federasyonunun safına geçilmesidir. Bu çerçevede Rusya 
Federasyonu ile ilişkiler düzeltilmiş bu ülkenin engellemeyi kaldırması sonucu Suriye’ye 
müdahil olarak girilebilmiş, Afrin ile Membiç kantonlarının şu an itibariyle 
birleşmelerinin önüne geçirilebilmiştir (Fakat bu iki kantonun düz bir hatla değil El 
Bab’ın güneyinden kavis şeklinde birleşme olasılığı gelecekte her zaman söz konusu 
olabilecektir).  
Hiç olmasa bundan sonra “uzakta olduğu için yardım sesini duymayan veya duymazdan 
gelen ve bazen “Akraba gibi değil akrep gibi” davranan akrabalardan ise ara sıra bazı 
rahatsızlıklar verse bile duvarına vurulan komşu, daha hayırlıdır” sözü gereğince 
Türkiye’nin komşusu İran ile (aynı şekilde İran’ın da komşusu olan Türkiye ile) mevcut 
anlaşmazlıklar konusunda “bir aile içinde bile anlaşmazlıklar olurken iki ülke arasında 
bazı anlaşmazlıkların olması kadar doğal bir şey olamaz” denmesi mevcut 
anlaşmazlıkların bir yana itilerek İran’la ( İran’ın da Türkiye ile) iki dost ülke olarak bir 
araya gelinmesi, bölge dışı emperyalist devletlerin ve odakların her iki ülke için de kötü 
sonuçlar doğuracak planlarına karşı güç birliğine gidilmesi bunun için de öncelikle uygun 
bir düşünce atmosferinin oluşturulması gerekir. 
Nasıl geçmişte yaptıkları bir çok savaşı unutularak Fransa ve Almanya, AB içinde yer 
almışlar, dahası AB içinde -bir arabadaki motora benzer şekilde- birlikte hareket 
etmişlerse Almanya ve Fransa’dan farklı olarak geçmişte ulusal nitelikli hiçbir savaş 
yapmamış ve günümüz itibariyle Ortadoğu’da birbirleriyle aynı güçte olan ve aynı 
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düşman güçlerin ve odakların – başta Türkiye ile İran’ı birbirleriyle savaştırmak gibi-kötü 
planlarıyla ve senaryolarıyla karşı karşıya olan Türkiye ile İran’ın da birlikte 
davranmaları gerekir. 
Yakın bir geçmişte Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün önayak olduğu Sadabat Paktı’nın, 
Türkiye Cumhuriyeti ile o dönemin şahlık İran’ı arasında- birkaç devlet daha ilavesiyle –
kurulmuş bir pakt olduğu da hatırlanarak ve bu paktan da ilham alınarak -bu bildirinin 
konusunu oluşturan Türkiye ile Azerbaycan ve Suriye ile İran aralarında iki koridorun 
açılması başta olmak üzere-Türkiye ile İran’ın her alanda ikili işbirlikleri yapmaları çok 
isabetli davranışlar olacaktır. 
Birbirleri için çok önemli ülkeler olan Türkiye ile Azerbaycan arasında Ermenistan, İran 
ile Suriye arasında Irak yer aldığı için Türkiye, Azerbaycan ile İran, Suriye ile komşu 
ülkeler değildir. Dolayısıyla aralarında kara bağlantısı yoktur. Bu dört ülke aralarında 
kara bağlantıları Türkiye ile İran’ın karşılıklı olarak birbirlerine koridor vermeleriyle 
gerçekleştirilebilir. 
Türkiye İran arasındaki mevcut sınırın kuzey ve güney uçlarının 10-15 km. kısaltılarak 
ortaya çıkacak boşluklardan başlayan10-15 km genişlikteki koridorlardan biri Nahçıvan 
ve Ermenistan’ın (Aras nehrinin) güneyinden geçerek Türkiye’yi, Azerbeycan’a 
bağlarken aynı şekilde 10-15 km. genişlikteki diğer koridor da Irak’ın kuzeyinden 
geçerek İran’ı, Suriye’ye bağlayacak, Türkiye ile Azerbeycan, İran ile Suriye ortak 
sınırları olan komşu ülkeler haline geleceklerdir. Böylelikle Türkiye, Azerbaycan 
üzerinden Suriye de İran üzerinden kara ve demiryollarıyla Hazar Denizine, buradan da 
deniz yoluyla Rusya Federasyonuna ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine 
ulaşabileceklerdir. Buna karşılık İran Suriye üzerinden, Azerbaycan da Türkiye üzerinden 
kara ve demiryollarıyla Akdeniz’e buradan da deniz yoluyla başta Mısır olmak üzere 
Kuzey Afrika ülkelerine ve İspanya Fransa gibi diğer Akdeniz ülkelerine 
yönelebileceklerdir. Görüldüğü gibi söz konusu koridorlar ilk halkada İran ve Türkiye 
için, ikinci halkada Azerbaycan ve Suriye için, üçüncü halkada da Hazar Denizi ile 
Akdeniz çevresindeki bütün ülkeler için kara ve deniz bağlantılarına imkân vermek 
suretiyle dünya ticaretine önemli katkılar sağlayacaktır. 
Söz konusu koridorlar gerçekleştiğinde hem kuzeyde Azerbaycan Türkiye hem de 
güneyde İran Suriye üzerinden adeta iki kuşak şeklinde Hazar- Doğu Akdeniz bağlantısı 
sağlanmış olacaktır. Geçmişte nasıl Hindistan’dan baharat, Çin’den de ipek, baharat ve 
ipek yollarıyla Avrupa’ya ulaşmışsa günümüzde de Hazar denizi çevresindeki ülkelerden 
petrol ve doğalgaz, boru hatları ile doğu Akdeniz limanlarına buralardan da Avrupa’ya 
ulaştırabilecektir. Böylelikle geçmişin baharat ve ipek yollarının yerine günümüzde Hazar 
ve doğu Akdeniz arasında yer alan boru hatları geçecektir. (Bkz: Harita 3) 
Sağlanacak yararlar sadece ekonomik alanda ve refah arttırıcı olmakla sınırlı 
kalmayacaktır. Ortadoğu’daki Suriye- İran, yine Suriye-Rusya Federasyonu, ABD ve 
Suriye’nin Kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü arasındaki mevcut ittifakların yanı 
sıra İsrail’in önerisi ile İran’a karşı gelecekte kurulabilecek İsrail- Arap ülkeleri 
ittifaklarına karşılık Türkiye ile Azerbaycan, İran ile Suriye aralarında oluşturulacak 
koridorlar ile ilk planda Türkiye- İran arasında bir ittifak sağlanacağı gibi ikinci planda 
Türkiye Azerbaycan, İran-Suriye aralarında dörtlü bir ittifak, üçüncü planda da bu dört 
ülkeye ek olarak Rusya Federasyonu’nun da katılımıyla beşli bir ittifak daha ortaya 
çıkacaktır. Bu ittifaklar, Ortadoğu’nun en güçlü ve etkin ittifakları olacak, böylelikle uzun 



 

167 
 

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey and Iran 

yıllardan beri süren Ortadoğu’daki savaşlar, göçler ve kargaşalar sonra erecek, dünya 
barışına katkıda bulunulacaktır.  
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İran’ın Uluslaşma Sürecinde Süreklilik ve Değişim: Banknotlar ve Posta Pulları Üzerine 
Bir İnceleme 
Nail Elhan 

 
Özet 
Banknotlar ve posta pulları, basımları devletler tarafından sıkça yapılan ve maddi değerleri 
olan araçlardır. Geçmişten günümüze, banknotların ve posta pullarının devletlerin 
bağımsızlığını ve egemenliğini temsil ve ilan etme gibi önemleri olmuştur. Bunların yanı sıra 
devletler, banknotları ve posta pullarını üzerlerindeki semboller vasıtasıyla mesaj aracı olarak 
da kullanmışlardır. Böylelikle hem kendi ülkelerinde yaşayanlara hem de başka devletlere 
‘kim ve ne olduklarını’, ‘nereden geldiklerini’ ve ‘neyi savunup, nelere değer atfettiklerini’ 
anlatmışlardır. 
1979 yılındaki devrimden sonra, İran’da Şii İslami temellere dayanan bir dini rejim 
kurulmuştur. İslamcılık iç ve dış ilişkileri konusunda İran'ın temel politikası haline gelmiştir. 
Ancak İran'daki yeni yönetimin İslamcı bir ideolojiyi takip ettiğini ileri süren popüler 
anlayışın aksine, milliyetçilik de elden bırakılmamış ve varlığını devam ettirmiştir. Devrimden 
sonra kurulan İslam Cumhuriyeti, Şiilik ile milliyetçiliği harmanlayarak yeni bir İslami kimlik 
inşa etmiştir. Bu yeni kimlik, İran’ın hem İslam öncesi Pers kültürünü hem de Şii motifleri 
resmi devlet ideolojisi olarak sergilemiştir ve günlük olarak banknotlar ve posta pulları 
aracılığı ile yeniden üretilmiştir. 
Bu çalışma, milli ve dini sembollerin milli kimlik oluşturma sürecindeki rollerini ve 
kullanımlarını ele alacaktır. Bu bağlamda banknotlar ve posta pullarındaki semboller vasıtası 
ile İran’da milli kimlik oluşumu anlatılacaktır. Devrim ile birlikte İran’ın uluslaşma sürecinde 
ve hem içeriye yönelik hem de dışarıya yönelik politikalarında geçmişten büyük oranda 
kopuşların yanısıra sürekliliklerin de devam ettiği görülmüştür. Yaşanan bu süreklilik ve 
değişimlerin izi, İran’ın banknotları ve posta pulları üzerindeki sembollerden hareketle 
incelenecektir. Bu bağlamda, söz konusu araçlar üzerindeki semboller ve simgeler aracılığı ile 
İran’ın politikalarında ve milli kimlik oluşumunda yaşanan süreklilikler ve değişimler İranlılık 
Kimliği, Anti-Emperyalizm, İsrail Karşıtlığı ve Popülizm parametreleri etrafında 
incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: İran Devrimi, Ulus İnşası, İslamcılık, Milliyetçilik, Banknotlar, Posta 
Pulları.  

                                                           
 Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
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Giriş 
Banknotlar ve posta pulları, bir devletin egemenliğini simgeleyen ve basma yetkisinin 
sadece o devlete ait olduğu araçlardır. Bu bağlamda, banknotlar ve posta pulları, onları 
basan devletin aynasıdırlar (Unwin ve Hewitt, 2001: 1005). Para basmak, geçmişten 
günümüze kadar bir devletin ya da imparatorluğun bağımsızlık sembollerinden biri 
olmuştur. Tarih boyunca, para basılması ve bu basılan paraların üzerine imparatorun, 
kraliçenin ya da devlet başkanının bir portresinin işlenmesi, kurulan her yeni devletin 
önceliği olmuştur. Bugün hemen her devlet, banknotları milli kimliklerinin 
oluşturulmasında sembolik bir araç olarak kullanmaktadırlar (Penrose, 2011: 438). Her 
gün elden ele ve cepten cebe girmesi ve ülkelerin bir ucundan diğer ucuna her yerde 
kullanılıyor olması, banknotların egemenlik aracı olma rolünü pekiştirmektedir. Bu 
sayede, bir devletin meşruiyeti ve gücü hem kendi sınırları içerisinde hem de sınırlarının 
dışında ortaya konulmaktadır.1 Paralar üzerindeki semboller, ayrıca ulusal seçkinler 
tarafından yazılan bir ulusal anlatının üretilmesini ve sürdürülmesini de sağlamaktadır 
(Raento vd., 2004: 930). Ulusal liderlerin ve meşhur anıtların, para üzerine basılmış 
imgeleri bir kollektiflik duygusu yaratmaktadır. Söz konusu durum, posta pulları için de 
geçerlidir. Ekonomik bir nesne, bir hobi aracı veya mektuplara yapıştırılan bir nesne 
olmalarının dışında, posta pulları siyasi mesajlar taşıyan ulusal simgelerdir. Pullar, 
devletlerin kendi vatandaşlarına ve diğer devletlere öncelikli meseleleri ve politikaları 
hakkında vermek istedikleri açık ve gizli mesajları içermektedirler (Brunn, 2011:20). Bir 
posta pulunun görsel nitelikleri, vatandaşların günlük yaşamında devletin resmi 
görünümünü sağlayan önemli bir araçtır (Raento ve Brunn, 2005: 143). Bu bağlamda bir 
posta pulu, tasvir ettiği imgeler aracılığıyla mesaj ve söylem içeriği taşıyan ve genellikle 
politik amaçlara veya gündeme göre şekillenen nesneler olarak okunabilir (Deans ve 
Dobson, 2005; 3). Böylelikle posta pulları ve banknotlar, milli bir kimlik yaratma ve bu 
kimliği yayma aracı olmalarının yanı sıra rejimin kendini meşrulaştırma 
mekanizmalarının bir aracı olarak ortaya çıkmaktadırlar. 
2500 yıllık bir monarşinin yıkılarak yerine Şii-İslami temellere dayalı teokratik bir 
rejimin kurulması ile sonuçlanan 1979 yılındaki İran Devrimi, çoğu araştırmacı ve 
politikacı için ‘beklenmedik’ bir sonuç olmuştur. Devrimler konusunda uzman olan 
Theda Skocpol, İran Devrimi’nin kendisi için de bir sürpriz olduğunu söylerken (Coyne 
ve Mathers, 2011:197)2, eski ABD başkanlarından Jimmy Carter, devrimin ayak seslerini 
duymaksızın, 1978 yılında İran’ı bir ‘istikrar adası’ olarak nitelendirmiştir (Thiessen, 
2009: 43). Devrim ile beraber, önemli oranda petrol gelirleri ve büyük bir ordusu olan ve 
ABD’nin bölgedeki en yakın müttefiklerinden Şah Rejimi, geniş bir halk hareketi 
sonunda yıkılmıştır. Yerine kurulan rejim ise eski rejimin politikalarının büyük oranda 
karşıtı olmuştur. 
Şii-İslami temellere dayalı yeni rejim ile birlikte İran’ın uluslaşma sürecinde ve hem 
içeriye yönelik hem de dışarıya yönelik politikalarında geçmişten büyük oranda 
kopuşların yanı sıra sürekliliklerin de devam ettiği görülmüştür. Banknotlar ve posta 
pulları da bu değişim ve sürekliliklerin canlı vesikaları olmuşlardır. Bu çalışma, yaşanan 
                                                           
1 Banknotların ve posta pullarının üzerindeki semboller, sıradandırlar. Çünkü, onları süsleyen ulusal amblemler 
ve imgeler, ticari işlemlerde büyük ölçüde fark edilmemektedir. Bu konuda kapsamlı bir çalışmayı Michael Billig 
yapmıştır: Banal Nationalism, Sage Publications: London, 1995.  
2 Skocpol’un İran üzerine yazdığı makale için bkz. “Rentier State and Shia Islam in the Iranian Revolution”, 
Theory and Society, 11:3, Mayıs 1982, 265-283. 
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bu süreklilik ve değişimlerin izini İran’ın banknotları ve posta pulları üzerindeki 
sembollerden hareketle sürmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, söz konusu araçlar 
üzerindeki semboller ve simgeler aracılığı ile devrimden sonraki yıllarda İran’ın 
politikalarında Muhammed Rıza Şah Dönemi’ni takip eden ve o dönemden farklı olan 
uygulamalar; İranlılık kimliği, anti-emperyalizm, İsrail karşıtlığı ve popülizm 
parametreleri etrafında incelenecektir.  
İranlılık Kimliği 
Devrim sonrasında, yeni yönetim, Şahlık rejimi tarafından sosyal ve kamusal hayattan 
dışlanan İslam’ı yeniden başrole getirmiştir. Şah Dönemi’nde sıklıkla vurgulanan Pers 
kimliği ve onun İslam öncesi kökleri söylemleri, yerini Ayetullah Humeyni’nin İslam 
referanslı ümmet anlayışına bırakmıştır. İslam, İranlılık kimliğinin en önemli 
tamamlayıcısı haline gelmiştir. Ancak, milliyetçilik de tamamen göz ardı edilmemiştir. 
Kurulan yeni rejim, Fars milliyetçiliğini İranlılık kimliği oluşturmada önemli bir unsur 
olarak görmüştür ve böylelikle, İslam’ı Fars milliyetçiliğine eklemleyerek, bir milli 
kimlik yaratma çabasında olmuştur. Bu bağlamda, İranlılık kimliği, Şiilik ve Şii 
kültürünün önemli motifleri ile Fars dili, kültürü ve gelenekleri üzerinden yaratılmaya 
çalışılmıştır. Bu, Ali Ansari’nin (2009) deyimi ile ‘dini-milliyetçi’ bir kimlik halini 
almıştır.  
Din ağırlıklı milli kimliğin banknotlara yansıması ise zamanla olmuştur. Devrimin ilk 
yıllarında kullanılan banknotlarda Muhammed Rıza Şah Dönemi’nden kalma banknotlar 
da kullanılırken ilerleyen yıllarda sembollerin ‘İslamileştiği’ görülmektedir. Chelkowski 
ve Dabashi (1999: 196-197), bu değişimi üç aşamada açıklamaktadırlar: Önce Şah’ın 
fotoğrafları kaldırılmış, daha sonra banknotların filigranları değiştirilmiş ve son olarak 
İmam Rıza Türbesi’nden portreler banknotlar üzerine eklenmiştir. 1980-1981 yıllarında 
basılan serilerde, banknotların ön yüzlerine İmam Rıza Türbesi’nin yerleştirilmesi3 (bkz: 
Figür 1), 1981-1985 ve 1992 yıllarına ait serilerde ise banknotlara Kâbe, Fatıma-i 
Masume Türbesi ve Kubbet’üs Sahra’nın yerleştirilmesi İslamileşmeye örnek olarak 
verilebilir (bkz: Figür 2, 3 ve 4). Ayrıca, üzerinde Bank Markazi Iran (İran Merkez 
Bankası) yazan banknotlar, zamanla Central Bank of the Islamic Republic of Iran (İran 
İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası) şeklini almıştır.  
Pers milliyetçiliğinin tamamen bırakılmamasının bir örneği olarak, Şah Dönemi 
banknotlarında kullanılan Fars kültürü ve tarihine ilişkin sembollerin, devrimden sonra da 
kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, Şah Dönemi’nde basılan banknotlarda Ahameniş 
Hanedanlığı’nın ilk başkenti Pasargad’a ait fotoğraflar (bkz: Figür 5), Fars kültüründe 
önemli bir yere sahip olan Hafız’ın türbesi (bkz: Figür 6) ve İbn-i Sina’nın mezarına (bkz: 
Figür 7) ait fotoğraflar, devrim sonrası dönem banknotlarında da basılmıştır. Ek olarak, 
İslam öncesi İran mitolojisinde önemli sayılan Demavend Dağı’ndan bir görsel (bkz: 
Figür 8) ve şair Sadi’nin mezarına ait bir fotoğrafın (bkz: Figür 9) da devrim sonrasına ait 
banknotlarda sembolize edilmeleri, İslam öncesi ve sonrası İran kültürüne ait 
zenginlikleri göstermesi açısından önemlidir. Böylelikle yeni rejim, devrim öncesi milli 
kimliğinde göz önünde olmayan İslam’a olan vurguyu artırarak, İslam öncesi ve sonrası 
                                                           
3 Humeyni’nin ölümünden sonra basılan tüm banknotların ön yüzünde Humeyni’nin bir portresi bulunmaktadır. 
1992 yılında basılıp hala kullanılan bu banknot serisine Humeyni Serisi de denilmektedir. Chelkowski ve Dabashi 
(1999:208) Humeyni’nin banknotlar üzerindeki fotoğrafını şu şekilde yorumlamaktadırlar:  
“(...) görkemiyle huşu uyandırır. Onun sarıklı ve sakallı başının oranları mükemmeldir. Parlak gözleri, türbanının 
üstünden sakalının tabanına eşit mesafede olacak şekilde yerleştirilmiştir.” 
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İran kültüründen ve Şiilik’in dini söylemi ve anlatısından hareketle bir İranlılık kimliği 
inşa etme çabası içerisinde olmuştur. Bu çabanın banknotlarda uygulanmasında 
belirtilmesi gereken önemli bir fark, devrim öncesi ile karşılaştırıldığında devrim 
sonrasında kullanılan banknotlar üzerindeki sembol ve portrelerin daha çok 
‘İslamileşmiş’ oldukları gerçeğidir.4  
Anti-Emperyalizm 
Şah Dönemi’nde İran, ABD-Sovyetler çekişmesinde Batı ittifakı içerisinde yer almıştır. 
İran’ın Sovyetler Birliği ile olan uzun sınırı ve sahip olduğu petrol rezervleri söz konusu 
olduğunda İran’daki yönetimin duruşu ve izlediği politikalar, ABD için hayati önemde 
olmuştur. Bu maksatla ABD, İran-Sovyetler yakınlaşmasına karşı teyakkuzda olmuş ve 
İran’da komünizme veya ABD çıkarlarına karşı oluşabilecek herhangi bir iktidara karşı 
olmuştur. 1952 ve 1953’te İran Başbakanı Musaddık’ın petrolü millileştirme hamlesine 
karşı, ABD öncülüğündeki Batı ittifakının duruşu ve Musaddık’ın iktidardan düşürülmesi 
olayları bunu göstermektedir. Bunun yanı sıra ABD’nin İran’a rejimin devamlılığı ve 
korunması amacıyla askeri yardımlarda bulunduğu da bilinmektedir (Blake, 2009: 75). 
Devrimden sonra ise ABD’ye bakışın önemli ölçüde değiştiği görülmektedir. Devrimin 
hemen sonrasında İran, sömürgecilik karşıtlığı ve Batı karşıtlığı ideallerine ters düştüğü 
gerekçeleriyle CENTO’dan ayrılmış, Şah Dönemi’nde yapılan petrol anlaşmalarını eşitsiz 
bularak, 1973 yılında Uluslararası Petrol Konsorsiyumu ile yapılan anlaşmadan 
çekilmiştir. Üstelik İran, anti-emperyalist olarak nitelediği Küba ve Angola gibi ülkeler 
ile ilişkiler kurmuştur. Devrim sonrasında kurulan rejimin milli menfaatlere ve dış 
politikaya ilişkin üçüncü dünyanın liderliğine soyunan ve kendisini ABD ve Sovyetler 
dışında üçüncü bir güç olarak sunan anti-emperyalist bir söylem benimsediği 
görülmektedir. Bu anti-emperyalist ve anti-Amerika söylemleri, posta pullarına da 
yansımıştır. Örneğin, 1979 yılında İranlı öğrenciler tarafından Tahran’daki ABD 
Büyükelçiliği’nin basılması ve Amerikan vatandaşlarının 444 gün rehin tutulması, 
ABD’nin 1980 yılında başarısız olan kurtarma operasyonu posta pullarında 
resmedilmiştir (bkz: Figür 10, 11 ve 12). İran, devrim sonrasında ortaya çıkan la garbıye 
la şargıyye, cumhuriyeti islamiyye (ne Batı ne de Doğu, İslam Cumhuriyeti) söylemi ile 
kendi ideolojisini üçüncü bir yol olarak sunmuştur. Bu bağlamda, ABD’nin politikalarına 
karşı durduğu gibi Sovyetler Birliği’nin politikalarına da karşı çıkmıştır. Buna en güzel 
örnek, 1979 yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a müdahalesini eleştiren ve oradaki 
direnişi destekleyen pulların basılmış olmasıdır (bkz: Figür 13). Bunlara ek olarak, 
emperyalizmden ve bunun sonucunda gelir eşitsizliğinden kaynaklı olduğu düşünülen 
sorunlar da göz ardı edilmemiştir. Örneğin, Batı’nın zenginliği karşısında Doğu’nun ve 
Afrika’nın fakirliğini temsil etmesi amacıyla tombul bir Batılı çocuk ile suya muhtaç 
zayıf bir Afrikalı çocuk, posta pulları üzerinde resmedilmiştir (bkz: Figür 14). Burada 
İran’ın verdiği mesaj, yeni rejimin hem anti-emperyalist hem de en azından söylemsel 
düzeyde, üçüncü dünyacı olduğudur. 
İsrail Karşıtlığı 

                                                           
4 Devrimin hemen sonrasında kullanılan posta pulları üzerindeki fotoğraflara bakıldığında, ülkedeki siyasi 
durumun henüz netleşmemesi sebebi ile farklı ideolojilere ait siyasi figürlerin ve entelektüellerin fotoğraflarının 
kullanıldığı görülmektedir. Humeyni liderliğindeki yeni rejim, siyasi durum ve taraflar henüz netleşmediği için 
posta pulları üzerinde nüfusun geneline hitap edecek figürler kullanmıştır denilebilir. Buna örnek olarak Ali 
Şeriati’nin, Muhammed Musaddık’ın, Celal el-Ahmed’in ve Ali Ekber Dehhoda’nın fotoğraflarının kullanıldığı 
posta pulları gösterilebilir.  
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İsrail karşıtlığı, devrim sonrasında kurulan yeni rejimin en net politikalarından biridir. 
İran, İsrail’i şeytan olarak tanımlamaktadır (Hitchcock, 2013: 84). ABD’den aldığı 
desteğin de etkisiyle bölgesel bir güç olan İsrail, düşman olarak görülmektedir ve İran’ın 
ABD ile yaşadığı anlaşmazlık, İsrail’le ilişkilerini etkileyen önemli unsurlardan biridir. 
İsrail’in kuruluşu meşru olarak görülmemektedir ve İsrail’in Filistin topraklarındaki 
tasarrufu, İran tarafından işgal olarak nitelendirilmektedir. Filistin meselesi ile iç içe 
geçen İsrail karşıtlığı, İran’ın bu anlayışla öncelikle bölgedeki Şii gruplarla ve diğer 
İslami örgütlerle ilişkilerini geliştirmesine yol açmıştır. Filistin’de Hamas’a, Lübnan’da 
ise Hizbullah’a destek verilmiştir. Böylelikle Filistin sorununun çözümünde İsrail’e karşı 
cephe oluşması ve bu cephenin liderliğini de İran’ın yapması hedeflenmiştir. Hatta İsrail 
karşıtlığı o denli aşırıdır ki İran Cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad, İsrail’in 
haritadan silinmesi gerektiğini bile söylemiştir (Ekinci, 2009: 378). İsrail karşıtlığı ve 
Filistin mücadelesine verilen destek, İran’ın posta pullarında ve banknotlarında da 
görülmektedir. Mescid-i Aksa’ya ve Kubbet’üs Sahra’ya posta pulları ve banknotlar 
üzerinde yer verilmesi, İran’ın Filistin mücadelesine aktif desteğinin sembolleridir. 
Bunlara ek olarak, İsrail haritasına karşı doğrultulmuş silahlar, İsrail’i dikenli teller 
arasında gösteren posta pulları da İran’ın İsrail karşıtlığının hem iç hem de dış 
kamuoyuna karşı dışa vurumlarıdır (bkz: Figür 15,16 ve 17). İsrail-Filistin meselesinde 
bazı isimler de unutulmamıştır. Örneğin, İsrail ile anlaştığı gerekçesiyle 1981 yılında 
Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ı öldüren Halid İslambuli ve 1985 yılında Ras 
Burka’da (Mısır) İsrailli turistlerin üzerine ateş açarak 7 kişinin ölümüne neden olan 
Mısırlı asker Süleyman Khatir de anılarak posta pullarında resmedilmişlerdir (Figür 18 
ve19). Söz edilen posta pulları ve banknotlardaki bu sembol ve portreler, İran’ın Filistin 
meselesine yaklaşımını ve İsrail’e olan karşıtlığını göstermesi açıdan önemlidir.  
Popülizm 
Devrim sonrasında Humeyni’nin kurduğu sistem ve söylem, radikal bir biçimde halkı dış 
güçlere ve emperyalizme karşı mücadeleye teşvik ediyordu. Bu rejimin halka empoze 
edilmesi ve meşruluğunun tesis edilmesi hususunda başvurduğu en önemli uygulamanın 
popülizm olduğu iddia edilebilir. Yönetici seçkinlere karşı sınıf dilini kullanarak iktidara 
hâkim olan yeni rejim, mevcut sistem yıkıldıktan sonra toplumsal dayanışma ve 
birlikteliğe olan ihtiyaca vurgu yapmaya başlamıştır (Abrahamian, 2002: 43). Bu 
bağlamda sıklıkla vurgulanan temalar, dayanışma ve milli birlikteliktir. Devrim, ‘devrim 
şehitleri’ ve devrimin lideri olarak Humeyni, halkın kader birlikteliğinin birer sembolü 
olarak ortaya konulmuşlardır. Bunların ‘sunumu’ ise Şiilik motifleri ile harmanlanarak 
yapılmıştır. Şah’ın baskıcı yönetimine karşı yapılan her gösteri ‘Kerbela’, verilen her 
şehid ‘Hüseyin’ ve her acılı ve mücadeleci kadın ‘Fatma’ olarak simgelenmiştir. Yapılan 
mücadele ise Yezid’in baskılarına ve zulmüne karşı doğru olanın yolunda verilen kutsal 
bir mücadeledir. Bu mücadelenin öncüsü ve lideri de tartışmasız Ayetullah Humeyni’dir. 
Banknotların ön yüzlerini Humeyni’nin ihtişamlı bir portresi domine etmiştir. Humeyni, 
bir hükümdar olarak dayatılmaktan çok halkın kendisine duyduğu aşırı sevgiden ve 
bağlılığından dolayı portresini taşıdığı 'seçilmiş' bir temsilci olarak sunulmuştur 
(Chelkowski ve Dabashi, 1999: 205). Pullarda ise Humeyni, halkı koruyan ve kurtaran 
kişi olarak simgelenmiştir (bkz: Figür 20,21, 22 ve 23).  
Sadece Şii-İslami temellere dayalı yeni bir rejimin kurulması ile sonuçlanan 1979 
yılındaki devrim değil, İran-Irak Savaşı ve İran’a karşı son yıllarda nükleer enerji üretme 
meselesi hususunda uygulanmış olan baskılar da posta pulları ve banknotlar üzerinde 
sembolize edilmiş meselelerdir. 1980-1988 yılları arasında süren İran-Irak Savaşı’nı konu 
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alan posta pulları, ölen İran askerlerini onurlu Müslüman savaşçılar olarak 
resmetmektedirler. Şii motiflerinin bu pullarda da kullanıldıkları görülmektedir (bkz: 
Figür 24). Ellerinde silah tutan ve başlarında şehadeti simgeleyen kırmızı ve dini 
simgeleyen yeşil renkli kuşaklar bağlı olan genç ve yaşlı İran askerlerinin arkasında gözü 
yaşlı bir kadın olarak Fatma resmedilmektedir (bkz: Figür 25). Nükleer enerji konusunda 
ambargoların uygulanışı ise şu anda da kullanımda olan 50.000 Riyal değerindeki 
banknotlar üzerinde İran’ın merkez konumda yer aldığı harita üzerine atomun 
resmedilmesi ile rejim tarafından ele alınmıştır (bkz: Figür 26). Bu banknot üzerinde 
ayrıca Farsça olarak ‘bilim her nerede ise İranlılar ona ulaşacaktır’ yazmaktadır. 
Böylelikle İran’ın bilime verdiği değer ve bilimsel olarak ileri bir düzeyde olduğu algısı 
yansıtılmaya çalışılmaktadır. Bu konuda ilgi çeken bir diğer banknot ise hala kullanımda 
olan 5.000 Riyal değerindeki banknottur. Bu banknotta, İran’ın yine merkez olarak 
konumlandırıldığı bir harita üzerinde ‘Omid’ adında bir uydu ve ‘Safir’ adında bir roket 
resmedilmiştir (bkz: Figür 27). Ülkenin ilk yerli uydusu olan ‘Omid’ umut anlamına 
gelirken, İran’ın yörüngeye yerleştirdiği bir uydu aracı olan 'Safir' büyükelçi anlamına 
gelmektedir.  
Sonuç 
Sonuç olarak, devrimden sonra İran, İslam’ın Şii öğretisinden ilham alan bir şeriat yönetimi 
uygulamıştır. İslam, İran’ın başlıca önceliği olmasına rağmen, milliyetçilik de göz ardı 
edilmemiştir. Nitekim, Şii motifleri ve İslam öncesi Fars tarihini içeren kültürel değerler ile 
üçüncü dünyacılık, anti-emperyalizm ve anti-Siyonizm'den esinlenen değerlerle tanımlanan iki 
katmanlı bir "İranlılık" kimliği üzerine kurulu yeni bir ulusal kimlik oluşturulmuştur. Kısmen 
Şah Dönemi ile süreklilik taşıyan kısmen de yeni bir içerik barındıran bu ulusal kimlik, İran’ın 
banknotları ve posta pullarında da resmedilmiştir. Bu banknotlar ve posta pulları üzerindeki 
semboller, Şiilik ve İranlılık çerçevesinde okunabilir, ancak verdikleri mesajların anlam aralığı 
düşünüldüğünde evrensel bir içeriğe sahip oldukları görülecektir. Bu banknotlar ve posta 
pulları, İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya çapında herhangi bir tehdide karşı koyacak kapasite 
ve donanıma sahip olduğu, kültürel ve bilimsel olarak gelişmiş bir devlet olduğu ve İslam'ın 
lideri olduğu mesajlarını taşımaktadır. Buna göre, İran bir yandan Irak’ta Saddam Hüseyin 
Yönetimi’nin Halepçe’de Kürtler’i öldürmesine karşı çıkıyor görünmekte iken (bkz: Figür 28) 
bir yandan da Bosna’da Müslümanları desteklemektedir. İsrail işgaline karşı Filistin 
desteklenirken, diğer yandan da anti-emperyalist ülkelerle ilişkiler geliştirilmektedir ve 
ırkçılığa (bkz: Figür 29), mezhepçiliğe karşı bir duruş sergilenmektedir.5 Bir taraftan İran 
bağımsız ve güçlü bir ülke olarak sunulmaktayken diğer taraftan İran’ın kültürel zenginlikleri 
vurgunlanmaktadır. Bir İranlı ise bu İranlılık kimliğinin kendisine yüklediği sorumluluk ile 
dünyadaki tüm ezilen insanlardan kendisini sorumlu hissetmek, buna göre hareket etmek ve 
tüm kurtuluş hareketlerini desteklemek durumunda kalmaktadır. Bir başka deyişle, kurulan 
yeni rejim bir taraftan İran egemenliğindeki topraklara, İslam öncesi İran efsanelerine ve 
geleneğine ve Şiilik’e dayanan bir ulusal kimliğin oluşmasını sağlarken diğer taraftan da bu 
kimliği anti-emperyalizm ve ezilenlerin dünya çapında savunulması gibi kavramlarla 

                                                           
5 Söz konusu bu politikaların çoğunun realpolitik çerçevesi içerisinde düşünülmesi gerektiği göz ardı 
edilmemelidir. İran, ezilenlerle dayanışmayı vurgulamasına rağmen aynı zamanda pragmatist bir politika da 
izlemiştir. Örneğin, Hindistan'ı Keşmir'de Pakistan'a karşı desteklemiştir, Karabağ Sorunu’nda Ermenistan 
Azerbaycan'a karşı desteklenmiştir ve Hama Olayları esnasında Hafız Esad'ın Baas Rejimi’ne destek verilmiştir. 
İran’ın söylemleri ile yaptıkları, hemen her devlet için geçerli olabileceği üzere, pragmatizm ve milli çıkar 
çerçevesinde düşünülmelidir.  
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ilişkilendirmiştir. İnşa edilen bu kimlik ise bir yandan monarşi döneminden kalıntılar taşırken 
bir yandan da İslami bir niteliğe bürünmüştür.  
Not: Çalışmada kullanılan banknot ve posta pulu görsellerine aşağıdaki internet sitelerinden 
10.03.2017 tarihinde erişilmiştir: 
http://www.mebanknotes.com, http://www.banknote.ws, http://www.stampsofiran.com, 
http://www.iranstamp.com, http://www.stampworld.com, http://www.iranicaonline.org 
 
  

http://www.mebanknotes.com/
http://www.banknote.ws/
http://www.stampsofiran.com/
http://www.iranstamp.com/
http://www.stampworld.com/
http://www.iranicaonline.org/
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