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Sunuş

İran’da inkılâb, Türkiye’de darbe!

TYB Akademi’nin Türk-Rus ilişkileri sayısından sonra Türkiye-İran ilişkilerini 
gündeme almak söz konusu edildiğinde, bir kaç ay sonra bir darbe ile karşı 
karşıya kalacağımız kimsenin aklından bile geçmiyordu. 

15 Temmuz akşamı menfur bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldık, 
karamsarlığa kapıldık, fakat 16 Temmuz sabahında milletin bu hayasız 
teşebbüsü hayatını ortaya koyarak akim bıraktığını görerek içimiz ümitle 
doldu. Halk devletine sahip çıktı, devleti yönetenler cesaret ve ferasetleriyle 
milletin önünde yürüdü. 

Her uzun ve karanlık gece bir sabaha evrilir...

İran ve Türkiye, stratejik önemi yüzyıllardır değişmeyen iki coğrafya. Bu 
coğrafî komşuluğun uzun ve çatışmalı bir tarihi var. Bin yıllarca kâh İran 
Türkiye’ye doğru hamle yaptı, kâh Türkiye İran’a doğru. 

Selçukluların İran merkezli bir devlet olması çatışmayı ortadan kaldırmış 
gibi görünür. Osmanlı Deveti’nin Anadolu’nun batısında ortaya çıkması, 
ekseriye batıya doğru bir ilerleme göstermesi, bir süre Türkiye’nin doğusunda 
belirsizliğe yol açmıştır. 

Karakoyunlular ve Akkoyunlular, esasında Anadolu’nun doğusunda 
hâkimiyet tesis etmiş, İran’ı da kontrol eden devletlerdi. Diyarbekir merkezli 
Akkoyunlu Devleti’nin Anadolu’da hak iddia ettiğini, bunun Fatih’le Uzun 
Hasan’ı karşı karşıya getirdiğini biliyoruz. Uzun Hasan’ın mağlubiyeti 
Akkoyunluları İran’a itmişse de mücadele sona ermemiştir. Safevilerle de dinî-
mezhebî bir zıtlık üzerinden -bunu ideolojik bir zıtlık olarak da görebiliriz- bir 
çatışma zemini ortaya çıkmıştır. Yavuz Sultan Selim’in beş asır önce Osmanlı 
Devleti’nin doğu sınırlarını çizdiğini, -ki bu Anadolu’nun sınırları demektir- 
söyleyebiliriz.

Osmanlı-Safevî çatışması elbette Selim ve İsmail’le bitmemiş, ancak 
18. yüzyılda karar bulmuştur. Türkiye-İran siyasî sınırı o zamandan beri 
değişmemiştir, fakat iki ülke arasında kültürel sınır çizmek kolay değildir. 
İran/Fars kültürünün Türkiye’deki etkisi, Türk kültürünün İran’daki tesir 
sahası böyle bir sınırlamayı imkânsız kılıyor!

Türkiye’nin ve İran’ın 20. yüzyıldaki tarihi ilgi çekici benzerlikler ihtiva 
ediyor. Türkiye’de Osmanlı hanedanı, İran’da Kaçar hanedanı belirli süreçlerle 
ortadan kaldırıldı. Hindistan’ı sömürgeliştirerek önce Babür hanedanını yok 
eden İngilizler verimli hilâldeki diğer Türk hanedanlarını da yok etmenin bir 
yolunu buldular! Türkiye’de ve İran’da millî/ulusal temelli (laik) devletlere 



vücut verildi. İran’da neredeyse bin yıl sonra ilk defa Farslık iddia eden bir 
hanedan hükümran oldu. Son İran şahı Pers, devletinin iki bin beş yüzüncü 
yılını kutladıktan kısa süre sonra ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 

İran inkılâbı, İran’ı dinî (ve millî) köklerine döndürdü. İnkılâptan sonra 
şiilik üzerinen bir millî devlet üretildiğini görebiliyoruz. İran inkılâbının 
Sovyetlerin Afganistan’a müdahalesi ve buna ABD destekli muhalefetin 
karşı koyuşu ile neredeyse eş zamanlı vuku bulması üzerinde nedense pek 
durulmuyor (1979). Sovyetler Afganistan’da başarılı olsalar idi, muhtemelen 
yayılma sırası İran’a gelecekti. İran’da güçlü bir Komünist parti (Tudeh) 
bulunduğu biliniyor. İran inkılâbının böyle bir dönemde kuvveden fiile 
geçirilmesi nasıl bir tesadüf olabilir?  

İran inkılâbı Türkiye’de batıcı güçlerin tepkisine yol açarken, İslâmcı 
kesimlerin tasvibi ile karşılaştı. Bir süreliğine İran’da bütün müslümanları 
temsil edebilecek bir modelin ortaya çıkabileceği sanıldı. Zamanla bu 
tasavvur tesirini kaybetti. Türkiye ile İran arasındaki çatışmasızlığı sürdürme 
konusunda 2002’de iktidara gelen siyasî akım ciddi çaba sarfetti. Irak, Suriye 
ve Yemen’de şiilik üzerinde İran yayılması ciddi bir tedirginlik ortaya çıkardı. 
Buna rağmen ilişkiler fazla hasar görmedi. 

1979 İran inkılabından sonra 2016’da Türkiye’de ortaya çıkan darbe 
teşebbüsü arasında benzerlikler bulmak yönünde çabalar var. İran’da dinî 
hiyerarşi içinde lider olarak ortaya çıkmış Humeyni ile Türkiye’de dinî 
bir hiyerarşi olmadığı için vaızlıktan sivrilmiş bir kişinin öncülüğü elbette 
kıyaslanamaz. Humeyni tavizsiz bir mücadele yürütmüş inkılâbın manevî 
önderi olmuştur. Türkiye’deki dinî muhtevasını saklayan, hatta zaman zaman 
inkâra varan hareketin darbe teşebbüsü aynı kaba konulamaz. Darbenin 
başarıya ulaşması halinde Türkiye’nin İslâm Cumhuriyeti’ne dönüştürüleceği 
iddia edilemez. Buna rağmen, Türkiye’de böyle bir darbenin başarıya ulaşması 
ile ciddi bir politika değişikliğinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Bu sayımızda, Türkiye’den ve İran’dan ilim adamlarının İran’la ilgili 
yazıları dışında, Kitabiyat-tartışma bölümünde yakın zamanda kaybettiğimiz 
büyük Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık hakkında bir yazıya da yer veriliyor. 

D. Mehmet Doğan
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Tarihî Derinlik, İdeolojik Darlık; 
Türkiye ve İran İçin Dil ve 

Edebiyat İlişkileri

Historical Profoundity and Ideological Narrowness: Language and 
Literature Relations between Turkey and Iran

Adnan KARAİSMAİLOĞLU*

Öz

Türkiye ile İran arasındaki tarihi bağların ve ortaklığın büyüklüğü ile günümüz-
deki rekabet ve üstünlük arayışları uyumlu değildir. Konu oldukça ayrıntılı ve 
sancılıdır. Ayrıntılıdır, çünkü özellikle İslâm’ın İranlılar ve Türkler tarafından 
kabulüyle başlayan süreç, uzun asırlara uzanmakta ve çok katmanlı beraberlik-
leri içermektedir. Sancılıdır, çünkü modern çağın getirdiği yükler ve çatışma or-
tamı cidden tahrip edici olmuştur.

Türklerin ve dolayısıyla Türkçenin Farsçayla olan ilişkisini tesir, taklit ve özenti 
gibi sözcüklerle açıklamak, oldukça basit kalmaktadır. Artık tarihi, edebi ve kül-
türel alanlarda olabildiğince ırkçı ve kasıtlı yaklaşımlardan uzaklaşma zarureti 
vardır. Bu zemine dayanan edebiyat tarihçiliği anlayışı, Doğu edebiyatları için 
son asırda parçalayıcı ve küçültücü bir sonuç doğurmuştur. Bu sonuç zorunlu 
olarak toplumlara ve ülke siyasetine de yansımıştır. İki ülke arasında bilimsel ve 
kültürel alanda son yıllarda gelişen ilişkiler ümit vericidir.

Anahtar Kelimeler: Türk edebiyatı, İran Edebiyatı, Edebiyat tarihçiliği

Abstract

The greatness of historical connection and partnership between Turkey and Iran 
is not compatible with current trend for competition and superiority. The subject 
is actually very detailed and challenging one. It is detailed as the process which 
begins with the adoption of Islam by Turks extends over centuries and consists 
cooperation with different aspects. It is challenging as the chaos and burdens of 
modern era have been significantly destructive in the recent years. Furthermo-
re, it is too easy and commonplace to try to explain the relation of Turks and 
Turkish language with Persian by using words such as influence, imitation and 
emulation. Now it is necessary to give up these racist and malicious approaches in 
historical, literary and cultural subjects. A literature historiography of this kind 
has resulted in destructive and humiliating consequences for Eastern literatures 

*  Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi
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within the recent century. These consequences have necessarily effected societies 
and state policies of these two countries. However, recent relations between two 
countries in the scientific and cultural subjects are promising. 

Keywords: Turkish Literature, Persian Literature, Literature Historiography

Yazının başlığı, Türkiye ile İran arasındaki tarihî bağların ve ortaklığın 
büyüklüğü ile günümüzdeki rekabet ve üstünlük arayışına doğrudan 
işaret etmektedir. Konu oldukça ayrıntılı ve sancılıdır. Ayrıntılıdır, çünkü 
özellikle İslâm’ın İranlılar ve Türkler tarafından kabulüyle başlayan süreç, 
uzun asırlara uzanmakta ve çok katmanlı beraberlikleri içermektedir. 
Sancılıdır, çünkü modern çağın getirdiği yükler ve çatışma ortamı cidden 
tahrip edici olmuştur. Konu onlarca alt başlık altında tahlil edilebilir 
ayrıntılar içermektedir.

İki büyük ırkın, yani Farslarla Türklerin ve onlara ait devletlerin 
İslâmiyet öncesi dönemlerdeki rekabetlerini, yakınlıklarını ve dil-kültür 
ilişkilerini dile getirmeden konuya başlamak uygun olacaktır. İslâm’dan 
sonra coğrafya olarak Türk, Fars ve Arap soylu toplulukların bir arada 
yaşadığı Türkistan’da ve Büyük Horasan’da ilk güçlü ve bağımsız devlet 
kabul edilen Sâmânîler’in (287-395/900-1005) sarayındaki Türk varlığı 
kuşkusuzdur. Özellikle ordu Türklerden oluşmaktaydı. Gazneli Devleti 
(352-582/963-1186) bu zemin üzerinde gelişti denilebilir. Müslüman 
kimliğine bürünen bu bölgelerde ilk hicri asırlarda Arapçanın özel bir 
konumu vardı. Ortak din, bilim ve edebiyat gibi bütün alanlarda Türkler 
ve Farsların paylaştıkları dil Arapçaydı.  Örnek olarak Ebû Mansûr 
Se‘âlibî (961-1038) Yetîmetü’d-dehr isimli kitabının dördüncü bölümünde 
Horasan ve Mâverâünnehir/Batı Türkistan bölgelerinde 951-1010 yılları 
arasında vefat etmiş Arapça yazan 119 şair hakkında bilgi vermektedir.1 

Bu bölgede oluşan edebi gelenek, III./XI. asrın ikinci yarısında Farsça 
olarak ürün vermeye başladığında, ilk şairler arasında Türkler de yerini aldı.2 
Bir iki asırlık bu dönemin edebi üslubuna edebiyat tarihi kaynaklarında 
Türkistan Üslubu (Sebk-i Türkistânî), diğer bir isimlendirmeyle Horasan 
üslubu (Sebk-i Horâsânî) adı uygun görülmüştür. Bir sonraki edebi 
anlayışın adı ise, Selçuklu Üslubudur (Sebk-i Selcûkî). 

İlk büyük İran edebiyatı şairi olarak anılan Rûdekî’nin (ö. 329/941) 
ve çağdaşı veya ondan önce yaşamış çok az sayıdaki bilinen şairlerin 
şiirlerinde Türklerin varlığı görülmekte ve özellikleri anlatılmaktadır.3 
Gazneli sarayındaki Türk asıllı Ferruhî (öl. 1038) ile Selçuklu sarayındaki 

1 Pervîz Nâtil-i Hânlerî, Târîh-i zebân-i Fârsî, I, 308; Toplam 125 şair ve edib. bk. Yetîmetü’d-
dehr, İsmail Durmuş, DİA, IVIII, 503.

2 Muhammed b. Omar ar-Râdûyânî, Kitâb Tarcumân al-balaga, nşr. Ahmet Ateş, İstanbul., 1949, 
s. 155-156 (A. Ateş’e ait Haşiye ve İzahlar bölümü).

3 Adnan Karaismailoğlu, Klasik Dönem Türk Şiiri İncelemeleri, Ankara, 2001, s. 36-37 (Yeni 
Farsça İlk Şiirlerde Türkler ve Türk Kültürü başlığı altında).
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Mu’îzzî (öl. 1124-1127 yıllarında) binlerce beyit içeren Farsça şiirlerinde 
kültür ve hedefleriyle Türk sultanları ve Türkleri yüceltmekteydiler. 
Mu’izzînin çağdaşı ve dostu Gazneli sarayı şairlerinden Senâî-i Gaznevî’nin 
(473-525/1080-1113) divanında da ortak yönler mevcuttur. O, tasavvufî 
düşünce ve eserleriyle Anadolu’ya, Mevlana’ya (1207-1273) ulaşmış özellikli 
bir şahsiyettir. Gazneli ve Selçuklu edebi geleneği, bu asırların şiirindeki 
dinî ve millî bakış Anadolu Selçuklu döneminin önemli şairlerinde benzer, 
hatta aynen devam etmiştir. Aksine son yüzyılda ortaya konan görüş ve 
tespitler, bugün ciddiyetle tartışılabilir.

İbn Bîbî (öl. 1285’ten sonra) Selçuknâme’sinde Alâeddîn Keykubad I 
(slt. 1221-1237)  hakkında bilgi verirken şöyle demektedir: 

“Sık sık eski büyük sultanlardan söz eder, onlara saygı ve övgü 
yağdırırdı. Bilhassa eski İslâm melik ve sultanlarından Sultan 
Yemînüddevle ve Emînülmille Mahmud b. Sebuktegin ve Emîr 
Şemsülmeâlî Kâbûs b. Veşmgîr’e -Allah delillerini aydınlatsın- hayranlık 
duyar ve onları dilinden düşürmezdi. Onların ahlak ve faziletlerini 
taklit edip örnek alırdı. Hiçbir zaman abdest almadan ferman (tevki) 
imzalamazdı. Sık sık Kimyâ-yı Sa’âdet ile Sahib (vezir) Nizâmülmülk’ün 
-Allah rahmet eylesin- Siyerü’l-mulûk’nü okurdu.”4

Bilge Senâî-i Gaznevî’yi hürmetle anan Hz. Mevlana, eserlerinde 
Gazneli Sultan Mahmûd’a çok özel yer vermiştir, Sultan Alparslan’ı (slt. 
1064-1072) ve Sultan Sencer’i (slt. 1118-1157) anmıştır.5 Sultan Veled’in 
(öl. 1312) şiirlerini de aynı açıdan değerlendirme imkanı vardır.

Anadolu Selçuklu Saray şairi Emîr Ahmed-i Kâni’î’nin İzzeddîn 
Keykâvûs II (1245-1257) için söylediği şiirler, Ferruhî ve Mu’izzî’ninkilerle 
aynı yöne bakmaktadır. Şu beyitler ona aittir:

Selçukluların soyunda yiğit ve usta binici olmayan kimse yoktur…

Dünyada Tuğrul gibi bir süvari yoktu; Alparslan gibi bir namlı kişi 
yoktu.

Dünya küçüklerin ve büyüklerin içinde Melikşah ve Sencer’in benzerini 
göremez,

Cihan sultanının atalarıydılar; onlarla bütün halk mutluydu. 6

Yukarıda kısaca işaret edilen coğrafi beraberlik ile Farsça eserler ve 
şiirlerdeki muhteva uyumluluğu, Türkler için Farsçaya çok özel bir konum 
sağlamıştır. Hislerini, tarihlerini ve yeryüzüyle ilgili hedeflerini dile 

4 İbn Bîbî, el-Evâmiru’l-alâiye, Faksimile, Ankara, 1956, s. 228; Aynı eser, hzl. Mürsel Öztürk, 
I-II, Ankara, 1996, I, 246.

5 Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ’nın Eserlerinde Gazneli ve Selçuklu Sultanları, Mevlânâ Araş-
tırmaları –V-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara 2014, s. 161-170

6 Ahmed b. Mahmûd-i Kâni’î-yi Tûsî, Kelîle ve Dinme-i Manzûm, Tahran, 1358hş., s. 47; 
Veyis Değirmençay, Kâni‘î-yi Tûsî ve Kelîle ve Dimne’de II. İzzeddin Keykâvûs’a Methiyeleri, 
Erzurum, 2005, s. 63.   
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getirdikleri bu dil, Türkler için yabancı bir dil değil, adeta ikinci bir ana dil 
hüviyetine bürünmüştür. XIX. asırda bu hüviyetini Anadolu’da kaybetmiş 
olan Farsça, Horasan ve Türkistan’da bu özelliğini önemli oranda 
korumaktadır. Türk soylu yüzlerce, hatta binlerce şairin İran, Horasan 
ve Mâverâünnehir’de Farsça şiirler söylemekte olduğu gözlerden uzak 
kalmamalıdır. İlk önce anılması gereken Muhammed Hüseyin Şehriyâr (öl. 
1988) gibi klasik veya modern tarzda eser veren bu şahsiyetler, Türkiye’de 
artık ilgi çekmelidir. Farsça şiirlerine nazaran oldukça Türkçe az sayıda şiiri 
bulunan Üstat Şehriyar bir şekilde Türkiye’de sevgi ve hürmet kazanmıştır. 
Ancak Türkçe ve Farsça eser vermiş veya sadece Farsça eser vermekte ola 
nice Türk soylu şair ve hikâyeci bu ilgiden mahrumdur.

Tezkire-i şu’erâ-yi Âzerbâycân (Azerbaycan şairleri Tezkiresi)7 gibi 
eserlerdeki şairlerin şiir dünyaları ile Farsça ve Türkçe şiirleri, genel 
anlamda edebiyat tarihinde ayrılamaz bir bütün halinde görülmelidir. 
İlave olarak, günümüzde mesela Özbek Türk edebiyatı, Farsça yazmış 
şairler anılmadan galiba yazılamaz.8 Bir başka deyişle “Pârsîgûyân-i 
mu’âsir-i Turkemen (Farsça söyleyen çağdaş Türkmen şairler)” gibi eserler 
bu yıllarda da zorunlu olarak yazılmaya devam edilecek gibidir.9 Bütün bu 
hususlar Türk edebiyatı tarihinin ne kadar çok yönlü, geniş ve derinlikli 
olduğunu hatırlatacak özelliktedir.

Anadolu’da Mevlana, Şirazlı Sa’dî (öl. 1292) ve Hafız’ın (öl. 1390?) 
Farsça eserlerini okumada ve anlamada XIX. asra kadar gösterilen çaba ve 
zevk, aynı dönemlerde İran da benzer şekilde bulunmamaktaydı. Başta bu 
mümtaz şahsiyetlerin eserleri olmak üzere birçok Farsça yazmış şahsiyetin 
Anadolu’daki yeri hakkında ülkemizde kapsamlı araştırmalar ve yayınlar 
yapılmıştır, yapılacaktır. Anadolu halkının Mevlana’ya olan hayranlığı 
ve Osmanlı bilginleriyle şairlerinin alakası açıktır. Sa’dî’nin Gülistân ve 
Bûstân kitapları, mekteplerde çocukların ellerine kadar ulaşmıştır. Hafız’ın 
divanıyla ilgili XX. yüzyılın başına ait bir hatıra, benzer ilgiyi gözler önüne 
koyacak özelliktedir.  Muallim Mâhir İz, Ankara’da I. Meclis’te Burdur 
Meb’ûsu Mehmet Âkif’in (öl. 1936) Tâceddin Dergâhın’da Hâriciye Hukuk 
Müşaviri Münir (Ertegün) Bey’e “Hâfız Dîvânı” okuttuğunu, Merhum 
Âkif’in okunan gazeli ezberden takip ettiğini görür. Bir gün sonra hayretini 
kendisine açtığında, “Münir’e onsekizinci okutuşumdur” cevabını alır. 
Yani daha önce onyedi kişiye Hâfız Dîvânı okutmuştu.10 Osmanlı aydınları, 
Farsça eserleri başkalarının kitabı olarak düşünmemiş, onlardaki düşünce 
ve duyguları yabancı olarak görmemiş, aksine gerek dini, gerekse milli 
açıdan genel anlamda kendilerinden bilmişlerdir.

7 Tezkire-i şu’erâ-yi Âzerbâycân-Târîh-i Zindegî, I-II, Muhammed-i Deyhîm, Tebrîz, 1376hş.
8 Târîh-i edebiyât-i Turkî-i Ozbekî, I-IV, N. Melleyîf-Vâhid Abdullahyif, trc. Burhâneddîn Nâmık, 

Kâbil, 1392hş. (2. Baskı, VII. Yüzyıldan XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar Özbek Türk edebiyatı 
tarihi).

9 Pârsîgûyân-i mu’âsir-i Turkemen, Mehmûd Yardım Sâdikî, Kâbil, 1395hş/2016.
10 Mâhir İz, Yılların İzi, İstanbul, 1975, s. 125.
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Kısaca gerek erken dönemlerdeki aşinalık, beraberlik ve aynı dilde eser 
verme, gerek Anadolu’da Mesnevî, Gülistân ve Hâfız Divanı gibi eserlerin 
dili olması nedenleriyle Türklerin ve dolayısıyla Türkçenin Farsçayla olan 
ilişkisini tesir, taklit ve özenti gibi sözcüklerle açıklamak, doğrusu oldukça 
basit kalmaktadır. Ayrıca yukarıda anılan edebi şahsiyetlerde ve klasik 
Farsça şiir geleneğinde, bazılarının iddia ettiği gibi ırkçı bir Fars kültürü ve 
medeniyeti vurgusundan söz etmek, kanaatimce pek temelsizdir.11 Aksine 
Farsça eserlerdeki Türklere, inanç ve özelliklerine dair nice örnek bir 
araya getirilebilir. Nitekim bazı İranlı araştırmacılar tarafından klasik İran 
şiiri ve bilhassa bazı şairler bu tercihleri nedeniyle tenkit edilmiştir.12 Bu 
açıdan ünlü bilgin M. F. Köprülü’nün şu ifadesi, tarafımızdan çok şaşırtıcı 
görülmektedir:

Türk  diline değil asıl Fars edebiyatına büyük hizmet etmiş olan 
Mevlânâ ve Sultan Veled’in te’siriyle Mevlevî tekyeleri, Türkiye’de 
asırlarca birer “İran kültürünün propaganda merkezi” mahiyetini 
muhafaza etmişler ve işte bundan dolayı, klâsik Türk şiirinin inkişafında 
çok büyük bir rol oynamışlardır.13 

Modern edebiyat tarihçiliğinin Türklerin edebiyatı ve medeniyeti için 
yaptığı tespitler ve izahlar kanaatimce çok acımasızdır. İslâmiyet sonrası 
Türk edebiyatının iki devresi vardır. İlki, “İslâm Medeniyeti tesiri altında 
Türk Edebiyatı” adını taşısa da İran edebiyatı tesirinde Türk edebiyatı 
gibi hissettirilmektedir. Diğeri, “Avrupa Medeniyeti tesiri altında Türk 
Edebiyatı” diye adlandırılmaktadır.14 Daima ötekinin etkisi altında bir 
edebiyattan söz edilmesi, makul görülmeye devam edilecek midir? 1900-
1907 yıllarında Londra’da yayınlanan E.J. Wilkinson Gibb’in A History of 
Ottoman Poetry (Osmanlı Şiir Tarihi) isimli eserinin önsözünde ilk dönemi, 
İranlı gibi düşünen İranlı gibi gören Farslaşmış şairlerin edebiyatı olarak 
tanıtmaktadır.15 Bu eserin ilk tercüme teşebbüsüne rehberlik eden Halide 
Edib, çeviriye yazdığı önsözde ilk devreyle ilgili aynı düşünceye sahiptir. 
Ancak onun ikinci devreyle ilgili endişesi bulunmaktadır: 

İran edebiyatını ve İranın tefekkür tecellilerini nasıl beş küsur asır 
taklit ettikse, ileride de Berlinin, Nevyorkun, hülasa her hangi medeni bir 
garp merkezinin edebiyat ve fikrine asırlarca saplanıp kalmak tehlikesini 
daima göz önünde tutmak icabediyor. Gibb, Tanzimatla doğan garba 
dönüş safhasının, Türk edebiyatının istikbalinde yepyeni ufuklar açacağını 
söylerken böyle bir tehlikeye hiç işaret etmiyor. Çünkü Gibb, evvela garp 
harsının tekâmül ve mütemadi değişmesini, garp metodunun kudretinde, 

11 Mesnevî’de Türk Adı ve Kullanım Özellikleri, Mevlânâ Araştırmaları-1-, Editör: Adnan 
Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, s. 269-282.

12 Adnan Karaismailoğlu, Klâsik İran Şiirine ve Şairlerine Yöneltilen İdeolojik Tenkitler, Nüsha, 
Sayı 10, Yaz 2003, s. 7-17.

13 M. Fuad Köprülü, Anadolu Selçuklu Tarihinin Yerli Kaynakları, Belleten, cilt: VII, 1943 (s. 379-
521), s. 453.

14 M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1980, s. 5
15 E. J.W.Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, Çev. Halide Edib öncülüğünde heyet, Cilt I, Kitap 1, İstanbul, 

1943, s. 7, 30.
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garp zihniyetinin katı kalıplara karşı mücadelesinde buluyor.16

 Kısaca Gazneli ve Selçuklu dönemlerinde Farsça yazmış şairlerin 
dilindeki ortak yönü ve geleneği, Türk kültürü ve şiir geleneğinden ayrı 
görmek doğru değildir. Şu ana kadar bu durumu dikkate almayanlar ve 
Türk şiirini Anadolu’daki Türk varlığından başlatanlar, Türk edebiyat 
tarihi için zannımca çok yanıltıcı sonuçlara varmışlardır. Maalesef bu 
anlatım, sorgulanması gerekirken ülkemizde hâlâ kabul görebilmektedir.

Modern edebiyat anlayışları zaten bu yararlanma veya etkileşim 
faaliyetini, tamamen alıcı olanın lehinde görmektedir. Konu artık edebi 
tercihler ve zevkler açısından olumlu ifadelerle açıklanması gerekmektedir. 
Diğer taraftan Doğu’da dillerin barındırdığı sözcük hazinesi, galiba olumsuz 
algı oluşturmak arzusuyla Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca asıllı diye 
ayrıştırılmakta, ilave olarak rakamsal ve oransal tablolarla etkilenme 
yönünde izahlar yapılmaktadır. Bu tür sözcük kaynağı araştırmaları her 
nedense çoğunlukla Türkçe üzerinden yürütülmektedir. Bazı Türk ve İranlı 
araştırmacılar, bundan büyük zevk almaktadır. Türkiye’de bu araştırmalar, 
Osmanlı Türkçesini ve klasik şiiri yerme amacıyla, İran’da ise Farsçanın 
ve Fars edebiyatının üstünlüğünü anlatma amacıyla sürdürülmektedir. 
İlginçtir ki İran’da Farsçadaki binlerce Türkçe ve on binlere ulaşan Arapça 
kelime dikkate alınmamakta, hatta Arapça sözcükler bu tür tartışmalarda 
Farsça sayılmaktadır.17 Günümüzdeki bilimsel bakış ise aksine bu yaklaşımı 
basit görmekte, uyum ve anlam zenginliği söz konusu olduğunda kazanç 
saymaktadır. 

Artık tarihi, edebi ve kültürel alanlarda olabildiğince ırkçı ve kasıtlı 
yaklaşımlardan uzaklaşma zarureti vardır. Bu zemine dayanan edebiyat 
tarihçiliği anlayışı, Doğu edebiyatları için son asırda parçalayıcı ve 
küçültücü bir sonuç doğurdu. Belki de beklenen buydu. Batı edebiyatı, 
dünya edebiyatı gibi Batı dünyasındaki genel yaklaşımlar Doğudaki ulus 
devletler için ön görülmedi. Bu nedenle merhum M. F. Köprülü’den 
yapılan alıntıdaki Mevlana ve Mevlevihaneler için “İran Kültürü” vurgusu, 
yer bulabildi. Batı edebiyatı için arzu edilen yakınlık ve buluşma Doğu 
için de geçerli olsaydı bu ve benzeri vurgular, muhtemelen kitaplarda yer 
bulmayacaktı. Ayrıca Mevlana’nın eserlerinde “İran kültürü” varlığını 
tespit için özel bir niyet ve çaba gerekir. Bunun da bir anlamı ve lüzumu 
olmadığını ilan etmek artık zaruridir, gerekçesi de pek açıktır.

Tarih boyunca çok büyük çoğunluğu Osmanlı sahasında olmak üzere 
iki yüze yakın Farsça-Türkçe sözlük ve yine bu sayıya yakın Türkçe olarak 

16  E. J.W.Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, Halide Edib’in önsözü, s. XV.
17  Mesela bu tür verilen örneklerden biri Ahmed-i Dâ’î’nin şu beytidir: Ehl-i dil terbiyeti lâyık 

eder cânâ seni/ Ma’rifet vâsıl eder sohbet-i cânâna seni. Araştırmacı bu beyitteki ehl, dil, 
terbiyet, lâyık, cânâ, ma’rifet, vâsıl, sohbet, cânân hep Farsça ve sadece eder, seni, -i nesne hali 
Türkçedir, açıklamasını yapmaktadır. Gerçekte bu 9 kelimenin 6’sı Arapça, 3’ü Farsça asıllıdır. 
Bk. Rızâ Husrev-i Şâhî, Şi’r u edeb-i Fârsî der kişverhâ-yi hemsâye -Âsyâ-yi sagîr-, 1354 hş. 
(1975, Terbiyet-i Muallim Üniversitesi yayını), s. 81-83.
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Farsça dilbilgisi kitabı yazılmıştır.18 Bu büyük birikim, her iki dil için önemli 
bir hazinedir ve bu açıdan dikkate alınmalıdır. Bu eserler, her iki dil için 
asırlar boyunca dilde, kelimelerde ve anlam dünyasında meydana gelen 
değişiklikleri gösteren bilgileri içermektedir. Türkçe, Farsça ve Arapça 
için İslâm sonrasını kapsayan tarama sözlükleri yapıldığında karşılıklı 
on binlerce kelimenin kullanıldığı, bunlar arasında binlerce, belki de beş 
binlerce Türkçe kelimenin bulunduğu görülecektir. Şu ana kadar yapılan 
bazı çalışmalar, bu konuda fikir verebilecek özellikler taşımaktadır.

İran’la Türkiye arasında bilimsel ve kültürel anlamda ilişkiler dünyadaki 
bütün siyasi gerilimlere rağmen hızla artmaktadır. Her iki ülkede karşılıklı 
öğrenim gören öğrenci sayıları yükselmekte, üniversitelerarası ilişkiler 
gelişmektedir. Özellikle son yıllarda iki bilimsel faaliyet, önem arz 
etmektedir. Türk Tarih Kurumu ile İran Uluslararası Kültürel Çalışmalar 
Merkezi, İran ve Türkiye Arasındaki Tarihi ve Kültürel İlişkiler 
Konferansı başlığı altında sempozyum düzenlenmektedir. 28-30 Mayıs 
2016’da dokuzuncusu gerçekleşen bu sempozyumun makale özetleri 
kitabında 56 bildiri bulunmaktadır.19 İstanbul Üniversitesi ile Allâme 
Tebâtebâî Üniversitesi’nin işbirliğiyle ikincisi Tahran’da gerçekleşen Türk-
İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu Makaleler Özeti kitabında 98 
bildiri özeti mevcuttur.20 Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İran Urûmiye 
Üniversitesi arasındaki bilimsel işbirliği ve sempozyum faaliyetleri dikkat 
çekicidir. Diğer bazı üniversitelerin de aralarında temaslar olduğu ve 
işbirliği protokolleri imzaladığı bilinmektedir. 

Ayrıca Hz. Mevlana ile ilgili gerçekleşen birçok programda her  iki ülkeden 
konuyla ilgili araştırmacılar ve bilim adamları bir araya gelmektedir. Uzun 
yıllardır Türkiye’de İranlı öğrenciler öğrenim görmekteyken, son yıllarda 
İran’da da birçok öğrenci üniversitelerde lisans ve lisansüstü programlarda 
tahsillerini sürdürmektedir. Gerekli düzeye ulaşmamış olsa da her iki 
ülkede karşılıklı dil ve edebiyat alanlarındaki yayınlar artış göstermektedir. 

Türkiye’de kuruluşları çok eski yıllara dayanan 4 üniversitede; Ankara, 
İstanbul, Atatürk ve Selçuk üniversitelerinde Fars Dili ve Edebiyatı 
Bölümü/Anabilim Dalında ve Kırıkkale Üniversite’sinde Mütercim 
Tercümanlık (Farsça) Anabilim Dalında 2016-2017 öğretim yılında toplam 
300 öğrenci öğrenime başlayacaktır. İran’da ise Tahran Allame Tebâtebâî 
Üniversitesi’nde Zebân ve edebiyyât-ı Turkî-i İstanbulî (Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü - İstanbul Türkçesi) 2003 yılından itibaren faaliyettedir. 
Bu bölüm, bu yıl 30 öğrenci alacaktır. Urûmiye Üniversitesi ise ilk olarak 
bu öğretim yılında aynı addaki bölüme 45 öğrenci alacaktır. Bütün bunlara 
ilave olarak İran Kültür Müsteşarlığının Ankara’da ve İstanbul’da, Yunus 
Emre Enstitüsü’nün Tahran’da açtığı dil kurslarından bir yılda birkaç bini 

18  Yusuf Öz, Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, Ankara, 2010.
19 9. İran ve Türkiye arasındaki Tarihi ve Kültürel İlişkiler Konferansı Makale Özetleri, Gîlân 

Üniversitesi, Reşt- İran, Mayıs 2016.
20  2. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu Makaleler Özeti, 11-12 Mayıs 

2014, Tahran, Allâme Tebâtebâî  Üniversitesi.
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bulan istekli yararlanmaktadır. Büyük ağırlığı İran vatandaşı olmak üzere 
son yıllarda her iki ülke arasında seyahat edenlerin sayısı ise iki milyon 
civarındadır.

XXI. asrın başındaki Farslık, İranîlik, Türklük, Sünnîlik ve Şiilik 
karşılaştırmalarıyla, modern devlet-siyaset bakışıyla ve resmi hudutlardan 
hareketle XIX. yüzyıl öncesinin edebiyat tarihi yazılınca, Doğu’da kültürel 
darlık ve yabancılaşma gerçekleşmiştir. Bu bakış açısı başta Türkiye, İran 
ve Arap ülkelerinde etkisini sürdürürse, Doğu’da, İslâm ülkeleri arasında 
çözümsüzlük devam edecektir. 

“İran’da İslâm’ın istilası”, “Arap istilası”, “istilacı Türkler” ve benzeri 
ürkütücü ifadeleri barındıran modern Türk ve İran edebiyat tarihi 
çalışmaları, Müslüman milletlerin birlikte yaşadığı asırları unutturucu 
ve ayrıştırıcı bir zihin dünyası oluşturmada etkili oldu. Bu tablo bilimsel 
açıdan gerçekleri yansıtmamaktadır, ayrıca geleneksel ve insanî değerlere 
de uygun değildir. Son yıllardaki bilimsel faaliyetler ile siyasî gelişmeler, 
bu bakışı ve duruşu değiştirecek özelliklere sahiptir. Doğu dünyasında 
Müslüman ülkelerin içindeki ve arasındaki rekabetlerle çatışmalar, 
sanıldığının aksine bu süreci hızlandırmaktadır.
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Uluslararası İlişkilerde Dış 
Politika ve Millî Kimlik Bağıntıları 

“Fars Şii Jeopolitiği’nin 
İmkânları ve Çıkmazları”

Foreign Policy and National Identity Relations in 
International Relations:“The Possibilities and Dilemmas for 

Persian Shiite Geopolitics 

Süleyman ELİK* - Meysune YAŞAR**

“İnsanlar tarihlerini kendileri yaparlar, fakat bunu kendi iradeleri 
doğrultusunda değil; geçmişten gelen verili koşullarla yaparlar…”1

Öz

İslâm devriminden bu güne Şiiliği devrim ideolojisi ile ortaya koyan ve dönemsel 
olarak değişmekle birlikte “devrim ihracı” söylemi ile öne çıkan İran; Şii yayıl-
macılığının ilk adımını Humeyni döneminde atmıştır. Sonrasında ABD’nin Irak 
işgali ile bu bölgede etkinliğini zirveye ulaştırmış ve Arap Baharı süreci ile bir-
likte ortaya çıkan bölgesel sistemde yayılmacı politikalarına yeni bir zemin bul-
muştur. Bu süreçte ele alınan bölgelerde İran’ın ne derece etkin olabileceği tar-
tışılırken; mezhepçi yaklaşımlar ve “Şii Hilali” tartışmaları gündeme gelmiştir. 
İran’ın Ortadoğu’yu mezhep temelinde şekillendirmeye çalıştığı tezine dayanan 
söz konusu yaklaşım; çalışma kapsamında politik kültür olarak İran Şiiliğinin 
temellerine inilmesi ve Irak müdahalesinden Arap Baharına uzanan süreçte Bağ-
dat, Şam, Beyrut ve Sana’dajeopolitik bir amaca dönüşmesi olarak iki aşamada 
analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: İran’da Şiilik, Şii Hilali, Şii Yayılmacılığı, Ortadoğu Jeo-
politiği

1 Marx, K. (1990), Louis Bonaparte’in 18. Brumaire’i, (S. Belli Ç.), Ankara, Sol Yayınları, s: 13-14. 

*  Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi
*  Araş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi
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Abstract

The new leadership of Iran launched systematic revolutionary export policiesto-
wards Middle East.Iran’s revolutionary exports policy agenda encompassed with 
Iran’s revisionist policies, which reached the peak level when the US-led coalition 
forces withdrew from Iraq. This policy gained a new momentum when Arab Up-
rising spread to the North Africa and Middle East, especially in Syria and Yemen. 
Iran found new opportunities to materialize Shia geopolitics namely “Shia Cres-
cent” in the wider Middle East. This article will explore what is the origin of Iran’s 
sectarian policies   and how Iran operates its sectarian policies since the US-led 
invasion of Iraq and Arab Spring until today. Hence, the authors will explain that 
how sectarian agenda become the tools of geopolitics of Iran under the headings 
of Shiitinazation goal of Iran in the context of political culture  and the politics of 
Shia Crescent in Baghdad, Damascus, Beirut, and Sana.

Key Words: Shia in Iran, Shia Crescent, Shia Expansionism, Middle East Geo-
politics

Giriş

Realist paradigmanın öncülerinden Hans Morgenthau Uluslararası 
Politika (International Politics)2 isimli eserinde devletleri anlama 
noktasında ideolojik temellere inilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.3Beşeri 
eylemlerin temellerine inilmeden davranışın anlaşılamayacağını ifade 
edenbu yaklaşım devlet davranışı için de söz konusudur. Her ne kadar 
devlet soyut bir kavram olsa da toplumun siyasal kültür değişimlerinde 
başat ortak nokta olması sebebiyle toplumsal süreçlerden etkilenmektedir. 
Bireyler gibi devletlerin de geçtiği söz konusu süreçler; yalnızca devleti 
şekillendirmekle kalmayıp; devletin dışa dönük olarak kendini nasıl 
tanımladığını da belirtmektedir. Bu noktada özellikle ideoloji ve din gibi 
milli kimliğin ana unsurlar, devlet davranışlarının anlaşılmasında önemli 
araçlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kimlik ve ideoloji denildiğinde kuşkusuz en çok tartışılan devletlerden 
biri İran’dır. Kadim bir geleneğe sahip oluşu, tarihsel süreçte geçirdiği 
evreler ve etkili stratejileri ile İran İslâm Cumhuriyeti; bölgesinde ve 
uluslararası politikada şekillendirici bir aktör olarak öne çıkmaktadır. 
“İran’ı uluslararası ve bölgesel politika açısından son derece tartışılır hale 
getiren nedir” sorusuna cevap aramak ise kuşkusuz Şii kimliği ve İran 
stratejik kültürü arasındaki ilişkinin ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu 
çalışma ile birlikte İran’ın Şii kimliğinin temelleri kapsamlı şekilde ortaya 

2 Hans Morgenthau, “Politics Among Nations”, 1948. Bkz: http://www.people.fas.harvard.
edu/~plam/irnotes07/Morgenthau1948.pdf Erişim Tarihi: 31.01.2016.

3 Morgenthau, H. (1970). Uluslararası Politika: Güç ve Barış Mücadelesi ( B. Oran, Çev) Ankara: 
Siyasal Kitabevi. S.128.
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konacak ve söz konusu kimliğin Fars Şii jeopolitiğine yansımaları analiz 
edilecektir. 

Bu çerçevede birinci bölümde dış politika analizi ve karar alma 
yaklaşımına dair temel gelişmeler ortaya konulacaktır. Dış Politika 
analizinde üç temel ekole yer verilmesi ile birlikte siyasal kültür kavramına 
değinilerek; yöneten ve yönetilenler arasındaki bağlantının sağlanmasında 
değerler, normlar ve inançların rolü ele alınacaktır. Bu noktadan hareketle 
İran’da politik bir kültür olarak Şiiliğin yerleştirilmesine değinen çalışma; 
Şiiliğin devlet nezdinde resmi hale getirilmesi ve sosyal tabanda da Şii 
kimliğinin inşa edilme sürecini analiz edecektir. Safevi Hanedanlığı ve 
Şah İsmail döneminden Rıza Şah dönemi Pehlevi Hanedanlığına uzanan 
sürecin ortaya konulması ve devrime uzanan süreçte özellikle İran’da 
ulema sınıfının yükseliş evreleri ele alınacaktır. Söz konusu yükselişin 
devrimle sonuçlanması Şiiliğin geçirdiği aşamalara vurgu yapılarak analiz 
edilecektir. 

Bu doğrultuda Humeyni ve devrim ideolojisi ele alınırken; rejim ihracı 
temelinde Şii Hilali-Şii Ekseni tartışmaları ortaya konulacaktır. Çalışmanın 
ikinci bölümü ile “Şii Hilali”nin 2003 Irak müdahalesi sonrasında yükselişi 
resmedilerek İran’ın Şiilik temelinde ilerleyişi analiz edilecek; Irak’ta Şii 
temelli ilerleyiş sonrasında, İran’ın Şii eksenli politikalarının ikinci dalgası 
olarak Arap Baharı süreci ele alınacaktır. Söz konusu bölümle Yemen’den 
Bahreyn’e; Suriye’den Lübnan’a uzanan bölgede, İran’ın küresel bir aktör 
olarak elinde bulundurduğu Şii avantajını siyasal ve sosyal temelde nasıl 
formüle ettiği ortaya konacaktır.

1. Kuramsal Çerçeve: Dış Politika Analizi ve Karar Alma 
Yaklaşımı 

1.1. Dış Politika Analizinde Üç Temel Ekol

Uluslararası İlişkiler disiplininde dış politika analizi bir kuram olarak ele 
alınmadan önce realizm ekseninde açıklamalar getirilmekteydi. Başka bir 
deyişle dış politikanın neden ve nasıl yapıldığına dair temel varsayımlar 
devleti rasyonel ve üniter bir aktör olarak merkeze yerleştirme ve 
olguları da söz konusu aktör üzerinden açıklama doğrultusunda kendini 
göstermiştir. Realizmin temel varsayımı olan nihai güce ulaşma ideali, dış 
politika analizinde de kendini gösterirken, dış politikada karar vericilerin 
birbirine benzer oldukları vurgulanmıştır. Rasyonel Aktör Modeli olarak 
da ele alınan söz konusu yaklaşım; karar alıcının güç ve güvenlik temelinde 
en uygun seçeneği tercih edeceği varsayımına dayanmaktadır.4

4  Dougherty, J. E. And Pfaltzgraff, R. L. (2001). Contending Theories of International Relations, 
Addison Wesley Longman, Inc. S: 553-556.
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Dış politikanın anlaşılmasında realizmin ortaya koyduğu devlet ve 
rasyonel aktör temelli varsayımlar özellikle dış politika analizinin gelişim 
sürecinde eleştirilmiştir. Söz konusu eleştiriler ilk olarak karar vericinin 
rasyonel aktör olarak ortaya konmasını kapsarken, esas olarak karar 
alıcıların sosyolojik ve psikolojik koşullar doğrultusunda şekillendiği 
vurgulanmaktadır.5 Koşulların karar alıcıların rasyonelliğini sınırladığını 
vurgulayan dış politika analizi, dış politikayı aktör temelli karar verme 
mekanizması olarak değil farklı değişkenlerden etkilenen bir süreç olarak 
değerlendirmektedir. 

Söz konusu eleştiriler çerçevesinde dış politika analizi uluslararası 
ilişkiler disiplininde 1950 ve 1960’larda üç temel çalışma ile şekillenmiştir. 
Çalışmalarda esas olarak dış politika yapımını temelden etkilediği 
varsayılan “ulus devlet” ‘in kökenlerine inilmesi ve dolayısı ile alınan 
kararlarda etkili olan temel motivasyonların analiz edilmesi hedeflenmiştir. 
Bu doğrultuda Richard Synder, Henry Bruck ve BurtonSapin 1954 yılında 
yaptıkları “uluslararası politikada karar alma yaklaşımı” isimli çalışmada 
“ulus devlet” temelinde ortaya konulan yaklaşımların yetersizliğine vurgu 
yapılmış ve karar alıcıları etkileyen “dışsal ve içsel” olmak üzere iki temel 
boyutun varlığına dikkat çekilmiştir.6

Synder ve arkadaşları karar alıcıları motive eden unsurlara ve bu 
unsurların sosyal, içsel ve dışsal temellerine inilmesi gerektiğine değinirken; 
dış politika analizinde bir diğer önemli çalışma, Pre-TheoriesandTheories 
of ForeignPolicyile James Rosenau tarafından yapılmıştır. Rosenau, 
Synder’in yaklaşımını kuram içermemesi ve uygulama alanlarını yeterince 
etkin analiz etmemesi doğrultusunda eleştirirken; farklı analiz birimlerinin 
birbirleri ile etkileşimini sağlayacak bir kuram geliştirilerek çok boyutlu 
ve çok düzeyli bir yaklaşımla dış politikanın anlaşılabileceğini vurgulamış, 
“aktör bazlı (actorspecific)” odaklı analizi savunmuştur.7 Rosenau dış 
politika analizinde bu yaklaşımlarla hareket edilmesi gerektiğini ifade 
ederken, Margaret Sprout ve Harold Sprout tarafından yapılan çalışma 
dış politika davranışının psikolojik temellerine inilmesi (psychomilieu) 
gerektiğini ifade etmektedir. Sprout’lara göre, karar alıcıların içerisinde 
bulunduğu psikolojik ortamın analiz edilmesi uluslararası ortamın 
anlaşılmasında oldukça büyük bir adımdır.8

5  OXFORD Universtiy Press, “The Development of ForeignPolicy Analysis”, 2016.  Bkz: http://
global.oup.com/uk/orc/politics/foreign/smith_foreign2e/01student/timeline/ Erişim Tarihi: 
05.05.2016.

6  Dougherty, J. E. And Pfaltzgraff, R. L. (2001). Contending Theories of International 
Relations, AddisonWesleyLongman, Inc. S: 554-556.

7  James Rosenau, “The Premises and Promises of Decision Making Analysis”. Bkz: http://www.
acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20504/Rosenau.pdf Erişim Tarihi: 05.05.2016.

8  OXFORD Universtiy Press, “The Development of Foreign Policy Analysis”, 2016.  Bkz: http://
global.oup.com/uk/orc/politics/foreign/smith_foreign2e/01student/timeline/ Erişim Tarihi: 
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1.2. Dış Politika Analizinde İkinci Dalga: Karar Alıcının Sosyal ve 
Psikolojik Doğası

Üç temel paradigmatik tartışma sonrasında dış politika çerçevesinde karar 
alıcının sosyal ve psikolojik çevresi, karşılaştırmalı dış politika ve karar 
alma süreçlerine dair çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 1960’lar ve 1980’ler 
boyunca gelişim gösteren söz konusu klasik dönem dış politika analizi 
çalışmalarında karar alıcının sosyal ve psikolojik çevresi başlığı altında 
esas olarak grupların karar verme davranışları, küçük grup dinamikleri ve 
organizasyon süreci ve bürokratik politika başlıkları altında dış politika 
davranışının temel motivasyonları analiz edilmiştir.9

Çok boyutlu ve çok düzeyli bir çalışma yapılarak farklı ulus ve zamanlara 
dönük uygulanabilirliği olan bir teori geliştirme amacını taşıyan söz konusu 
çalışma, verilerin inmesine ve entegre açıklamalara odaklanmaktadır. 
Karar verme sürecinin psikolojik ve sosyal temellerine dair açıklamalar 
getiren klasik dönem üçüncü çalışma alanı ise; karar alıcının sosyal ve 
psikolojik çevresine odaklanmaktadır. Sprout’un karar alıcının sosyal 
ve psikolojik motivasyonuna değinen çalışmasının ardından söz konusu 
süreçle birlikte; Walker, George ve Holsti tarafından karar alıcının kişisel 
özelliklerine analitik olarak bakış söz konusu olmuştur.10

Kişisel özelliklerin yanı sıra toplumsal ve ulusal niteliklerin de 
dikkate alındığı çalışmalarda; Holsti özellikle toplumsal olarak geçirilen 
sosyalizasyon sürecinin toplum davranışına ve karar alıcının eylemlerine 
yansıdığını ifade etmektedir. Kültürel miras ve sosyalizasyon süreci ile 
birlikte şekillenen politik kültürün karar alıcıları etkilemekle birlikte 
oluşturulan kurumlara da yansıdığını ifade eden Holsti, ulusal davranış 
modellerinin de söz konusu süreçte şekillendiğini ifade etmektedir. 

1.3. Dış Politika Analizinde Son Dönem Çalışmaları ve Siyasal 
Sosyalizasyonun İki Temel Aşaması

Soğuk Savaş’ın bitimi ile birlikte uluslararası düzenin yapısına dair 
tartışmalar dış politika çalışmalarına da yansımıştır. Özellikle yeni 
sistemin çok boyutlu doğasına vurgu yapılan ve “birey” temelli analiz 
düzeyinin üzerinde kapsamlı şekilde duran söz konusu çalışmalar üç başlık 
üzerinde ele alınmaktadır.11 Karar alma sürecinin, liderin ve kimlik, kültür 

05.05.2016.
9 OXFORD Universtiy Press, “The Development of Foreign Policy Analysis”, 2016.  Bkz: http://

global.oup.com/uk/orc/politics/foreign/smith_foreign2e/01student/timeline/ Erişim Tarihi: 
05.05.2016

10 Renshon, J. and Renshon, S. (2008). “TheTheoryandPractice of ForeignPolicyDecisionMaking”, 
PoliticalPsychology, Vol: 29, No: 4. 

11 Roskin, M.,Cord, R. L., Medeiros, J. A., Jones, W. S. (1997). Political Science an Introduction, 
Prentice-Hall International, Inc. S: 124-141.
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ve sosyal grupların teorik zeminde analizini öngören çalışmalar liderlerin 
birey olarak gelişimlerini, davranış kalıplarını ve iç aktörler arasındaki 
olası anlaşmazlıkların zeminini ele almaktadır.

Üç ana başlık etrafında ortaya konabilecek olan söz konusu yaklaşımlar; 
ortaya çıkan dış politika davranışlarının kültürel miras, kişisel algılama ve 
özellikler, lider davranışına etki eden faktörler temelinde incelenmesini 
öngörmektedir. Söz konusu kavramsal incelemelerle birlikte öne çıkan 
unsurlardan bir diğeri de politik kültür olmuştur. Sidney Verba tarafından 
yönetenler ve yönetilenler arasındaki bağı kuran ve siyasal aksiyonu içinde 
barındıran inanç, değer ve semboller bütünü olarak ele alınan siyasal 
kültür-political culture; insanları yönetimin organize edilmesi ve devletin 
yönetilmesi sürecinde motive eden inançlar, semboller ve değerler nelerdir 
sorusuna cevap aramaktadır.12

Söz konusu soru çerçevesinde ele alınan siyasal kültür-political culture 
çalışmaları ile birlikte birtakım gelişmeler ortaya çıkmıştır. İlk olarak 
siyaset bilimini sosyal bilim perspektifinde derinleştirmeyi hedefleyen 
çalışma aynı zamanda siyasal sosyalizasyon sürecinden geçen grupları 
analiz ederek bir bütün olarak politik sistemin anlaşılmasına katkı 
sağlamaktadır. Bununla birlikte siyaset bilimcileri siyasal kültürün sosyal 
ve kültürel temellerine inme konusunda teşvik ederek farklı kültürel ve 
normsal süreçlerden geçen toplumların karar alıcılar üzerindeki etkilerini 
analiz etmektedir.13

Değinilen noktalarla birlikte bir bütün olarak karar alıcıların davranış 
kalıplarının sosyal ve kültürel temellerini resmetmeyi hedefleyen siyasal 
kültür çalışmaları, siyasal sosyalizasyon süreçleri ile bağlantılı olarak da 
ele alınabilmektedir. Toplumların siyasal olarak inşa edilmesini ifade eden 
siyasal sosyalizasyon (political socialization) yalnızca bireyleri değil bir 
bütün olarak siyasal sistemi de içerisine alan bir süreci ifade etmektedir. 
Söz konusu süreçte temelde iki adım uygulamaya konmaktadır: ilk 
olarak bireyin yetiştirilmesi ve bireyden yola çıkarak siyasal sistemin 
desteklenmesi. İlk etapta siyasal sistemin ortaya koyduğu normlara göre 
bireyler yönlendirilirken; bireyde yerleşen kimlik siyasal sistemin inşası ve 
meşruiyeti için araçsallaştırılmaktadır.14

Politik kültür ve siyasal sosyalizasyon süreçleri ile karar alıcıların 
davranışlarını açıklamaya dönük çalışmalar günümüz politikasını anlama 

12 Roskin, M.,Cord, R. L., Medeiros, J. A., Jones, W. S. (1997). PoliticalScience an Introduction, 
Prentice-Hall International, Inc. S: 124-141.

13 PoliticalScienceNotes, “4 DifferentKinds of PoliticalCulture”, June 30, 2015. Bkz: http://www.
politicalsciencenotes.com/articles/4-different-kinds-of-political-culture-contribution-and-
criticism/360 Erişim Tarihi: 05.05.2016.

14 Roskin, M.,Cord, R. L., Medeiros, J. A., Jones, W. S. (1997). PoliticalScience an Introduction, 
Prentice-Hall International, Inc. S: 136-139.
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noktasında oldukça etkili olmaktadır. Bu çalışmanın da ana konusu olan 
Şii jeopolitiğinin anlaşılması doğrultusunda yukarıda ifade edilen iki 
önemli aşama dikkat çekici olmaktadır. Özellikle İran’da sosyal ve kültürel 
zeminde Şiiliğin yerleştirilmesi ve siyasî meşruiyet kaynağı olarak İran 
siyasal sistemine uygulanması aşamaları tarihten günümüze İran’da 
yaşananlar hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Ortaya konulan iki 
aşama temelinde bir sonraki bölümde İran’da sosyal zeminde Şiiliğin 
yerleştirilmesi, siyasal sistemde uygulanışı ve jeopolitik bir amaca 
dönüşümü ile ele alınacaktır. 

2. İran’da “Politik Kültür” Olarak Şiilik

2.1. Safeviler’den Kaçarlar’a İran’da Şiiliğin Sosyal Zeminde 
İnşa Edilmesi

9. ve 11. Yüzyılları arasındaki Türk-Fars İslâm sentezi deneyiminin 
ortaya çıkardığı çok kültürlülük, çoğulculuk ve ortak bir kültür etrafında 
birleşmeyi mümkün kılan siyasi ortam Safevilerle birlikte yerini mezhep 
temelli bölünmeye bırakmıştır. Bu çerçevede 16. yüzyıl ile birlikte 
İran’da Safevilerin yönetime gelmesi yalnızca İran’ın değil Ortadoğu’nun 
şekillenmesinde de önemli bir etkiye sahip olmuştur. Özellikle Şiilik 
temelinde ortaya koyduğu politikalar ile gündeme gelen Safevi Devleti, 
kökenleri açısından Rafizilik ve Kızılbaşlık15 olarak formüle edilen ve 
tasavvufla birlikte aşırı Şiiliği bünyesinde barındıran bir devlet yapısı 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu dönemlerle birlikte “Safevi Şiiliği” tartışmaları da kendini 
göstermiştir.16Esasen ilk kez Ali Şeriati tarafından kullanılan “Safevi 
Şiiliği” kavramı, ilerleyen zamanla birlikte Safevi döneminin din, kültür ve 
siyaset yönelimlerinin açıklanması temelinde anahtar kavram olarak ele 
alınmıştır.17Şeriati tarafından ortaya konulan tanımlamalarla birlikte Ali 
Şiası’ndan farklı olarak bir Safevi Şiası var mıdır, varsa da hangi esaslar 
üzerinde şekillenmiştir soruları temelinde Şiiliğin kavramsal tartışmaları 
devam etmiştir. Safevi Devleti’nin İran’da uyguladığı “Şiiletirme” 
politikaları ile birlikte söz konusu kavramsal tartışmalar siyasi boyuta 
taşınmıştır.

16. ve 17. yüzyıllara yayılan ve uzun vadeli bir süreci ifade eden 
İran’ın Şiileştirilmesi; başta Lübnan Cebel Amil olmak üzere birçok Arap 
ülkesinden getirilen âlimlerle yeni bir Şii inancının inşa edilmesinin yanı 

15 Veliyeva, Z. (2009). Safevilerin Menşei ve Kızılbaşça. Journal of Azerbaijani Studies. S. 7-8.
16  Yrd. Doç. Dr. Muharrem Varol, “Safevi Şiası Üzerine Tarihsel Bir Çerçeve”, 2 Ocak 2015. 
Bkz: http://www.ordaf.org/safevi-siasi-uzerine-tarihsel-bir-cerceve/ Erişim Tarihi: 30.01.2016.
17 Şeriati, A. (2013). Dinler Tarihi. Ankara. Fecr Yayınları. S.39-40.
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sıra; sistemli şiddet hareketleri ile de desteklenmiştir.18 Bu çerçevede 1501 
‘de Tebriz’i alarak Safevi Devleti’ni kuran Şah İsmail, İran’ın Şiileştirilmesi 
ile birlikte İran ulus devletinin ideolojik temellerini atmıştır. Bu süreçte 
İran’ın Şiileşmesi eski kadim medeniyet diniyle bir formda bütünleşmesi 
anlamına gelmekle birlikte, Westfalya ile Batıda gelişen ulus devlet 
modelinin İran’da oluşum sürecine de önemli ölçüde katkı sağlamıştır. 

Söz konusu sürece kadar İran’da yaygın mezhep Sünnilik iken, 
İmamiyye Şiası daha çok Irak-ı Arap bölgesinde ve Batı İran’da görülmüş; 
Fatımiler döneminde de devlet dini olarak tatbik edilmiştir.19İran’da dört 
büyük Sünni mezhebinin yaygın olduğu bu dönemin Şiiliğe evrilmesi kimi 
düşünürlerce, Arap İslâm’ına karşı Farsi bir cevap olarak ortaya konulmuş; 
Emeviler’le başlayan ve Arap olmayan Müslümanlara ayrımcılığın İran’ı 
Şii temelde ideolojik bir refleks geliştirme noktasında teşvik ettiği ifade 
edilmiştir.20

İran’da Şiiliğin yerleşmesinin temellerine yönelik tartışmalar bu şekilde 
ortaya konulurken; Şah İsmail On iki İmam Şiiliğini resmi mezhep olarak 
ilan etmiş, mezhebe uyulmasını zorunlu kılmış, söz konusu dönem Arap 
Yarımadası’nda katı mezhep ayrımı güden iktidarın ortaya çıkışı açısından 
da önemli bir dönemeci temsil etmiştir. Temelde Mehdici telakkilere sahip 
aşırı Şiiliğin ortadan kaldırılması, Tasavvufun yasaklanması, Sünniliğin 
bastırılması ve İsnaaşeriyye Şiiliği’nin21 yaygınlaştırılması ana hedefler 
olarak ortaya konmuştur.22

Söz konusu hedefler doğrultusunda, propaganda yolu ile Şiiliğe 
toplumsal zemin kazandırılması da gündeme alınmıştır. Bu kapsamda 
Kerbela Olayı İran dini kimliğinin oluşturulmasında önemli bir etkiye sahip 
olmuştur.23 Ezanı Şii kimliğinin ilanı noktasında yeniden formüle etmek, 
popüler edebi akımlarla sürecin ve Sünni karşıtlığının desteklenmesi, 
Şii ilmiyye sınıflarının oluşturulması gibi başlıklar da ele alınmıştır. Şah 
İsmail döneminde ele geçirilen Irak ve benzeri bölgelerde Şiilik zorunlu 
mezhep olarak ilan edilmiş, Sünni ibadet yerleri ya yok edilmiş, ya da 
dönüştürülmüştür. Şii dönüşümüne karşı geliştirilen hareketleler ise 

18 Çelenk, M. (2013). Safeviler Döneminin Şii-Sünni İlişkileri Üzerindeki Etkisi. E-Makalat 
Mezhep Araştırmaları. VI/2. SS. 3-6.

19 Kaplan, D. (2008). Şiiliğin İran Topraklarında Egemenliği: Safeviler Öncesi Arka Plan ve Safevi 
Dönemi Şiileştirme Politikaları. Marife Dergisi. Yıl 8, Sayı 3. S.7.

20 Akhavi, A. (1980). Religion and Politics in Contemporary Iran-State Relations in the Pahlavi 
Period, State University of New York Press.

21 Demir, A. (2013). İsna Aşeriyye’de İmamın Otoritesi. Din bilimleri Akademik Araştırma 
Dergisi. Sayı 3. S.6-9.

22 Çelenk, M. (2013). Safeviler Döneminin Şii-Sünni İlişkileri Üzerindeki Etkisi. E-Makalat 
Mezhep Araştırmaları. VI/2. S.6-10.

23 Büyükkara, A. (2002). Kerbela’dan İnkılab’a: İmam-ı Şii Şehadet Düşüncesi ve Problemleri. 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt XLIII. Sayı 2. S.5-8.
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şiddet yolu ile bastırılmıştır.24

Söz konusu dönemle birlikte İran Şiiliğinin sembol merkezleri de 
ortaya çıkmış; özellikle Irak Şiilik açısından giderek artan bir öneme 
sahip olmuştur. Esasen İran’da Şii kimliğinin yerleştirilmesi sürecinde 
Irak halkı çoğunlukla Sünni gruplardan oluşmaktaydı.25 1722 tarihi ile 
İsfahan’ın Sünni Afganlılar tarafından ele geçirilmesi sonrasında İran’daki 
Şii vakıflarının büyük kısmı Irak’a taşınmıştır (1722-1763). Bu süreçte 
Şii ulemanın merkezi önce Kerbela’ya sonrasında da Necef’e kayarken, 
Sünni ulema zayıflatılmış ve Irak, Şiiliğin ağırlık kazandığı bir bölge haline 
gelmiştir. Günümüz Şiiliğinin en önemli mekânları olarak görülen Necef, 
Kerbela, Kazımeyn ve Samarra’nın Irak’ta bulunması, bölgeyi İran için özel 
kılmaktadır.26

1794 tarihine gelindiğinde ise Ali Şah yönetimi ele geçirmiş; 
İran’da Kaçar hanedanlığı dönemi başlamıştır. Abrahamian tarafından 
“hanedanlık zorbaları”27 olarak ifade edilen Kaçarlar döneminde her ne 
kadar İran askeri ve idari açıdan merkezi görünüme sahip olmasa da, 
bu dönemle birlikte Şii ulemalar eğitim ve hukukta önemli bir etkinliğe 
sahip olmuşlardır. Kaçar hanedanlarının din işlerini tamamen ulemaya 
bırakmaları, kendilerini Kayıp İmamın temsilcisi olarak görmemeleri ve 
dini devletin denetimi dışında tutmaları söz konusu etkinliğin sebepleri 
olarak ortaya çıkmıştır.28 İçtihat yapma konumlarından dolayı “müçtehit” 
olarak adlandırılan ulema sınıfı, özellikle 19. Yüzyılla birlikte hiyerarşik bir 
yapıya bürünmüş, daha yetkili olanlar ise “Ayetullah” olarak anılmıştır.

 Süreçle birlikte mollalar İran’ın siyasi yapısında giderek daha fazla söz 
hakkına sahip olurken; devletin askeri ve bürokratik etkinliğinin olmayışı 
İran’da Rusya ve İngiltere etkinliğini arttırmıştır.29 Söz konusu dönem 
İran açısından hanedanlık içi çatışmaları, siyasi otoritedeki boşluğu, dini 
kurumlar ve monarşi arasında meydana gelen uçurumu ve Rusya, İngiltere 
gibi ülkelerin uzun vadeli planlarını temsil ederken; Şii ulema sınıfı 
açısından idari ve hukuki sorumluluğun üstlenilmesi anlamına gelmiştir. 
Ülke içerisinde monarşi-ulema çekişmesi, ülke dışında ise İran’a yönelik 
Rusya ve İngiltere’nin şekillendirici müdahaleleri ile Kaçar Hanedanlığı 
dönemi sona ererken, Pehlevi Hanedanlığı ile birlikte İran’da yeni bir dönem 

24 Arı, T. (2004). Geçmişten Günümüze Ortadoğu: Siyaset Savaş ve Diplomasi. İstanbul. Alfa. 
S.405.

25 Akoğlu, M. (2013). Irak’ta Şii Varlığı. E-Makalat Mezhep Araştırmaları. VI/2. S.3-4.
26 Aydın, F. (2011). Ortadoğu Ülkelerinin Dinsel Yapısı. Ortadoğu Yıllığı 2011.s. 7-8.
27 Abrahamian, E. (2009). Modern İran Tarihi. İstanbul. İş Bankası. S.11-47.
28 Rustamov, R. (2004). “İran’da İslâm, Kimlik ve Dış Politika: Konstrüktivist Bir İnceleme”, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. S.34-38.
29 Deniz, D. Niray, N. (2010). İran İslâm Cumhuriyeti: Tarihi Siyaseti ve Demokrasisi. Fırat 

Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Dergisi. Cilt VI. Sayı 2. S.11.
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başlamış; söz konusu dönem günümüz İran ve Ortadoğu politikasında 
kritik bir dönemeci ifade eden İran İslâm Devrimine uzanmıştır. 

1.2. Rıza Şah’ın “Demir Yumruğu” ve Humeynizm’e Uzanan 
Süreç

Geleneksel monarşiden batı tarzı diktatörlüğe uzanışı temsil eden Rıza Şah 
dönemi, esas olarak, etkin bir Fars ulusçuluğunun inşa etmeyi, Fars dilinin 
Arapça etkisinden arındırma ve İslâmî geçmişi yadsınmayı hedeflemiştir. 
Bu dönemde ortaya konulan söz konusu politikaların yanı sıra, “Beyaz 
Devrim” politikası30 gerek İran’da ulemanın gerekse de Şiiliğin konumu 
açısından önemli bir uygulama olarak ortaya çıktı. Rıza Şah dönemi 
boyunca ortaya konulan politikalar modernizasyon ve ulusal kimliğin 
inşası temelinde sınırlı etkiye sahip olmuş ve 1979 tarihli dini milliyetçiliğin 
ifadesi olan İran İslâm Devrimi’ni engelleyememiştir. 

Devrime uzanan süreç ulema sınıfının da yükselişini temsil etmiştir. 
Özellikle Rıza Şah dönemi öncesinde ve sonrasında cereyan eden Tütün 
Krizi, Anayasa Devrimi, Musaddık Darbesi ve Toprak Reformu ulema 
sınıfının halk tabanında ve devlet kademelerinde etkinliğinin artmasına 
sebep olmuştur. Bunlardan biri 1891-1892 Tütün Krizi idi. Mart 1890’da 
Şah’ın tütün üretimine dair Binbaşı Talbot’a yetki vermesi ve ulemaya 
müracaat üzerine fetva ile söz konusu hakkın durdurulması olmuştur.31 
Bir diğer önemli olay ise 1906-1911 Anayasa Devrimi’dir. Tütün Krizi’nde 
Şaha geri adım attıran ulema, söz konusu süreçte de laik entelektüeller 
ile birlikte Şah’a karşı Anayasa Devrimi için mücadele etmiş ve başarılı 
olmuştur. 

Söz konusu iki olay ulema sınıfının hanedana feodal çıkarlarla bağlı 
olanlar ile anayasacılar tarafından aldığı desteği göstermesi açısından 
oldukça önemlidir.32Ulema sınıfının etkinliğinin artmasında diğer önemli 
iki olay ise 1953 Musaddık Darbesi ve 1962-1966 yıllarında yapılan Toprak 
Reformu olmuştur. Geleneksel burjuvazi ile ulema sınıfı arasındaki 
işbirliğini göstermesi açısından önemli olan gelişmelerle birlikte, Beyaz 
Devrimi takip eden toprak reformu ve ortaya konulan modernleşme 
hareketi, kitle muhalefetini körüklemiştir. 

Kuşkusuz dönemin gerek Pehlevi Hanedanlığı gerekse de ulema 

30 Görçün, Ö. (2005). 1979 İran İslâm Devrimi Sonrası Türkiye İran İlişkileri. İstanbul. Beta. 
S.26-30.

31 Dilek, K. (2007). İran’da Meşrutiyet Hareketi ve Dönemin Siyasi Gelişmeleri. Akademik 
Ortadoğu. Cilt 2. Sayı 1. S.4-7.

32 Görçün, Ö. (2005). 1979 İran İslâm Devrimi Sonrası Türkiye İran İlişkileri. İstanbul. Beta. 
S.30-38.
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sınıfı açısından en önemli başlıklarından biri de dış politika olmuştur. 
Özellikle devrime giden süreç ve ulema sınıfının yükselişi incelendiğinde, 
“emperyalist Batı ve işbirlikçi Şah yönetimi” söylemi kitleleri harekete 
geçiren bir unsur olarak öne çıkmıştır.33 Gerek Musaddık’ın “emperyalist” 
batı tarafından devrilmiş olması; gerekse de İngiltere ve Amerika ile girilen 
yoğun ilişkiler halk tabanında rejime yönelik tepkiyi hızla yükseltmiştir.34 
11 Şubat 1979 tarihiyle birlikte İran ulema sınıfın yükselişi devrimle 
sonuçlanırken35, devrimin ana aktörü olan Humeyni’nin gerek Şiilik 
özelinde gerekse de Batı karşısındaki duruşu noktasında “rejim ihracı” ve  
“Şii Ekseni” tartışmaları gündeme gelmiştir. 

1.3. İmam Humeyni ve Siyasal Aksiyon Olarak Yükselen Şiilik

İç ve dış politika açısından ulema sınıfının artan etkinliğinin devrimle 
sonuçlanması ile birlikte Şiilik yeniden ele alınmıştır. Said Hacaryan’ın 
ifadesi ile “modernizme karşı modernitenin zaferi olan söz konusu süreç; 
devrimle birlikte Fars Şiiliğinin Fetret döneminde etkili olan “din-ü 
millet birdir” anlayışından, Sünni ekolde daha belirgin olan “din-ü devlet 
birdir” anlayışına geçişi temsil etmiştir.36 Şii sekülerleşme olarak ifade 
edilen söz konusu değişim, fıkhın sekülerleşmesi ile birleştirilerek, sabit 
olan tartışmaya açılmış ve Humeyni eliyle yeni bir sistem inşa edilmiştir. 
Bu çerçevede İran İslâm Cumhuriyeti, İslâm’ı ideolojikleştirirken, 
Humeyni tarafından ortaya konulan yeni fıkhi yorumlarla birlikte 
devletin kurumsallaşmasında ve karar alma mekanizmalarında sınır ve 
kısıtlılığın yok edilmesini hedeflemiş, reel politik temelinde rasyonel 
hareket edilmesini ve rejim unsurlarının gerektiğinde araçsallaştırılmasını 
öngörmüştür.

Humeyni’nin Velayet-i Fakih’i37 ile devrimin önemli aktörü olan 
Bezirgân’ın Fransız Cumhuriyeti sistemi çeşitli tartışmalarla birlikte 
sentezlenerek, ilahi haklar ile insan haklarının, teokrasi ile demokrasinin, 
hakkın sesi ile halkın sesinin ve ruhani otorite ile halk egemenliği arasında 
karma bir düzen ortaya çıkartılmıştır.38 Söz konusu sistemle birlikte 
Şiilik de yeniden ele alınmıştır. Humeyni tarafından Şiiliğin devrimci 

33 Gündoğan, Ü. (2011). Geçmişten Bugüne İran İslâm Devrimi. Ortadoğu Analiz. Cilt 3. Sayı 29. 
S. 3-5.

34 Abrahamian, E. (2009). Modern İran Tarihi. İstanbul. İş Bankası. S.177.
35  Al Jazeera Türk, “İran: Bir Devrimin Anatomisi”, 2 Şubat 2014, Bkz: https://www.youtube.

com/watch?v=Y1SRxk2eU4g. Erişim Tarihi: 22.06.2015.
36 Sarı, İ. (2015). 1979 Devrimi Sonrası İran’ın Rejim Paradigması ve Dış Politika Yönelimleri. 

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. Cilt 2. Sayı 1. S.4-8.
37 Taflıoğlu, S. (2013). İran İslâm Cumhuriyeti’nde Egemenlik ve Meşruiyet Kaynağı Velayet-i 

Fakih. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. Cilt 68. No 3. S.3-6.
38 Abrahamian, E. (2009). Modern İran Tarihi. İstanbul. İş Bankası. S.214.
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bir ideoloji haline getirilmesi ile birlikte, Tevhidi Doktrinle İran İslâm 
Devleti’nin esasları tek üstün otoritenin Allah oluşu, ülke sorunlarının 
usuli gelenek yolu ile içtihat çerçevesinde çözümü, İslâm’la uyuşmayan 
yönetimlerle mücadele, siyaset ve dinin bir arada ele alınması olarak 
ortaya konmuştur.39

Söz konusu ilkelerle birlikte Humeyni Şiiliğin “kayıp imamın” pasif 
şekilde beklenmesi olmadığını tam tersine Velayet-i Fakih ile birlikte 
Şiiliğin içerisine sıkıştığı bu pasif durumdan aktif bir siyasi mezhebe 
dönüşeceğini ifade etmiştir. Devrimci temelde Şiiliğin yeniden ele alınması 
ve bu doğrultuda mücadele eden ve ölenlerin de Humeyni tarafından 
“şerefli devrim şehidi” olarak anılması, Şiiliğin yeni cumhuriyette alacağı 
konumu göstermesi açısından kritiktir.40 1979 İran İslâm Devrimi ile 
birlikte jeopolitik konumundan kaynaklanan etkinliğine din unsuru 
dolayısıyla Şii kimliğini de ekleyen İran, bu tarihlerle birlikte rejim ihracı 
politikası kapsamında hareket etmeye başlamış; İmam Humeyni ve dini 
liderler Arap ve Müslüman toplumlardaki Şiilerle ilişkileri geliştirme 
yönünde çeşitli adımlar atmıştır.41

Süreç kapsamında İran-Irak savaşının ardından gerek bölgesel gerekse 
de uluslararası boyutta daha pragmatist politikalar izlenmesi gerektiği 
yönünde görüş ortaya koyan İran, 11 Eylül ile birlikte Afganistan ve Irak 
işgalleri sonrasında Şii kimliği politikası ile tekrar gündeme gelmiştir.42 11 
Eylül sonrasında Irak’ta Saddam Hüseyin’i deviren ABD yönetimi, işgal 
sonrasında gerek bölge gerekse de Irak içerisindeki istikrarı sağlayamamış 
bölge ülkeleri ile ittifak yapma durumunda kalmıştır. Bu işgal sonrasında 
etkinliği artan Şii nüfus dolayısıyla her ne kadar İran ile masaya oturma 
fikrinden kaçınılmış olsa da gelişmeler bunu zorunlu kılmıştır. İran, Irak 
ile birlikte jeostratejik avantajını politik yönde kullanmış, Irak’ta Şii nüfusu 
yüzde 65’lere ulaşmıştır.43

Şii etkinliği bu şekilde gün yüzüne çıkarken; 2000’lerle birlikte başlayan 
“Şii Hilali” söylemi ilk kez Kral Abdullah44 tarafından dile getirilmiştir.45 

39 Rustamov, R. (2004). “İran’da İslâm, Kimlik ve Dış Politika: Konstrüktivist Bir İnceleme”, 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. S.55-60.

40 Balkan, S. Tiryaki, F. (2014). İran Mitolojisinin İslâm Devrimindeki Rolü, Humeyni ve Şah’ın 
Söylemlerinin Analizi. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. Cilt 1, Sayı 2. S.21.

41 Barzegar,K.,(2008): “Iran snd The Shiite Crescent: Myths and Realities” Islamic Azad 
University.s.3-8.

42 Cordesman, A. Kasting, N. Shelela, R. (2013). US andIranian Strategic Competition: The 
Impact of Afghanistan, Pakistan, India and Central Asia. Center for Strategic and International 
Studies. Washington DC. 14-25.

43 CouncilForeignRelations, “TheSunniShiaDivide”, Şubat 2016, Bkz: http://www.cfr.org/peace-
conflict-and-human-rights/sunni-shia-divide/p33176#!/?cid=otr-marketing_url-sunni_
shia_infoguide Erişim Tarihi: 24.01.2016.

44 Ian Black, “Fear of Shia Full Moon”, 26 Ocak 2007, Bkz: http://www.theguardian.com/
world/2007/jan/26/worlddispatch.ianblack Erişim Tarihi: 28.01.2016

45 Helfont,S.,(2009): “TheMuslimBrotherhoodandtheEmerging ‘ShiaCrescent’” Tel Aviv 
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Kral’a göre İran ile başlayan Şii kuşağı Amerikan yönetiminin Irak 
müdahalesi ile birlikte Irak’ı da içine almış; daha sonrada Alevi elitlerin 
yönettiği Suriye’de etkin hale gelmiş ve Lübnan’da Şii nüfusun artması 
ile birlikte etkinliğini daha da artırmıştır. Bölgede olası Şii kuşatması 
konusuna Vali Nasr46 tarafında kaleme alınan bir makale dikkat çekici 
olmuştur. Vali Nasr’a göre Şii 1979 İran Devrimi sonrasında ilk aşaması 
başlayan Şii kuşatması, 2003 Irak müdahalesi ile birlikte ikinci aşamasına 
gelmiştir.47 Söz konusu yaklaşıma göre, Şii uyanışı ile birlikte Şiilerin 
nüfusunun önemli bir kısmını oluşturduğu Akdeniz’den Pakistan’ uzanan 
bölge etkilenecek; Ortadoğu’da gelişmelerin seyrini Şii-Sünni mücadelesi 
belirleyecektir. İran yönetimi tarafından reddedilen yaklaşım esas olarak 
mezhepsel-kutuplaştırıcı bir söylem olarak değerlendirilmiştir.48

Bu doğrultuda İran yönetimi, sahip olduğu Şii kimliğini yumuşak güç 
kullanımı için araçsallaştırırken, milli çıkarlar doğrultusunda teo-politik 
bir uygulama olarak da ele almaktadır.49 Şii uyanışına dair ortaya konan 
bu yaklaşımla birlikte İran’ın Şiiler üzerinden yürüttüğü politikanın Şii 
kuşatmasından ziyade İsrail’i çevrelemeye dönük bir politika olduğu 
şeklinde savlar da ortaya konulmuştur.50 Hizbullah örneği ile açıklanan 
bu yaklaşıma göre Hizbullah’ın İran ve Suriye tarafından desteklenmesi 
ile birlikte, bu desteğin Sünni Hamas’ı da içermesi, İran’ın Şii yaklaşımın 
pragmatist olduğu yönünde yorumlanmıştır. Söz konusu analizler 
temelinde ortaya konulan İran Şii kimliği ve geçirdiği evreler, bir sonraki 
bölümde İran jeopolitiğine yansımaları ile ele alınacaktır.

2. Şii Jeopolitiği ve İran: Ortadoğu’da Halk Ayaklanmaları “Şii 
Hilali”nde Son Perde mi?

1.1. Ortadoğu’da Şii Nüfus: Irak’ta Artan Şii Etkinliği 

Dünyadaki Müslüman nüfusun yüzde %10-13’ünü oluşturan Şiiler, 154 
ile 200 milyon arasında değişen bir nüfusa sahiptir. Irak yüzde %60-65 

University. S.2-3.
46 Nasr, V. (2006). The Shia Revival: How Conflicts Within Islam Will Shape the Future. 

Norton&Company. Inc. S.1-13.
47 Council on Foreign Relations, “The Emerging Shia Crescent: Implation for Middle East” 

21 Haziran 2006.Bkz: http://www.cfr.org/content/meetings/emerging_shia_cresenct_
summary.pdf. Erişim Tarihi: 28.01.2016.

48  Yousefi,A.,(2009): “Whose Agenda Is Served by the Idea of a Shia Crescent?” Turkish Journal 
of International Relations Vol:8 No:1. S.3-5. Sinkaya, B. (2007). Şii Ekseni Tartışmaları ve 
İran. Avrasya Dosyası. Cilt 13. Sayı 3. S.2-3.

49 Barzegar,K.,(2008): “Iran and The Shiite Crescent: Myths and Realities” Islamic Azad 
University. 3-5.

50 Şahin, M. (2006) “Şii Jeopolitiği: İran icin Fırsatlar ve Engeller,” Akademik Orta Doğu, Cilt 1, 
No.1. s.39-55.
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oranlarındaki Şii nüfusu ile İran’dan sonra en yoğun Şii nüfusa sahip 
ülke olmakla birlikte, Lübnan %35, Bahreyn %70, Kuveyt %30, Katar 
%20, Birleşik Arap Emirlikleri %16, Suudi Arabistan %5, Suriye %10-12 
ve Yemen %35 oranında Şii nüfusa sahiptir.51 İçerisinde barındırdıkları Şii 
nüfus ile birlikte bu Şii nüfusun hepsi Arap olmayıp Kürt, Türk, Azeri gibi 
farklı unsurları da barındırmaktadır. Bu açıdan heterojen bir yapıya sahip 
olan bölge ülkelerinde Şii Hilali çerçevesinde bir politika geliştirmek çeşitli 
zorlukları bünyesinde barındırsa da İran İslâm Cumhuriyeti Şii faktörünü 
resmi düzeyde olmamakla birlikte bölgesel etkinliğini yerel düzeyde 
sağlamlaştırma noktasında kullanabilmektedir. 

Devrimden itibaren dönemsel olarak değişmekle birlikte Şiilere dönük 
politikalarla gündeme gelen İran İslâm Cumhuriyeti 2003 Irak müdahalesi 
sonrasında değişen siyasi dengelerle Irak’ta etkinliğini arttırmıştır. Bu 
etkinlik Irak’ta nüfusun yaklaşık %60-65’ini oluşturan Şiilerin yönetime 
gelmesiyle Ortadoğu’da bir Şii kuşağının ortaya çıktığı yönünde çeşitli 
iddiaları tekrar gündeme getirmiştir. Özellikle George W. Bush dönemi 
politikaları ile birlikte gerek uluslararası gerekse de bölgesel anlamda 
bir kuşatmaya maruz kaldığını düşünen İran yönetimi bu doğrultuda 
jeopolitik olarak Şii nüfusu bir dış politika aracı olarak değerlendirerek 
ulusal çıkarları gereği bu unsurların desteklenmesi gerektiğini fiilen 
göstermiştir. Amerikan yönetimi açısından ise Şii kuşağı söylemi bölgeyi 
kontrol edebilme noktasında önemli bir argüman olarak ele alınmıştır.

Bu doğrultuda Irak işgali sonrasında Amerikan yönetiminin istikrarı 
sağlamada yetersiz kalması ve oluşan bu ortamda faklı aktörlerin devreye 
girerek çıkar yarışında bulunması, İran yönetimini Irak konusunda 
avantajlı hale getirmiştir. Süreç içerisinde özellikle işgal sonrasında Irak’ta 
istikrarın sağlanması, güvenliğin tesisi ve siyasi sürecin geliştirilmesine 
dönük atılacak adımlarda İran’ın göz ardı edilemeyeceğinin anlaşılması 
İran ile masaya oturmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu doğrultuda gelişen 
süreç sonrasında Irak’ta Şii çoğunluk iktidara gelmiş; bölgede ki Şii uyanışı 
doğrultusunda özellikle Suudi Arabistan tarafından çeşitli endişeler dile 
getirilmiştir.52 Başkan Obama dönemi ile birlikte Amerikan askerinin 
Irak’tan çekilme süreci ve sonrasında güvenliğin ve siyasi istikrarın 
sağlanma aşamaları tartışma konusu olurken; İran yönetimi özellikle 
seçim sürecinde Şii siyasi aktörler lehinde çeşitli politikalar izlemiştir. 

Bu doğrultuda seçim sürecinde bazı Sünni ve Seküler grupların 
seçim yasağı almasında etkili olmuş;532009 seçimleri sonrasında da Şii 

51 Luomi,M.,(2008): “The Regional Shia-Sunni Divide in The Middle East” The Finnish Institute 
of International Affairs. S.5-7.

52 Blanchard, C. (2010): ‘’Saudi Arabia: Background and US Relations’’ Congressional Research 
Service, RL33533. S.18-22.

53 Biddle,S.,(2014): “Evaluating U.S. OptionsforIraq” George Washington University. S.6-10.
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etkinliğinin hâkim olduğu bir hükümet kurulması doğrultusunda hareket 
etmiştir. Sünni bloğun güçlü ismi olan Iyad Allavi’nin çoğunluğu oluşturup 
hükümeti kuramamış olması; gerek bürokrasi gerekse de bölgesel anlamda 
Şii etkinliğini artırması İran yönetimini memnun etmiştir. İran’ın artan 
etkinliği karşısında ise; geçmişte Amerikan Birlikleri Komutanı General 
Petreaus tarafından tasarlanan “Sünni Uyanışı” planı54 bu dönemde de 
Şiilerin etkinliğini dengelemek adına Irak üzerinden Sünnileri sisteme 
entegre etme şeklinde kendini göstermiştir.55

1.2. Irak Müdahalesi Sonrasında Fars Şii Jeopolitiğinde İkinci 
Dalga: Arap Baharı

17 Aralık 2010 tarihinde başlayan; Tunus, Mısır, Bahreyn, Yemen, Lübnan, 
Libya ve Suriye’de etkili olan ve “Arap Baharı” olarak adlandırılan halk 
ayaklanmaları karşısında İran İslâm Cumhuriyeti bölgesel etkinliğini 
arttırma temelinde yeni avantajlar yakalamıştır. Bölgede politik anlamda 
önemli pozisyonda bulunan İran İslâm Cumhuriyeti özellikle Amerikan 
müttefiki olan ülkelerdeki hareketlenmeyi Şii etkinliği dolayısı ile fırsat 
olarak değerlendirmekle birlikte, süreci ABD ve Batı etkisinden çıkarma 
hedefi doğrultusunda hareket etmiştir. Bölge ülkeleri ve Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından İran’ın jeopolitik etkinliğinin artması yönünde 
çeşitli endişelerle ifade edilen süreç;56 aynı zamanda ABD yönetiminin 
Ortadoğu’da etkinliğinin azaldığı yönünde çeşitli tartışmaları da 
beraberinde getirmiştir.57 Bu doğrultuda söz konusu bölümle birlikte İran 
İslâm Cumhuriyeti’nin gerek Arap Baharı sürecinde gerekse de sonrasında 
yaşanan gelişmelerde aldığı pozisyon ve bu doğrultuda ABD yönetiminin 
politik duruşu kritik edilecektir.

1.2.1. Tunus, Mısır ve Libya’da Halk Ayaklanmaları: Temkinli 
İran 

17 Aralık 2010 tarihinde halk ayaklanmalarının Tunus’ta başlaması ile 
birlikte küresel aktörlerin Tunus’a yaklaşımları kamuoyu tarafından 
kritik edilirken; özellikle bölge ülkelerindeki etkinliği dolayısı ile ABD 
politikalarının ne yönde seyredeceği merak konusu olmuştur. Ayaklanmalar 

54 Jabouri,N.,Jensen, S.,(2008): “The Iraqiand AQI Roles in the Sunni Awakening” Center for 
Strategic Studies at the National Defense University, Prism.2 No:1. S.11-16.

55 Gürler, R. Özdemir, Ö. (2014). El Kaide’den Post Kaide’ye Dönüşüm. Türkiye Ortadoğu 
Çalışmaları Dergisi. Cilt 1. Sayı 1. S.10-13.

56 Guffey., R. A., Kaye, D. D., Martini, J., Watkins, J., Wehrey, F., (2010) “The Iraq Effect: The 
Middle East After the Iraq War”, RAND Cooperation Report, ss: 38-43.

57 Guffey., R. A., Kaye, D. D., Martini, J., Watkins, J., Wehrey, F., (2010) “The Iraq Effect: The 
Middle East After theI raqWar”, RAND Cooperation Report, ss: 21-30.
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süresince Washington yönetimince ortaya konulan sınırlı politikalar İran 
açısından bölgede ilerleme fırsatlarını da beraberinde getirmiştir. Bu 
çerçevede Tunus ve ayaklanmaların sonraki durağı olan Mısır, ABD ve 
müttefikleri açısından statükonun korunması olarak kendini gösterirken; 
İran ayaklanmaları “İslâmi uyanış”58 olarak değerlendirmiştir. 

Bu doğrultuda Mübarek Mısır’ının ABD’nin Ortadoğu’daki en yakın 
müttefiklerinden biri olması, İran karşıtı ittifaka Suudi Arabistan ile birlikte 
öncülük yapıyor olması, ABD’deki Yahudi lobisinin Mısır yönetiminin 
görevde kalması için çaba göstermesi ve Mısır’ın İsrail ile barış imzalamış 
bir ülke olması dolayısıyla İran, Mısır ayaklanmalarını desteklediğini ifade 
etmiştir.59Bu süreçte İran yönetimi bir yandan stratejik ve ideolojik olarak 
Mısır ile ilişkileri iyileştirme noktasında hareket ederken, diğer taraftan 
kendi ülkesindeki olası halk ayaklanmalarını durdurma ve muhaliflerle 
uluslararası bağlantıları kesme yönünde çeşitli politikalar izlemiştir.60

Tunus ve Mısır’da mevcut statükoyu rejimin değişmesi durumunda 
dahi koruma politikası üzerinden hareket eden Obama yönetimi, 
ayaklanmaların bir diğer noktası olan Libya’da da Kaddafi yönetimini 
hedef olarak almamış; daha ziyade şiddetin sonlandırılması ve masaya 
oturulması yönünde çağrılarda bulunmuştur (Cooper, 2012: 8-10). Libya’da 
ayaklanmaların müdahaleyi gerektirecek hale gelmesi üzerine Obama 
yönetimi BM Güvenlik Konseyi ile birlikte hareket etme doğrultusunda 
politika geliştirmiş; bu çerçevede 31 Mart’ta Komuta NATO’ya devredilmiş; 
ilk harekete geçen Fransa olmuştur. Kaddafi’nin ayaklanmalar ile 
düşürülmesi ve sonrasında müdahalenin gerçekleştirilmesinin ardından, 
Amerikan yönetimi Afganistan ve Irak’takinden farklı olarak arka planda 
kalmayı ve süreçte Avrupalı ülkelerin etkin olmasını tercih etmiştir 
(Cooper, 2012: 8-10).

1.2.2. Lübnan’da Olası Halk Ayaklanmaları ve Hizbullah 
Hattında İlerleyen İran

Arap Baharı sürecini küçük çapta yaşayan Lübnan’da uzun vadeli halk 
ayaklanmaları ihtimali İran açısından özellikle Hizbullah etkinliği ve Şii 
kimliği temelinde ele alınmıştır. 1990’lı yıllarda siyasal sistem olarak Suriye 
rejimi ve onun Lübnan’daki farklı dinsel ve mezhepsel kesimlerinden 
müttefikleri tarafından idare edilen Lübnan’da Şiiler, %34 oranla en 

58  Al Jazeera Türk, “Arap Baharı’nda İran ve Türkiye”, 5 Nisan 2012, Bkz: http://www.aljazeera.
com.tr/gorus/arap-baharinda-iran-ve-turkiye Erişim Tarihi: 31.02.2016.

59 Kitchen,N.,(2012): “The Contradictions of Hegemony: The United Statesand the Arap Spring” 
London School of Economics and Political Science. S.3-6.

60 Chubin, S. (2012). ‘’Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated’’. Gulf Research Center. 
S.15-20.
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büyük çoğunluğa sahip olan gruptur. Hizbullah’ın da temelini oluşturan 
Şiiler esasen 1970’li yıllarda Emel Örgütü altında Lübnan’da örgütlenmeye 
başlamışlardır.61 Süreç içerisinde özellikle İsrail’in saldırıları ve Musa 
Sadr’ın ortadan kaybolmasıyla ılımlı Emel Örgütü’nden kopan Şiiler, 
Hizbullah çatısı altında kendilerini ifade eder hale gelmişlerdir. Lübnan’da 
etkinliğini artıran Hizbullah 1992 yılında ilk kez seçimlere girmiş; 128 
üyeli parlamentoda 8 koltuk kazanmıştır.62

2009 seçimlerinde ise 10 sandalye ile seçimlerde temsil kazanan 
Hizbullah, Lübnan siyasetinin yasal bir aktörü olarak hareket etmektedir. 
İran’la olan stratejik işbirliği her iki tarafın da çıkar birlikteliğini sağlayan 
bir oluşumdur. Söz konusu birlikteliğin en önemli temeli, ortak Şii 
kimliğidir. İran’ın ön güvenlik cephe stratejisi gereği olarak, İsrail’in kuzey 
sınırında karşıt bir güç ortaya koyabilme amacını gerçekleştiren Hizbullah, 
İran için oldukça önemli hale gelmektedir.63 Söz konusu bağlantı Amerikan 
yönetimince de farklı vesilelerle ortaya konmuş; Başkan Obama yönetimi 
2010 yılı İran’ın askeri gücü hakkındaki raporunda İran-Hizbullah ilişkisine 
dikkat çekerek, İran’ın Irak, İran ve Lübnan’da Şii grupları eğittiğini ifade 
etmiştir.64

ABD, İran ve Hizbullah bağlantısını bu şekilde ele alırken; bölgede diğer 
bir önemli Hizbullah müttefiki de laik Beşar Esad yönetimidir. İdeolojik 
olarak aynı paydada buluşmamakla birlikte stratejik nitelikte Hizbullah ile 
yakın temasta olan Suriye yönetimi, İran ile birlikte Hizbullah’ı bölgede ABD 
ve İsrail’i dengelemede önemli bir aktör olarak görmektedir.65 Lübnan’da 
İran-Suriye hattında gerçekleşen Hizbullah etkinliği 12 Temmuz-14 
Ağustos 2006 tarihleri arasında gerçekleşen Lübnan Savaşı sırasında 
daha da belirgin hale gelmiştir. Hizbullah’ın İsrail’in askeri mevzilerini 
ve sınıra yakın köylerini havan topu ateşine tutması ve İsrail’in de 5 
askerinin ölmesi sonrasında topyekûn savaşla karşılık vermesi ile başlayan 
süreç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararla tarafların 
saldırıyı durdurmaları ile sona ermiştir.66Ateşkes ilanı sonrasında İsrail’in 
Hizbullah’ı açık bir askeri yenilgiye uğratamamış olması Hizbullah ve 

61 Addis,C.,Blanchard,C., Katzman,K., Migdalovitz,C., Nichol,J., Sharp,J., Zanotti,J.,(2010): 
“Iran: Regional Perspectivesand U.S. Policy” Congressional Research Service R40849. S.1-9.

62 Addis,C.,Blanchard,C., Katzman,K., Migdalovitz,C., Nichol,J., Sharp,J., Zanotti,J.,(2010): 
“Iran: Regional Perspectives and U.S. Policy” Congressional Research Service R40849. s.9-15.

63 Zisser,E.,(2011): “Iranian Involvement in Lebanon” Military and Strategic Affairs Vol:3 No:1. 
S.7-9.

64 Federation of AmericanScientist, “Unclassified Report on Military Power of Iran”, Nisan 2010,
Bkz: http://fas.org/man/eprint/dod_iran_2010.pdf. Erişim Tarihi: 28.01.2016.
65 Gray, D. andOspina, M. (2014): ‘’Syria, Iran and Hizballah: A Strategic Alliance’’ Global 
Security Studies, Volume 5, Issue 1. S.6-10.
66 Tür,Ö.,(2007): “The Lebanese War of 2006: Reasons and Consequences” Department of 

International Relations, Middle East Technical University, Turkey. S.1-3.
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dolayısıyla İran-Suriye hattının etkinliğinin artışı olarak yorumlanmakla 
birlikte Hizbullah, Arap dünyasında önemli bir sempati kazanmıştır. 
Amerikan yönetimi ise İsrail’in haklılığına bir kez daha vurgu yapmış; 
bölge barışı için savaş süresinde İsrail’e yapılan askeri ve mali desteğin 
sürdürüleceğini ifade etmiştir.67

Ateşkes sonrasında krizden kimin etkin şekilde çıktığı tartışmaları 
devam ederken, İran yönetimi ateşkesten günümüze, Lübnan’ın krizde 
uğradığı kayıpların giderilmesi ve istikrarın sağlanması doğrultusunda 
çeşitli adımlar atmıştır. Söz konusu yardımlarla birlikte Lübnan’da Şii 
hareketin etkin olduğu bölgeler yeniden inşa edilirken; İsrail sınırındaki 
bir köye de İran Parkı kurulmuştur.68 İran ve Suriye’den bu yönde destek 
alan Hizbullah Arap Baharı sürecinde Beşar Esad’ın yanında durmuştur. 
Bunun sonucunda Lübnan; Esad yönetimini destekleyen Şiiler ve 
muhalifleri destekleyen Sünniler olarak iki farklı krizle karşı karşıya 
kalmıştır. Lübnan’da İran İslâm Cumhuriyeti etkinliği temelde bu şekilde 
ortaya çıkarken; süreç özellikle İran Hizbullah etkinliği dolayısı ile İsrail 
tarafından dikkatle takip edilmektedir. Monolitik devlet yapısı ve dini 
bölünmüşlük sebebiyle ayaklanmaların şiddetli yaşanmadığı Lübnan;69 
İran açısından Hizbullah temelinde Şii kimliğinin derinleştirilmesi 
noktasında ele alınmıştır.

1.3. Bahreyn ve Yemen: “Şii Uyanışı”nda Son Nokta mı?

Libya müdahalesi, Suriye krizi ve Lübnan ile birlikte Arap Baharı sürecinde 
gerek ABD gerekse de İran tarafından dikkate alınan bir diğer ülke 
ABD’nin Ortadoğu’da ki deniz kuvvetlerinin konuşlandığı ve Afganistan-
Irak operasyonlarını destekleyen Bahreyn olmuştur. Muhaliflerin İran’dan 
destek aldığını iddia eden Bahreyn Yönetimi, nüfusun %70’ini Şiilerin 
oluşturması nedeniyle olası Şii etkinliğinden çekinmiş ve bu doğrultuda 
muhaliflere yönelik baskıyı arttırmıştır. 

Esasen İran tarihten günümüze Bahreyn’i sahip olduğu Şii nüfusu ve 
konumu dolayısı ile arka bahçesi olarak görmekte ve bölgedeki Şii nüfus 
ile ilişkilerini merkezi Tahran’da olan Bahreyn Kurtuluş Cephesi vasıtası 
ile yürütmektedir.70 Özellikle Şii gruplara yapılan baskılar sonrasında söz 

67 Johnson,D.,(2011): “Hard Fighting Israel in Lebanon and Gaza” Arroyo Center and Project Air 
Force. S.13-20.

68 Kagan, W.,Majidyar, A., Pletka, D., Sullivan, M., (2012). ‘’Iranian Influence ın the Levant, 
Egypt, Iraq and Afghanistan’’. American EnerpriseInstitue Report. S.31-41.

69 Kuşoğlu, B. (2013). Lübnan: Sedr Devriminden Arap Baharına. Yasama Dergisi. Sayı 23. S.12-
13.

70 Chubin, S. (2012). ‘’Iran andtheArab Spring: AscendancyFrustrated’’. GulfResearch Center. 
S.21-27.
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konusu eylemlerin ters etki yapabileceğini ifade eden Obama yönetimi 
ise benzer şekilde olası bir İran etkisinden çekinerek; muhaliflerle siyasal 
diyalog çağrısında bulunmuştur. Arap Ayaklanmalarını Ortadoğu’da ABD 
ve Batı etkisinin kırılması doğrultusunda bir fırsat olarak gören ve bu 
doğrultuda hareket eden İran yönetimi, bölgesel nüfuzunu genişletmeyi 
amaçlamıştır. Sürecin İslâm devrimi ile bağlantılı olduğunu iddia eden 
İran yönetimi, gerek Mısır’da gerekse de ayaklanmaların yaşandığı diğer 
ülkelerde muhaliflere destek mesajları vermiştir.71

Bu çerçevede Bahreyn’de yaşanan ayaklanmaları da desteklediğini ifade 
eden İran yönetimi, Suudi Arabistan’ın Bahreyn’e asker göndermesini 
kınamıştır.72 Yönetimde bulunan Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Bahreyn 
konusunda esas meselenin Amerikan yönetiminin ülkedeki askeri üssü 
olduğunu ifade etmiş; halkın demokratik taleplerinin uygun yöntem ve 
yönetimlerle dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. ABD yönetimi 
ise siyasal diyalog çağrısında bulunmuş; BM Genel Sekreteri Ban Ki-
Moon da askeri mahkemelerde özellikle doktorlara, öğretmenlere ve 
diğer memurlara karşı verilen mahkûmiyet kararlarını eleştirerek; siyasi 
tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunmuştur.73

Süreç içerisinde baskılar kısmen de olsa sonuç vermiş; Kral Hamad Bin 
İsa Al Khalifah, Şii muhalifler ile masaya oturma kararı almıştır. Bununla 
birlikte ayaklanmalar sırasında yaşananları araştırmak amacı ile kurulan 
Bahreyn Bağımsız Soruşturma Komisyonu yayınladığı raporda gösterileri 
bastırma sürecinde insan hakları ihlalleri olduğunu kaydederken, Kral 
raporda yer alan ifadeleri kabul ederek telafisi yönünde adımlar atılacağını 
ifade etmiştir.74 Arap ayaklanmalarının bir diğer önemli noktası da 
Yemen olmuştur. Ayaklanmalar boyunca Obama yönetimi, Yemen’de de 
benzer şekilde mevcut statükoyu koruma politikası kapsamında hareket 
etmiş; rejimin değişeceğinin kesinleşmesi sonrasında ise Körfez İşbirliği 
Konseyi’nin hareket planı çerçevesinde Yemen’de olası istikrarsızlığın 
önüne geçmeye çalışmıştır.75

1978 yılında darbe ile yönetimi ele geçiren Ali Abdullah Salih, 1990 

71 Fürtig, H., (2013) “Iran and the Arap Spring: Between Expectations and Disillusion”, German 
Institue of Global and Area Studies Working Paper, pages: 6-8.

72 Downs, K. (2012). ‘’A Theoretical Analysis of the Suudi Iranian Rivalry in Bahrain’’. Journal 
of Politics and International Studies, Vol 8. S.10-13. Middle East Institue, “The Arab Spring: 
Implications for US Policy and Interests”, 13 Ocak 2012, Bkz: http://www.mei.edu/content/
arab-spring-implications-us-policy-and-interests.   Erişim Tarihi: 28.01.2016.

73  Doç. Dr. Veyse Ayhan, “Bahreyn’de Şubat İntifadası: Dışlanmışların İsyanı”, 11 Şubat 2011, 
Bkz: http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=1534 Erişim Tarihi: 03.02.2016.

74 Ulrichsen, K. (2012). ‘’After the Arab Spring: Powe rShift ın the Middle East? Bahrain’s Aborted 
Revolution’’. S.3-6.

75 Sharp, J., (2015) “Yemen: Background and US Relations”, Congressional Research Service 
Report, pages: 25-28.
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Birleşmesi sonrasında Birleşik Yemen’in Cumhurbaşkanı olmuş; 2011 
yılına kadar ülkede otoriter yapı muhafaza edilmiştir. Kuzey Yemen esas 
olarak Zeydi yani Şii çoğunluğu barındırırken; Güney Yemen ağırlıklı olarak 
Sünni-Şafi mezhebinden oluşmaktadır.76 Ali Abdullah Salih esas olarak; 
Güney’in ayrılıkçı taleplerini kullanarak Kuzey’in, El Kaide tehdidine 
vurgu yaparak ABD’nin ve Husi’leri kullanarak Suudi Arabistan’ınmali ve 
politik desteğini sağlama noktalarından hareket etmiştir.  Tunus’ta 2011 
yılı ile birlikte başlayan halk ayaklanmalarının bir diğer durağı olan Yemen 
son dönemde meydana gelen Husi darbesi ile tekrar gündeme gelmiştir. 
Kuzeyde yer alan Husilerin 2004 yılından bu yana çatışma halinde olduğu 
ülkede, Arap Baharı sürecinde sivil kayıpların ayaklanma boyunca artması 
yönetime yönelik eleştirilerin daha da sertleşmesi ile sonuçlanmış; bu 
doğrultuda Husi ayaklanmaları da şiddetini arttırmıştır.

1.4. Yemen’de Husi Darbesine Giden Süreç ve İran’ı Dengeleme 
Politikası

Muhalefetin genişlemesi ve Ali Abdullah Salih’in yönetimi terk etmesine 
uzanan süreçte, yönetim tarafından esas olarak; Husilerin ayaklanacağı, 
Güney’in bölünmek isteyeceği ve El-Kaide’nin ülke genelinde kontrolü ele 
geçireceği uyarıları yapılmıştır. 3 Haziran 2011’de Ali Abdullah Salih’in 
yaralandığı Başkanlık sarayı saldırısı sonrasında KİK üyelerinin de 
girişimleri ile 23 Kasım 2011’de Riyad’ta anlaşmaya varılmış; esas olarak 
Ali Abdullah Salih’in görevi yardımcısına bırakması, geçici hükümetin 
kurulması, üç ay içerisinde de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması 
öngörülmüştür. Bu doğrultuda 21 Şubat 2012’de Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri yapılmış; muhalefetin de üzerinde anlaştığı Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Mensur El-Hadi Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

Seçimler sonrasında öncelikli gündem olan anayasanın yazım 
süreci 2014 Ocağına kadar tamamlanamayınca Hadi’nin görev süresi 
uzatılmış; fakat bu süreç Yemen’de istikrarın sağlanmasına yardımcı 
olmamıştır. Özellikle Husilerin talepleri ile artan muhalefet kanadının 
girişimleri sonrasında, 18 Mart 2013 tarihinde BM Temsilcisi Cemal Bin 
Ömer gözetiminde sürdürülen on aylık bir çalışma süreci sonrasında 24 
Ocak 2014’te sona eren Ulusal Diyalog Konferansı’nın sonuç bildirgesi 
yayınlanmış ve esas olarak ülkedeki güvenlik sorunu, Güney bölgesinin 
talepleri ve artan istikrarsızlık noktasında çeşitli çözüm önerilerine yer 
verilmiştir.77Çözüm önerileri bir taraftan devam ederken diğer taraftan 

76 Chubin, S. (2012). ‘’Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated’’. Gulf Research Center. 
S.27-30.

77 Gaston, E. (2014). ‘’Process Lessons Learned ın Yemen’s National Dialogue’’ US Institue of 
Peace, Washington DC, DC:20037. S.2-9.
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Abdulmelik El-Husi önderliğindeki muhalifler gerekli reformların 
yapılmadığı gerekçesi ile başkent Sana’da da etkili olmaya başlamışlardır. 
29 Ağustos 2014 ile birlikte Hükümet Husilerin geçiş sürecini tehlikeye 
soktuğu yönündeki uyarıları yinelerken; tarihler 2 Eylül’ü gösterdiğinde 
Husileri’de yönetime katacak yeni bir hükümet kurulması doğrultusunda 
ilk adımı atmak durumunda kalmıştır.

Hükümet tarafından atılan bu adımı Husiler “sivil itaatsizlik” 
doğrultusunda reddetmiş, 21 Eylül 2014’te hükümet binalarını kuşatarak 
Başkent Sana’yı denetim altına almıştır. 6 Şubat 2015 tarihinde ilan edilen 
Anayasa Deklarasyonu ile birlikte parlamento feshedilmiş; 551 üyelik 
bir halk konseyi tesis edildiği ve bu konseyin 5 kişiden oluşan başkanlık 
konseyini seçeceği ifade edilmiştir. 21 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Hadi, 
Husilerin kuşattığı başkanlık sarayından kaçarak ülkenin güneyindeki 
Aden’e gelmiş ve istifasını geri çektiğini açıklayarak; Aden’i Yemen’in 
geçici başkenti olarak ilan etmiştir. Siyasi kriz sürerken; 25 Mart tarihinde 
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, ülkedeki Husi işgaline yönelik dış müdahale 
çağrısında bulunmuş; 26 Mart’ta Suudi Arabistan öncülüğünde “Onlu 
Koalisyon” oluşturulmuştur.78

Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Ürdün, Fas, Mısır ve Sudan’ın katıldığı koalisyon ile birlikte ‘Zafer 
Fırtınası Operasyonu’ kapsamında Husilerin kontrol ettiği stratejik 
bölgelere havadan saldırı düzenlenmiştir. Başta ABD olmak üzere Avrupa 
ülkelerinden ve Türkiye’den de destek alan operasyon, esas olarak İran ile 
Hürmüz Boğazı’nın paylaşılması ve İran’ın tehdit olarak algılanmaması 
dolayısı ile Umman tarafından desteklenmemiştir.79 Rusya ve Çin’in 
veto tehdidi ve Husilerin daha fazla ilerlemeden durdurulması için BM 
Güvenlik Konseyinde görüşülmeden uygulanmaya sokulan operasyon, 
İran’ın bölgesel etkinliğini sınırlandırmak açısından da oldukça büyük bir 
müdahale olarak yorumlanmaktadır. 

22 Nisan itibari ile hava operasyonun sonlandırıldığını bildiren 
operasyon sözcüsü tuğgeneral Ahmed Al-Asiri bundan sonraki sürecin 
“umuda dönüş” operasyonu kapsamında siyasi, diplomatik ve askeri 
çalışmalardan oluşacağını ifade etmiştir.80Özellikle Ortadoğu’da Şii 
nüfusuna ve dolayısı ile olası Şii üstünlüğüne vurgu yapan bölge devletleri; 
Irak, Suriye ve Lübnan’dan sonra Yemen’de de artan İran etkinliğinden 
endişe etmektedir. Bu bağlamda Yemen örneğinden de anlaşılacağı üzere, 

78 Popp, R. (2015). ‘’Warin Yemen: Revolutionand Suudi Intervention’’. Center for Security 
Studies. No: 175. S.2-4.

79 Council on Foreign Relations, “Yemen in Crisis”, 8 Temmuz 2015, Bkz: http://www.cfr.org/
yemen/yemen-crisis/p36488. Erişim Tarihi: 26.01.2016.

80 Sharp, J. (2015). ‘’Yemen: Background and US Relations’’. Congressional Research Service 
Report. RL34170. S.2-6,25-28.
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ABD ve müttefiki ülkeler tarafından ortaya koyulan ‘Şii Uyanışı’ tezleri 
bölgenin ve özelde İran İslâm Cumhuriyeti’nin kontrolü noktasında kritik 
bir söylem olarak öne çıkartılmıştır.

3. “Arap Baharı”nın En Derin Krizi: Suriye

3.4.1. Suriye Krizi: Bölgesel ve Küresel Aktörler

“Arap Baharı”nın bir diğer durağı olan Suriye’de 2011 Mart ayı ile birlikte 
Muhalifler ve Esad yönetimi ile çatışmalar başlamıştır. Bu tarihle birlikte 
Suriye krizi gerek bölgesel gerekse de küresel yansımaları ile gündemin 
ilk sıralarına yerleşirken, mülteci meselesinden toprak bütünlüğüne, 
bölgesel siyasi istikrarsızlıktan küresel güç savaşına birçok konu başlığı 
tartışılmaktadır. Bu noktada başta Rusya, Çin ve İran olmak üzere bir 
blok Beşar Esad’lı yönetimin devamını savunurken, ABD ve AB’nin başı 
çektiği diğer blok da muhalifleri desteklemektedir. Söz konusu ittifakların 
değişken ve kırılgan yapısı “vekâlet savaşı”81 yürüten grupların ve gerek 
bölgesel gerekse de küresel aktörlerin değişen çıkar çatışmaları devreye 
girdiğinde gün yüzüne çıkmaktadır. 

Söz konusu aktörlerle birlikte Suriye krizinin gün yüzüne çıkardığı çok 
boyutlu küresel rekabet çalışmanın da ana konusunu oluşturan İran’ın 
Şii yayılmacılığı açısından da tartışılmaktadır. Bu noktada İran ve ABD 
yönetimleri Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması ve uzun vadede 
Suriye’nin ne şekilde dizayn edileceğine dair bir rekabet ortamına girmiştir. 
Bu doğrultuda İran yönetimi krizin başlangıcında ihtiyatlı bir duruş 
sergileyerek reform ve diyalog çağrılarında bulunmuştur.82 Bu çağrıların 
yanı sıra bir taraftan da kriz “ABD tehdidi” olarak tanımlanmış ve dini 
lider Hamanei bu konuda “Suriye’de çıkan olayların önemi diğer bölge 
ülkelerine nazaran oldukça farklıdır. Bölge ülkelerindeki ayaklanmaların 
temelinde anti-Siyonist bir kimlik yatarken, Suriye’de ki olaylar ABD ve 
İsrail tarafından kurgulanan, bölgede Siyonist etkinliği arttırmaya dönük 
eylemlerdir” ifadelerine yer vermiştir.83 Böylece Suriye ile yürütülen 
1980’lere uzanan ittifakın güçlenerek devam edeceğini net şekilde ortaya 
koyan İran, 2012 yılı başında çatışmaların şiddetlenmesiyle başta askeri 

81 Foreign Affairs, “How proxy Wars Work in Syria”, Nowember 12, 2015.  Bkz: https://www.
foreignaffairs.com/articles/2015-11-12/how-proxy-wars-work Erişim Tarihi: 19.08.2016

82 Reuters, “Iran Condemns Interference in Syria, Hails Reform”, January 18, 2012. Bkz: http://
uk.reuters.com/article/uk-iran-syria-idUKTRE80G0MF20120118 Erişim Tarihi: 19.08.2016

83 Geneive Abdo, “How Iran Keeps Assad in Power in Syria”, August 25, 2011. Bkz: https://
www.foreignaffairs.com/articles/iran/2011-08-25/how-iran-keeps-assad-power-syria Erişim 
Tarihi: 19.08.2016.

 Meir Javedanfar, “Khamenei won’t Support Assad to the End”, August 13, 2011.
 Bkz: https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/13/khamenei-support-assad 

Erişim Tarihi: 19.08.2016.
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olmak üzere ekonomik ve diplomatik desteğini arttırmıştır. 

Suriye konusuna ulusal çıkar temelinde yaklaşan Tahran yönetimi, 
krizin bölgesel-küresel bağlantılarına özellikle vurgu yaparken, başta ABD 
olmak üzere Körfez ülkelerinin ve Batı Avrupa devletlerinin muhaliflere 
destek vermesiyle Esad’a olan desteğini daha da arttırmıştır. Bu süreçte 
İran ile bölgesel anlamda diplomatik bir mücadele alanı olan Suriye 
konusunda Obama yönetiminin güvenlik danışmanları, Suriye’nin İran’dan 
kurtarılması gerektiğini savunurken; bunun sağlanması durumunda 
İran’ın Lübnan’a uzanan bölgedeki gücünde ciddi kırılma olabileceği tezini 
ortaya atmıştır. 

Obama yönetimi Suriye üzerinde İran etkisini kırma hedefine yönelik 
hareket ederken; İran yönetimi ise ayaklanmaların yaşandığı diğer 
ülkelerde ortaya koyduğu politikanın aksine Suriye’de Esat rejimine destek 
vermiş, I. Cenevre Konferansı’nda Esad’ın gitmesine dönük istekleri sert 
şekilde eleştirirken iç işlerine müdahale olarak yorumlamıştır.84Suriye’nin 
kaybedilmesi durumunda Ortadoğu’da bölgesel güç olma hedefinin ciddi 
yara alacağının farkında olan İran yönetimi, Amerikan yönetiminin Suriye 
konusunda ki tutumuyla halk hareketlerini saptırmayı hedeflediğini ifade 
etmiştir.85 Söz konusu anlayış 2013 Haziran seçimlerinde “itidalli dış 
politika” söylemi ile iktidara gelen Hasan Ruhani döneminde de devam 
etmiş Tahran yönetimi Suriye’de ki asıl sorunun “dış müdahale ve terörist 
gruplar” olduğunu vurgulamıştır.86

Suriye’de şiddetin giderek artması ve süreçte askerî müdahale 
tartışmalarının gündeme gelmesi ile birlikte başta İran olmak üzere 
Rusya ve Çin müdahale karşıtı politikalarla öne çıkmıştır. Bu çerçevede 
BM nezdinde çeşitli müzakerelerin yanı sıra Kofi Annan’ın girişimleriyle 
özellikle Suriye’nin Dostları toplantılarına çağırılmayan Rusya ve Çin’i 
dâhil etmek üzere Cenevre’de ‘Suriye Eylem Grubu’ adı altında uluslararası 
bir toplantı düzenlenmiştir. I. Cenevre Konferansı olarak adlandırılan bu 
toplantıya İran davet edilmemiş;87 BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun Kofi 
Annan toplantı konusunda İran’ı bilgilendireceğini ifade etmiştir.88

Toplantıdan çıkan kararla birlikte Rusya’nın yoğun çabaları sonucu, 

84 Al Jazeera Türk, “İlk Cenevre’den Bu Güne”, 24 Ocak 2014. Bkz: http://www.aljazeera.com.tr/
dosya/ilk-cenevreden-bugune Erişim Tarihi: 19.08.2016

85 Rafati, N.,(2012): “Iran and the Arab Spring” . IDEAS Publication Report, SR011. S.1-4.
86 Al Jazeera Türk, “İlk Cenevre’den Bu Güne”, 24 Ocak 2014. Bkz: http://www.aljazeera.com.tr/

dosya/ilk-cenevreden-bugune Erişim Tarihi: 19.08.2016
87  TC Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, “Suriye Grubu İran Olmadan 

Toplanıyor”, 28 Haziran 2012, Bkz: http://www.byegm.gov.tr/turkce/haber/surye-grubu-ran-
olmadan-toplaniyor/6114 Erişim Tarihi: 03.02.2016.

88  Al Jazeera Türk, “Kronoloji: Suriye’de İsyandan İç Savaşa”, 27 Aralık 2013,Bkz: http://www.
aljazeera.com.tr/kronoloji/kronoloji-suriyede-isyandan-ic-savasa. Erişim Tarihi: 25.05.2015.
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tarafsız bir ortam oluşturmak amacı ile oluşturulacak geçiş hükümetinde 
İran’ın da istediği şekilde Esat’ın yer alması karara bağlanmıştır.8922 Ocak 
2014 tarihinde düzenlenen II. Cenevre Konferansına da İran çağırılmazken, 
buradan da herhangi bir karar çıkmamıştır.90Süreçte gelinen noktadan 
anlaşılmaktadır ki, İran yönetimi dikkate alınmadan atılacak herhangi 
bir adım bölgesel sorunların çözümünde etkili olmamaktadır. Bununla 
birlikte özellikle İran ve Batılı ülkeler arasında Nükleer Kriz Anlaşması 
ile yumuşayan ilişkiler sonrasında Suriye krizinin çözümünde olası İran 
etkisine dönük daha ılımlı mesajlar verilmeye başlanmıştır. Söz konusu 
sürece girilmesi ile birlikte 2015 tarihinde Cevad Zarif nezdinde öncelikli 
olarak ateşkesin sağlanması, kurulan geçiş hükümetiyle birlikte gerekli 
düzenlemelerin yapılması ve gözetim altında seçimlere gidilmesi gibi 
başlıklar ortaya konmuştur.91

4.2.2. İran’ın Suriye’deki Varlığı ve Uzun Vadeli Hesaplar

İran’ın diplomasi temelinde yürüttüğü bu faaliyetlerle birlikte Suriye 
ile oluşturduğu bu ittifakın ne derece uzun vadeli olacağı bölgesel ve 
uluslararası politika açısından sıkça tartışılan konu başlıklarından biri 
olmuştur. Özellikle İran’ın Suriye’deki askeri, ekonomik ve politik çıkarları 
düşünüldüğünde Esad rejimi lehine atılan adımlar her ne kadar rasyonel 
görünse de bölgesel müttefiklik ilişkilerinin kırılganlığı ve Rusya’nın bölgede 
artan etkisi düşünüldüğünde soru daha da önemli hale gelmektedir. Bu 
kapsamda özellikle çalışmanın ana konusunu da oluşturan Şii yayılmacılığı 
tezi ve İran’ın Suriye’de ki askeri varlığı öne çıkan konulardan biri olmuş 
ve İran yönetimi Suriye’de ki varlığını bu yönde kuvvetlendirme iradesiyle 
hareket etmiştir.

Bu doğrultuda İran yönetimi Esad karşıtı güçlerin Suriye’deki asıl 
amaçlarının Filistinli Direniş Örgütlerinden, Lübnan Hizbullah’ından, 
Suriye ve İran’ın desteklediği diğer gruplardan oluşan direniş cephesinin 
ortadan kaldırmak olduğunu savunmuştur.92 İran’ın önemle üzerinden 
durduğu söz konusu cephenin Şii ayağı Suriye’de genel olarak dört ana 
grup etrafında dağılmaktadırlar. Haşt-i Şabi olarak da bilinen Iraklı 

89  Al Jazeera Türk, “İlk Cenevre’den Bu Güne”, 24 Ocak 2014, Bkz: http://www.aljazeera.com.tr/
dosya/ilk-cenevreden-bugune Erişim Tarihi: 02.02.2016. 

90 The Iran Primer, “Iran Attends Syria  Peace Talks in Vienna”, November 17, 2015.
 Bkz: http://iranprimer.usip.org/blog/2015/nov/17/iran-attends-syria-peace-talks-vienna 

Erişim Tarihi: 19.08.2016.
91 TRT World, “Zarif Visits Damascus to Discuss Syria Proposal to UN”, August 12, 2015. Bkz: 

http://www.trtworld.com/mea/zarif-visits-damascus-to-discuss-syria-proposal-to-un-5909 
Erişim Tarihi: 19.08.2016.

92 Wassim Raad, “Why America Wants to Attact Syria”, 9 September 2013. Bkz: http://www.
voltairenet.org/article180158.html Erişim Tarihi: 20.08.2016.
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milisler, Suriyeli milisler, Lübnanlı milisler ve doğrudan İran ile bağlantılı 
olan Şii milisler olarak incelenen bu grupların dışında dünyanın farklı 
noktalarından gelen Şii gruplarda silahlı harekete katılabilmektedir. 
Özellikle Lübnan Hizbullahı içerisinde barındırdığı 7-10 bin milisi ile Doğu 
Asya, Yemen ve Afrika’dan gelen gönüllü milislerce oluşturulmuş Ebu-l 
Fadıl El Abbas Tugayı, Iraklıların Suriye’de oluşturdukları Zülfikar Tugayı 
bu gruplara örnek verilebilmektedir.93

Gruplar bu şekilde ortaya çıkarken Suriye’de ki İranlı Şii milislerin 
sayısına dair kesin veriler bilinememekle birlikte, söz konusu grupların 
eğitimi, gerekli askeri donanımın sağlanması ve Suriye’ye geçişlerinin 
sağlanmasında İran kilit rol oynamaktadır. İran yönetimi her ne kadar bu 
gruplarla Esad’a destek verme doğrultusunda askeri faaliyetler yürütse 
de uzun vadede Suriye krizinin çözümü için muhaliflerle Esad’ın masaya 
oturup siyasi diyaloğa başlaması gerektiğini ifade etmiştir.94 Diplomasiye 
dönük bu vurgularla birlikte özellikle ABD’nin bölgedeki varlığından 
oldukça rahatsız olan ve sık sık “bölgesel çözüm” başlığını vurgulayan İran, 
krizden bu güne uzanan süreçte Esad yönetimine en fazla silah sağlayan 
ülkelerden biri konumundadır.95

Bu süreçte başta Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani ve Harekât 
ve Eğitim sorumlusu Muhsin Çizari olmak üzere, Hüseyin Hemedani, 
Muhammed Ali Caferi gibi isimlerce komuta edilen gruplarla birlikte 
Seyyid Zeynep Türbesini korumak için Suriye’ye geldiklerin söyleyen 
Iraklı Şii milisler de çatışmalara dâhil olmuşlardır.96 Yalnızca askeri olarak 
değil ekonomik olarak da krizin başlangıcından bu güne Esad yönetimine 
destek verilmiş; ticari anlaşmalar, lojistik destek ve para yardımları ile 
birlikte Suriye’nin İran’a maliyetinin 14-15 milyar dolar olduğu ifade 
edilmiştir.97Bu noktada kuşkusuz sorulması gereken en önemli soru ise 
Suriye’nin İran için neden bu kadar önemli olduğu ve uzun vadede bu 
birlikteliğin ne kadar kalıcı olacağıdır. Her iki soruya da verilecek cevap 
esasen bizi İran’ın devrim sonrası dış politikasında ortaya çıkan temel 
motivasyonlara götürmektedir. Rejim ihracı, Şii temelli direniş örgütleriyle 

93 Phillip, Smyth, “Iran’s Afghan Shiite Fighters in Syria”, June 3 2014. Bkz: http://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-afghan-shiite-fighters-in-syria Erişim 
Tarihi: 19.08.2016.

94 Mehr News Agency, “Zarif Tour Aimsto Propose Peace Plan forSyrianCrises”, 12 August 2015.
 Bkz: http://en.mehrnews.com/news/109180/Zarif-tour-aims-to-propose-peace-plan-for-

Syrian-crisis Erişim Tarihi: 19.08.2016.
95 Sinkaya, B., (2015), Suriye Karşısında İran’ın Tutumu ve Şam Tahran İttifakının Temelleri, 

Akademik ORTADOĞU, Cilt:10, Sayı:1, S: 11-17.
96 Oytun, O., (June 2015) “The Shiite Militias in Syria and Political Solution”, ORSAM Rewiev of 

Regional Affairs, No: 26, s: 11-12.
97 Eli Lake, “Iran Spends Billions to Prop Up Assad”, June 9 2015.Bkz: https://www.bloomberg.

com/view/articles/2015-06-09/iran-spends-billions-to-prop-up-assad  Erişim Tarihi: 
20.08.2016
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bölgesel etkinliğin kuvvetlendirilmesi, İslâm kimliğine vurgu ve Siyonizm-
ABD karşıtlığı ile kabaca ifade edilebilecek olan söz konusu politika, 
Suriye özelinde üç temel strateji ile hâlihazırda geçerliliğini koruduğunu 
göstermektedir. 

İlk olarak İran’ın, ABD’nin ve Siyonizmin bölgedeki varlığını “temel 
tehdit” olarak algılaması ve Suriye’yi bu tehdit karşısında kritik bir 
cephe olarak görmesi ele alınmaktadır. Suriye’ye dönük olarak “direniş 
cephesi”nin önemli bir kolu olduğu yönündeki vurgu, İran’ın ABD ve 
İsrail temelli tehdit algılamalarının sürdüğünü ortaya koymaktadır.98 
İkinci önemli nokta ise İran açısından devrim ihracı ve Şii eksenli bölgesel 
etkinliğin arttırılması doğrultusunda oldukça önemli olan Filistin direniş 
örgütleri (Hamas, İslâmi Cihad…) ve Lübnan Hizbullah’ı arasındaki 
bağlantının Suriye ile sağlanıyor olmasıdır.99 Son olarak üçüncü önemli 
nokta ise Tahran yönetiminin ABD karşısında küresel ölçekte kurmak 
istediği karşı bloğun önemli bir ayağının da Suriye olmasıdır. Her ne kadar 
Nükleer Krizde varılan anlaşma sonrasında belirli noktalarda yumuşama 
olmuş olsa da İran yönetimi “Emperyalist ABD” yi önemli bir tehdit 
olarak görmekte ve Suriye ve Rusya ile “güç dengesi” temelinde hareket 
etmektedir. 

Sistemik düzeyde ortaya koyabileceğimiz söz konusu yaklaşım 
dış politika açısından Şam yönetimi tarafından da benimsenen bir 
motivasyondur. 1980’lerden bu güne esas olarak ortaya konulan bu 
noktalarda bir araya gelen Tahran ve Şam yönetimleri açısından bu iki 
unsur bölgesel ve küresel boyutlarıyla da öne çıkarken, bu durum her 
iki yönetimin de krize ulusal çıkarlarından bağımsız yaklaşmadığını 
göstermektedir. Özellikle İran açısından bakılacak olursa Hamanei’nin 
koruması altında kurulan bir düşünce kuruluşunun başkanı tarafından 
sarf edilen, “Suriye İran için stratejik bir konumdadır. Suriye ve Huzistan’a 
herhangi bir saldırı olsa bizim önceliğimiz daima Suriye’dir, zira Suriye’yi 
vermek demek Tahran’ı da kaybetmek demektir” sözleri Suriye’nin İran 
açısından önemini açıklar niteliktedir.100

Sonuç

Ortadoğu’nun en köklü medeniyetlerinden biri olmasının yanı sıra 

98 Katzman, K., (June 2016) “Iran’s Foreign Policy”, Congressional Research Service Report, 
R44017. S: 1-3.

99 Meir Javedanfar, “Khamenei won’t Support Assad to the End”, August 13, 2011.Bkz: https://
www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/13/khamenei-support-assad Erişim Tarihi: 
19.08.2016.

100 Sinkaya, B., (2015), Suriye Karşısında İran’ın Tutumu ve Şam Tahran İttifakının Temelleri, 
Akademik ORTADOĞU, Cilt:10, Sayı:1, S: 20.
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jeopolitik konumu ile bölgesinde uzun vadeli politikaların ana aktörü 
olan İran İslâm Cumhuriyeti; söz konusu avantajlarını ele alış biçimi 
ile de konumunu kuvvetlendirmektedir. İran İslâm Devrimi’ne uzanan 
süreçte tarihsel perspektifte kazandığı Şii kimliğini yeniden formüle 
ederek dönemin gereklerini de dikkate alan Humeyni; devrimci ideoloji 
ile temellendirdiği İran Şiiliğini, İran sınırlarından öteye taşıma yönünde 
hareket etmiştir. Irak, Lübnan, Bahreyn ve Yemen gibi Şii nüfus barındıran 
birçok ülkede Şiilik temelinde etkinlik kurma politikası ile hareket eden 
İran; dönemsel olarak değişmekle birlikte söz konusu politikayı özellikle 
Batılı güçlerin etkinlik kurma çabaları karşısında dengeleyici bir unsur 
olarak kullanmıştır. Literatürde “Şii Hilali” olarak tanımlanan söz konusu 
politikalar bu çalışmada Şii kimliğinin temellerine inilerek irdelenmiştir. 

İran dış politikasında Şii kimliğini analiz eden ve söz konusu analizi 
Fars-Şii jeopolitiği temelinde ortaya koyan çalışma, kavramsal ve kuramsal 
zeminde önemli noktaları ortaya koymaktadır. Bu kapsamda çalışma 
uluslararası ilişkiler literatüründe kimlik ve dış politika bağıntılarının 
ortaya konulması ve söz konusu ilişkinin İran dış politikasında Şii kimliğine 
yansıtılarak okunması noktasında önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu 
katkılar ışığında, Şiiliğin kavramsal olarak tanımlanması ve içeriğinin ele 
alınması ile birlikte Şii kimliğinin temelleri siyasal sosyalizasyonun iki ana 
noktası olan bireyin yetiştirilmesi ve siyasal sisteme dâhil edilmesi aşamaları 
ile ortaya konmuştur. İran’da Şii kimliğinin tesisine uzanan süreçte ise 
Safevi dönemi uygulamaları ayrıntılı olarak kritik edilerek günümüz 
İran İslâm Cumhuriyeti’nin ideolojik temellerine inilmiştir. Şiiliğin 
Caferi mezhebinin İran’da ortaya çıkışı ve uzun vadeli siyasi amaçlarla 
nasıl formüle edildiği tartışılmış, Safevi ve Kaçar Hanedanlıklarının Şah 
dönemini hazırlayan politikaları ele alınmıştır. Söz konusu dönem ulema 
sınıfının yükseliş sürecini de resmetmiş; İran’da ulema sınıfı ile Şah 
arasında süregelen mücadelenin ana hatları ortaya konmuştur. 

Devrime uzanan süreçte Humeyni’nin toplumu ve belli sınıfları harekete 
geçirme kabiliyeti kendini gösterirken, devrim sonrasında ortaya koyduğu 
sistemle birlikte İran İslâm Cumhuriyetini inşa etmiştir. Humeyni’nin 
İslâm Cumhuriyeti kuşkusuz birçok fikri içinde barındırmıştır. Fakat 
öne çıkan ve uzun vadeli politik hedeflerin temeli olan Şii kimliği yeni 
dönemle birlikte devrimci nitelikle yeniden formüle edilmiştir. Yeni 
dönem Şiiliği, İran’ın küresel rekabetinde avantaj olarak görülürken, 
Humeyni “İslâm’ı korumakla” görevli olduğunu ifade etmiş ve nihai 
hedefinin “İslâm dünyasının liderliği” olduğunu belirtmiştir. Söz konusu 
amaçlar kapsamında “rejim ihracı” politikasını öne çıkaran İran İslâm 
Cumhuriyeti; ABD ile ilişkileri, nükleer kriz ve kendisine dönük küresel 
politikalar karşısında ulusal çıkar temelinde Şiiliğe yönelmiştir.

Özellikle ABD’nin Irak ve Afganistan müdahaleleri ve ardından gelen 
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“şer ekseni” söylemi ile bölgede “çevreleme” politikası ile karşı karşıya 
bulunduğunu düşünen İran açısından Şiilik, uluslararası politikada 
etkin bir araç olarak formüle edilmiştir. Bu noktadan hareketle, İran ve 
ABD yönetimlerinin ideolojik ve siyasi olarak rekabetlerinin sıcaklığını 
koruduğu noktasında önemli bir gösterge olan Arap Baharı süreci, 
ayaklanmaların yaşandığı ülkeler kadar; bu ülkelerde bölgesel çıkarları 
olan yönetimler açısından da hayli önemli olmuştur. Bu çerçevede İran, 
Rusya ve Çin ile birlikte ABD ve müttefiklerine karşı gerek söylem, gerekse 
de eylem noktasında muhalif duruş sergilemiştir. 

Amerikan dış politikasının kritik edilmesi noktasında da hayli önemi 
olan süreçte yaşanan Suriye Krizi ise, İran yönetimi lehine gelişen 
uluslararası gelişmelerden biri olmuştur. İran, gerek bölgesel gerekse de 
uluslararası boyutta önemli bir müttefiki olan Suriye’ye süreç boyunca 
önemli destek vermiş; Rusya ve Çin’den de destek almıştır. İran’ın Irak, 
Lübnan, Bahreyn ve Yemen’de artan etkinliği, Hizbullah gibi devlet dışı 
silahlı oluşumlarla giriştiği işbirlikleri ve söz konusu ülkelerde siyasi 
yapılanma açısından da etkili olabilme kapasitesini ortaya koyması, “Şii 
Hilali” tezinin kuvvetlenmesi sonucunu doğurmuştur. İran’ın Ortadoğu’da 
Şii yayılmacılığı doğrultusunda hareket ettiği tezine dayanan söz konusu 
yaklaşımla; başta İran’ın dengelenmesi olmak üzere bölgede Şiiliği kontrol 
altında tutmak gibi amaçlar da ortaya konulmuştur. 

İddia edildiği üzere İran’ın “Şii yayılmacılığı” karşısında ise Sünnilerin 
siyasi olarak birleşimi başta ABD olmak üzere birçok bölge devleti 
tarafından desteklenmiştir. Çalışma ile birlikte ortaya konulan Şii etkinliği 
ve bu etkinliğin karşısındaki politikalar göstermektedir ki; devrim ideolojisi 
ile beslenen İran Şii kimliği ABD’nin Irak işgaliyle birlikte Ortadoğu’nun 
şekillenmesinde bir “kırılma noktasını” temsil etmiş ve bu tarihleri takip 
eden süreçte bölgeye yayılma temelinde ciddi mesafe kat etmiştir. Söz 
konusu ilerleme uzun vadede de İran açısından genişletilebilir bir temel 
taşımaktadır. Söz konusu genişleme potansiyeli 10-15 Nisan 2016’da 
İstanbul’da gerçekleştirilen İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın 13. zirvesinde 
de dile getirilmiş, İran; Bahreyn, Yemen, Suriye ve Suudi Arabistan gibi 
ülkelerin iç işlerine karışmaması yönünde uyarılmıştır.101 Söz konusu uyarı 
da göstermektedir ki; İran, uzun vadede Şii kimliği temelinde bir tehdit 
olarak ortaya konmaktadır.

İran’a yönelik ortaya konulan söz konusu uyarılarla birlikte, gelişmeler 
göstermektedir ki Tahran yönetimi bölgesel ve küresel çıkarları temelinde 
hareket etmektedir. Bu çıkarlar bölgede özellikle Şii kimliğinin “vekalet 
savaşları” vasıtasıyla desteklenmesi olarak da kendini göstermekte ve 
özellikle son dönemde Suriye’de bunun örneği yaşanmaktadır. 1980’lerden 

101  TRT HABER, “İslâm İşbirliği Teşkilatından İran’a Eleştiri”, 15 Nisan 2016  Bkz: http://www.
trthaber.com/haber/dunya/islam-isbirligi-teskilatindan-irana-elestiri-245095.html Erişim 
Tarihi: 05.06.2016



Uluslararası İlişkilerde Dış Politika ve Milli Kimlik Bağıntıları “Fars Şii Jeopolitiği’nin İmkânları...

45

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / Sonahar 2016/18: 17-48

bu yana Suriye ile yürütülen ittifak İran açısından yalnızca Esad yönetimini 
korumak anlamına gelmemektedir. Suriye’yi askeri, ekonomik ve politik 
olarak stratejik bir müttefik olarak ortaya koyan Tahran, Suriye’de ABD 
önderliğinde oluşturulan karşı bloğun istediği doğrultuda bir değişimin 
olması durumunda bölgedeki ilerlemesinin sekteye uğrayacağının ve uzun 
vadeli ulusal çıkarlarının tehlikeye gireceğinin farkındadır. Bu doğrultuda 
İran için Suriye teslim edilmemesi gereken bir kale konumundadır ve 
bu kale İran’ın uzun vadeli ideolojik, ekonomik ve siyasi hedefleri için 
vazgeçilmez konumdadır. Özelde Suriye konusunda ortaya konulan bu 
yaklaşım, ideolojik-ekonomik ve siyasi temelde küresel ölçekli hedefleri 
için de geçerlidir ve çalışma ile de ortaya konulduğu üzere Şii kimliği 
temelindeki çalışmalar bu politikanın önemli bir ayağıdır.
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İran’da Felsefi Düşünce Geleneği 

The Tradition of Philosophical Thought in İran 

Şamil ÖÇAL*

Öz

İran dünyanın en eski medeniyetlerinden birisi olan İran’da felsefenin de oldukça 
uzun bir geçmişi vardı. İslam öncesi dönemlerde dinle iç içe olan bir felsefi düşün-
ceden söz edilebilir. İslam’dan sonra ise İran coğrafyasında çok filozof yetişmiş-
tir. Bu filozoflardan birçoğunun İslam öncesi İran düşüncesinden etkilendiklerini 
görüyoruz.  Filozoflar İslam düşüncesi ile eski İran felsefesinin bir sentezini yap-
mışlardır. Bu makalede İslam öncesi İran’dan başlayarak günümüze gelinceye 
kadar İran’daki felsefi düşüncenin izlerini sürdüm, bu süreçte oluşan çeşitli felsefe 
akımlarını ve okulları ele aldım.  

Anahtar kelimeler: İran, felsefe, İslâm felsefesi, felsefi ekoller, İşrakilik. 

Abstract 

As a one of the oldest civilization of the world , İran also has a long history in 
philosophy. İn pre-İslamic era it had a philosophical thought intertwined with 
religon. After the introducing the İslam, İranians had maneged to raise a lot of 
philosphers who were influenced from the pre-İslamic İranian thought. Those 
philosophers had made a sythesis between the Pre-İslamic and İslamic thought. 
İn this article, starting from primeval İran  I have tried to trace the philosophical 
thought till contemporary İran, and ı have reviewed the philosophical school and 
movement. 

Key words: İran, Philosphy, İslamic philosophy, Philosphical schools, İshrakiy-
ya.

Giriş 

İran bugüne kadar birçok filozof ve düşünür yetiştirmiş ve bu sebeple 
felsefi bir geleneğin mirasçısı olmuştur. Bunun en önemli nedenlerinden 
birisi İran’ın felsefi ve irfani düşünceyle içiçe geçmiş kadim bir kültüre 
ve medeniyete sahip olmasıdır. Bazı iddialara göre İranlıların felsefe ile 
tanışıklığı Yunanlılardan önce gelmektedir. Platon ve Aristoteles eserlerinde 

*  Doç. Dr. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Felsefe Bölümü
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buna işaret etmiş ve İran Muganlarının Yunanlılardan önce felsefe dersleri 
verdiklerini, İran’da felsefenin ortaya çıkışının Mısırdan da önce olduğunu 
söylemişlerdir (Ali, 2016; Nasr, 2000: 31). Bununla ilgili birçok iddia 
ile karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Bunlar arasında Platon’un 
Zerdüştlere ait metinlerden etkilenmesi, Plotinus’un İran’a gidip felsefe 
öğrenmek maksadıyla Roma imparatorunun ordusuna katılma isteği de 
vardır. Platon Akademisinin üyeleri, Atina’daki akademileri kapandığında 
İran’a sığınmışlardır. Başka bir iddiaya göre de Zerdüşt’ün, antik Yunanlılar 
arasında, filozof, peygamber hatta matematikçi olarak bilinmesidir(Nasr, 
2000: 31)Ancak söz konusu iddianın yeteri kadar temellendirildiğini 
söylemek mümkün olmadığı gibi mevcut kaynakların, teolojik bazen 
de mitolojik bir karakter arz etmesi (Bausani, 2014: 91) meseleyi daha 
da karmaşık hale getirmektedir. Hatta bu bazen bizi Mazdeizmin ya da 
Zerdüştlüğün dünya görüşünü felsefi terminolojiyle yeniden ifade etmek 
gibi zor bir görevle de baş başa bırakabilir. Çünkü dini, siyasi ve ahlaki 
metinler içinde bizim çabalarımızla çıkarabildiklerimiz dışında İslam 
öncesi İran’dan bize tevarüs eden felsefi metinler yok denecek kadar azdır. 

İslam Öncesi İran’da Felsefi Düşünce 

Zerdüşt’ün kendisinden önceki aryai dünya görüşünden tevarüs ettiği iki 
temel ilke vardı: Birincisi doğanın bir yasasının olması, ikincisi de doğanın 
kendi zatında bir çatışmayı barındırmasıydı. O kendi düşüncelerini bu iki 
esasa dayalı olarak sistemleştirdi. Onun amacı, Tanrı’nın ezeli olan iyiliği 
ile evrende var olan kötülükle olan ilişkisine bir açıklama getirmekti. 
Kendinden öncekiler birtakım ruhlara ibadet ediyorlardı. Zerdüşt tapılması 
gereken tek bir şeyin olduğunu ilan etti: Ahura Mazda. Diğer yandan tüm 
kötü ruhlara da “Ehrimen” adını verdi.  Böylece varlıkta iki temel esas 
ortaya çıkmış oldu. Ne var ki bunun varlıkta bağımsız iki gücün olduğu 
anlamına gelmeyeceği Zerdüşt’ün dini bakımdan monoteist olduğu, ancak 
felsefi bakımdan düalist olduğu sürülmüştür. İki ruha, yaratıcı ve yok edici 
ruha inanılmasına gelince, bunların daha üst mertebede yüce bir ilkede 
birleştikleri kbul ediliyordu. Bu durumda iyi ve kötü dediğimiz iki ilke 
Tanrı’nın kendi zatında çatışma içindeydiler(Haug, 1971, 303;  İkbal, 1354: 
18). Zerdüşt’ün dini inancı ile felsefi görüşleri arasında bir uyumsuzluk 
olduğu açıktır. Ya da biz bugün onun gerçek görüşlerinin ne olduğunu 
tam olarak bilemiyoruz.  Bu uyumsuzluk ya da başka nedenlerden dolayı 
Zerdüşt’ten sonra Zerdüşt’ün takipçileri arasında anlaşmazlıklar çıkmıştır. 
Şehristânî el-Milel ve ve’n-nihal adlı eserinde Zerdüşt’lük dinine mensup 
olanları “Ehl-i Kitap”tan olma ihtimali olan fırkalar kısmında ele alır. 
Ona göre “Zerdüşt’ün dini Allah’a kulluk, şeytanı inkar, iyiyi emretmek 
ve kötüden nehy etmek ve kötülüklerden sakınmaktır” (Şehristani, 2015: 
326).
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Daha sonra ortaya çıkan ve kurucusunun (Mani) baba tarafından 
İranlı olduğunu bildiğimiz Maniheizm ise âlemin aslından kötü olduğu 
düşüncesini tebliğ ediyordu. Mani dünyanın bu kötülüğünden kurtulmak 
için zühd ve çile hayatını tavsiye etti. Her şeyin ışık ve karanlığın 
karışımından oluştuğunu savunan Mani’ye göre bu iki güç birbirinden 
bağımsız idi. Işık dediğimiz şey orijinalinde on kavramdan oluşuyordu: 
Bunlar hilm, bilgi, anlayış, gizli ilim, görüş, sevgi, emin olma, iman, 
iyiliksever olma ve akıl. Karanlık ise aslında beş ebedi kavramdan teşekkül 
etmektedir: bulut,  rüzgâr, duman, yangın, zehirdir. (İkbal, 1354: 26). Tüm 
bu unsurların daha sonraki İran’ın düşünce hayatı üzerinde oldukça etkili 
olduğunu görüyoruz. Mesela Suhreverdi’nin felsefesindeki bazı unsurlar 
İran öncesi düşüncenin etkilerini yansıtır. 

İslam Sonrası Dönemler: İlk dönemler ve İbn Sina 

İran’ın felsefi geleneğine ait mesela düalist dünya görüşü gibi temel 
unsurların her dönem farklı biçimlerde ortaya çıktığını görüyoruz. İslami 
dönemlerde de İran-İslam düşüncesinde bu gelenek biçim değiştirerek 
devam etmiştir. Ancak İran’daki İslam felsefe geleneğini bütünüyle eski 
iran geleneğinin devamı olarak görmek de doğru değildir. Çünkü İran 
coğrafyasında ve kültüründe sadece bilinen anlamıyla felsefe alanında 
değil diğer alanlar da dâhil olmak üzere İslam düşünce tarihinde Şii ya 
da Sünni birçok Müslüman düşünürün yetiştiğini biliyoruz. Elbette burada 
‘İran’ın belli bir ırkı ya da etnik kökeni temsil etmekten ziyade bir kültürü 
temsil ettiğine özellikle işaret etmemiz gerekir. Dikkat çekmemiz gereken 
başka bir husus da Müslüman filozofların ya da onların İslam medeniyetine 
mensup olan okuyucularının bugün bizim ilgilendiğimiz anlamda 
düşünürlerin etnik kökenleriyle ya da mensubiyetleriyle ilgilenmemiş 
olmaları ve kendilerini İslam medeniyetinin bir mensubu ve ürünü olarak 
görmeleridir. Elbette bu kimliklerin silinmesi anlamına gelmez.  Hiçbir 
filozof ya da düşünür kendi düşüncesini boşlukta üretmemiştir. Bu sebeple 
biz burada daha çok coğrafi ve kültürel bir bölge olarak İran’daki felsefenin 
durumunu ele alacağız.  Zaten düşünce tarihinde İranlı olarak bildiğimiz 
ancak aslen Türk olan birçok düşünür bulunmaktadır. 

İslam felsefesi üzerine çalışmalar yapan Batılı araştırmacıların yakın 
zamanlara kadar İslam Felsefesini İbn Rüşd’le sona erdirmeleri1, daha 
sonra İran ve Osmanlı gibi coğrafyalarda yaşayan filozofların ihmal 

1  Bu iddiayı dile getirenlerden birisi De Boer, diğeri de Goldzıher’dir. De Boer’e göre Müslümanlar 
arasında İbn Rüşd’ten sonra da yüzlerce belki binlerce insan felsefe ile uğraşmıştır.  Ne var 
ki bunların çalışmaları, daha önceki felsefe eserlerine yazılan şerh olmaktan öte herhangi bir 
özgünlük taşımazlar.  “Felsefe” De Boer’e göre “İbn Rüşd’ten sonra genel kültürü ve gidişatı 
etkilememiştir.”  Bkz.T. J. De Boer,  İslam’da Felsefe Tarihi, çev. Yaşar Kutluay, (Balkanoğlu 
Matbaacılık, Ankara 1960), 141. Bkz. Frank Griffel, Al-Ghazalı’s Philosophıcal Theology, 
(Oxford University Press, 2009), 5-6. 
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edilmesine yol açmıştı. Oysa İbn Sina ve İbn Rüşd’den sonra da belki 
daha özgün ve daha doğulu diyebileceğimiz bir felsefe anlayışı varlığını 
İslam dünyasında devam ettirmiştir. Sevinerek belirtmek gerekir ki bugün 
artık bu dönemlerde yaşayan felsefi çalışmalara karşı da önemli bir ilgi 
uyanmıştır.

Müslüman Arapların 642 yılında İran’ı fethetmesiyle birlikte İran 
siyasi bağımsızlığını kaybetti. Ancak İran’da kök salmış olan dini, felsefi 
ve mistik düşünceler açısından ayını şeyi söylemek zordur. İran kültürü,  
önemli ölçüde Kur’an tarafından şekillendirilen Arap-İslami düşüncesi 
karşısında her zaman kendi İranlılık kimliğini korudu. İranlılar Müslüman 
olduktan sonra da İran düşüncesi ve kimliği İslami kimlikten etkilenerek 
varlığını devam ettirdi. İkbal’in ifadesiyle İslam’ın evrensel perspektifi 
ile İslamlaştırdıkları kendi geçmişlerinden oluşan yeni bir medeniyet 
meydana getirdiler. İranlılar’ın İslam öncesi İran ile İslam sonrası İran 
arasındaki geliştirdikleri devamlılık düşüncesinin başka sebepleri varsa 
da, bunun en önde geleninin Zerdüştlük ile İslam arasındaki benzerlikler 
olduğu ileri sürülmüştür. (Nasr, 2000: iii, 15-16) İranlılar böylece İslam 
medeniyeti içinde farklı bir yaşayış ve düşünüş tarzı meydana getirdiler. 
Özellikle de Abbasiler döneminde entelektüel hayat üzerinde etkili oldular.

Bu dönemde faaliyet gösteren ve Yunan felsefi düşüncesinin İslam 
dünyasına aktarılmasına aracılık eden birçok felsefi okul bulunuyordu ve 
bunlardan biri de İran’da idi. Bu, özellikle tıp alanındaki çalışmalarıyla 
öne çıkan Cündişâpur Okulu’dur.  Ayrıca burada, Yunanca, Süryanice, 
Pehlevîce, Sankskritçe gibi diller öğretiliyordu. Buraya Hindistan’dan 
gelen âlimler de Hint kültürüne ait eserleri, Farsça’ya tercüme etmişlerdi. 
Bu kitaplar daha sonra Beytü’l-hikme’de Arapça’ya çevirilmiştir (Demirci, 
1996: 31-32). İslam dünyasına aktarılan Yunan felsefesine ait eserler 
kendi orijinal dilinden değil Süryanice’den Yeni Platoncu olan Hıristiyan 
şarihlerin yazmış olduğu eserlerden aktarılıyordu. Burada Yeni Platoncu 
düşüncenin, özellikle de sudur nazariyesi ve nur düşüncesinin kadim İran 
düşüncesiyle uyum içinde olduğunu vurgulamamız gerekir. 

İslam düşüncesinin oluşumunda çeşitli dillerden ve kültürlerden yapılan 
çevirilerin rolünü görmezden gelmek mümkün değildir. Bu çevirilerden 
önemli bir kısmı özellikle felsefi içerikli eserler Süryanice’den yapılmış 
olmasına rağmen bir kısmı da Sanskritçe ve Pehleviceden yapılmaktaydı. 
Özellikle ahlak ve siyaset alanındaki eserler, az da olsa simya gibi bilim 
dallarına ait eserler Pehlevice’den Arapça’ya tercüme edilmekteydi. İbn 
Mukaffa da Zerdüştlükten İslam’a dönen başka bir İran’lı çevirmendir. 
Elbette Taberistan, Horasan bölgesinde bu dönemde yetişmiş başka 
bilginleri ve Abbasiler döneminde sarayda nüfuzlu bir konuma gelen 
Bermekilerin adını da burada anmak gerekir (Corbin 1994: 59-60).
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Bunu kısmen, Yunanlıların Hıristiyanlıkta meydana getirdikleri 
felsefi dönüşüme benzetebiliriz.  İslam’ın gelmesiyle birlikte kendilerine 
özgü İranlılık ruhunu kaybettiklerini düşünen İranlı entelektüeller 
Yunan felsefesinin yardımıyla bu ruhu yeniden diriltebileceklerini 
düşündüler. Ancak bu Yunan felsefesinin İran tarafından birebir taklit 
edildiği anlamına gelmiyor. Aksine Yunan felsefi İran kültürüne kendi 
farklılıklarını ifade edebilecekleri bir güç bahşetti. Bu gücü aldıktan sonra 
Yunan felsefesi artık İran İslam düşüncesi içinde eridi (İkbal, 1354: 33) 
ve adına değişik versiyonlarıyla birlikte hikmet dediğimiz bir tür adı 
altında kendini gösterdi. Hikmet , “rasyonel düşünce ile irfani sezginin ya 
da rasyonel felsefe ile mistik tecrübenin özel bir birleşiminden meydana 
geliyordu. Başka bir deyişle, entelektüel düşünme yoluyla elde edilen irfani 
düşünce ve görüşlerin felsefe eştirilmesinin bir sonucu olarak, Hakk’ın 
vücûdî bakımdan sezgisine dayanan bir ontolojidir (Ayetullahy, 2006: 3) 
Dolayısıyla İran’da gelişen hikmet hareketi, tarihsel açıdan bir yönüyle 
yani irfani olan yönüyle İbn Arabi ve Sühreverdi’ye diğer yönüyle de yani 
rasyonel olan yönüyle de İbn Sina’ya dayanır. 

İran’lıların ilk dönemde İranlılık kimliği ile öne çıkardıkları filozoflar,  
özellikle ahlak felsefesi ile bilinen İbni Miskeveyh (ö.1030) ve İslam düşünce 
tarihinde özellikle varlık konusundaki özgün görüşleriyle önemli bir yere 
sahip olan İbn Sina (ö.1037)dır.  İbn Sina, Meşşai felsefesinin ansiklopedik 
kaynağı durumunda olan eş-Şifa dışında tıp ile ilgili de el--Kanun fi’t-tıb 
adlı eserini yazmıştır. İbn Sina özellikle varlık-mahiyet ilişkisi ve varlık 
hakkındaki çözümlemeleri ve İslam felsefesini sistematik hale getirmesiyle 
bilinir. İbn Sina Buhara’da dünyaya gelmiş daha sonra Cürcan’a oradan 
da Rey ve Isfehan’a gitmiştir. Farsça olarak kaleme aldığı Danişnâme-i 
Alâî adlı eserinde yine Meşşai felsefenin belli başlı problemlerini ele alıp 
tartışır. İbn Sina bugün dünyadaki bütün Müslümanların entelektüel 
bir kahramanı olarak bilinir ve hürmet görür. Gazali (ö.1111) gibi Eş’ari 
kelamcıların kendisine yöneltmiş oldukları eleştirilere rağmen İbn Sina 
kendinden sonraki İslam düşüncesinin hemen her alanında etkisi vardır. 

Diğer yandan Vasıl b. Ata gibi Mutezili düşünürlerin İran kökenli 
oluşları ileri sürülerek bu dönemde kelam alanında akli düşüncenin 
savunucuları olan Mutezilenin de İran kültürü ile irtibatlı olduğu iddia 
edilmektedir (İkbal, 1354: 44). Ebul Hasan Amiri (ö.992) Horasan okuluna 
mensup Meşşai bir filozoftur. 

Herhangi bir felsefi akımla ilişkilendirilmesi mümkün olmayan iki 
filozoftan daha bahsetmemiz gerekmektedir. Bunlardan birisi Muhammed 
Zekeriya er-Razi, diğeri de el-Birunî’dir.  Zekeriya er-Razi (ö.925-932) 
felsefe alanındaki eserlerinin çoğu elimizde olmadığı için daha çok tabip 
olarak bilinir. Es-siretu’l-felefiyye adlı eserinden onun kendisini Platon ve 
Aristoteles seviyesinde gören bir filozof olduğunu anlıyoruz. Felsefe yoluyla 
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hakikate ulaşma imkânı olanlar için peygamberliğin gerekli olmadığına 
inanıyordu. Onun gibi doğa ilimlerine ilgi duyan Biruni (ö.1048)  ise vahyin 
gerekli olduğunu düşünüyordu. İbn Sina’ya yöneltmiş olduğu sorularında 
Meşşai felsefeye ciddi eleştiriler getirdi. 

Onuncu yüzyılda Bağdat ve Basra’da yazmış oldukları Resâil ile bilinen 
İhvan-ı Sefa ise Şii-İsmaili bir anlayışa sahipti. Eserlerinde daha çok 
hermetik-pisagorcu bir düşünceyi savundukları görülür. 

Keza bu dönemde kelami tartışmalardan uzak duran İsmaililerin ve 
onlara nispet edilen gizli öğretilerin de İran kültürü ile alakalı olduğunu 
biliyoruz. İsmaililer görüşlerini açıklarken daha çok İhvan-ı sefa’nın 
metodunu benimsiyordu. İsmaili gelenek içinde te’vil önemli bir yer 
tutar.  Bu te’vilci anlayış felsefe ile din arasındaki ilişki kuran bir köprü 
mesabesindedir. İsmaili yazarlar te’vil yöntemiyle metnin formel anlamını 
da ihmal etmeden onun ötesine geçme gayretinde olmuşlardır (Nanci, 
2007: 180). 

12. yüzyılda Şeyhu’l-İşrak Şihabuddin Suhreverdi (ö.1208), Zerdüşti 
düşüncenin kozmolojisi ve melek anlayışını erken dönem İslam 
düşüncesine, İslami irfan ya da marifet anlayışı çerçevesinde dâhil etmek 
suretiyle İşrakilik adıyla yeni bir felsefi sistem kurdu. Yoğun olarak 
Türklerin ikamet ettiği Zencan’a bağlı Sühreverd’de doğan ve İsfehan’da 
eğitim gören Sühreverdi Halep’te, zındıklıkla suçlanarak Selahaddin 
Eyyubi’nin emriyle öldürtülmüştür. İşrakilik, kurucunun hazin ölümünün 
de etkisiyle hem İran’da hem de İran dışında en önemli akımlardan biri 
haline geldi. Kurmuş olduğu felsefi sistem Hikmetü’l-işrak adlı Arapça 
kitabında etraflıca anlatılmaktadır. Suhreverdi genelde Arapça yazdı 
ve az sayıdaki eserini de Farsça olarak kaleme aldı. Kullandığı terimler 
ve kurmuş olduğu felsefi sistem itibarıyla İslam öncesi İran hikmetinin 
ihyacısı olarak kabul edildi. Meşşailiğin akli delil ve felsefi soruşturmayı 
benimsemesi karşısında Sühreverdi’nin İşrakiliği zevki, işrakı ve şühudu 
ön plana alır (Müctebai, 1386: 38). Sühreverdi, bir yandan İbn Sina’dan 
diğer yandan da kendinden önceki Sufilerden yararlandı. Pisagor, Hermes 
ve Platon ve Zerdüştlük de Sühreverdi’nin kaynakları arasında yer alır. O 
kendi ifadesiyle, hikmet-i ledüniyye’nin müceddidi idi.  Sühreverdi kendi 
yöntemini şu şekilde özetler: 

“Bu bilgi bana ilk başta düşünme ile hâsıl olmuş değildir. Bilakis başka 
bir biçimde bu bilgiyi elde ettim. Daha sonra onun için akli delil aradım.” 
(Sühreverdi, 2009: 26). 

Nasıruddin Tusi ve Sonrası 

İran’a özgü olan felsefi geleneğin en özgü temsilcisi olarak kabul edilen 
Molla Sadra’yı doğuran entelektüel iklimi anlamak için Nasıruddin Tusi ve 
döneminin iyi anlaşılması gerekir.  Nasıruddin Tusi (ö.1274), matematik, 
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astronomi, felsefe, kelam ve ahlak gibi birçok alanda çalışmaları bulunan 
Müslüman bilgin ve düşünürdür. Kendisi Tus’da dünyaya gelmiş ve 
Moğol istilası döneminde zorluklarla dolu bir hayat yaşamıştır. Ders 
silsilesi bakımından, İbn Sina’nın öğrencilerinin öğrencisidir. Bu ders 
halkasındaki ilk şahıs İbn Sina’nın talebesi Behmenyar, son şahıs ise Hace 
Nasuruddin Tusi’nin hocası Feridüddin Damad Nişaburidir.   Alamut 
İmamları yanında astrolog olarak çalışmış ve daha sonra onlardan 
ayrılarak  Hülagu’nun himayesine girmiş ve Hülagu ile birlikte Bağdat’ın 
istilasında yer almış  ve hatta bazı rivayetlere göre Halifeyi öldürdüğünden 
başına bir şey geleceğinden korkan Hülagu’nun bu korkusunu yatıştırmak 
için ona halifenin öldürülmesi konusunda farklı bir yöntem önermiştir 
(Dabaşi, 2007-1: 190)Tusi’nin Hülagu ile işbirliği yapması kendisine 
yöneltilen eleştirilerin en önemli sebeplerinden biridir (Dinani, 1385: 22)  
Diğer yandan Tusi, Hülagu Han’ı İran Azarbeycan’ında bulunan Meraga 
Rasathanesinin kurmaya ikna etmiştir. Tûsi burada günümüzde bile hayret 
uyandıran astronomi alanında çalışmalarda bulundu ve zamanına göre 
oldukça gelişmiş aletlerle gözlemlerde bulundu. Tusi’nin çalışmalarına 
istinaden birçok kimse, on üçüncü yüzyılda İslam dünyasında felsefi 
ilimlerin yeniden canlanarak ilerlediğini kabul eder. Ancak Tusi’nin 
özellikle felsefeye ilişkin eserlerinde yaratıcı olmaktan ziyade aktarıcı 
olduğunu ileri sürenler de olmuştur (Sıddıki, 2014: 710-11). 

Nasıruddin Tusi, Fahreddin Razi’nin İbn Sina felsefesine yöneltmiş 
olduğu eleştirilere cevap vererek bir bakıma felsefenin savunusunu 
yapmıştır. Tusi’nin Fahreddin Razi’yi ciddiye alması, Meşşai felsefeye 
yöneltmiş olduğu eleştirilerin, daha önceki Gazzali ve Şehristani’nin 
eleştirilerinden daha etkili olmasından kaynaklanmaktadır. Konevi ile 
mektuplaşmasından ve eldeki diğer delillerden hareketle kendisinin İbn 
Arabi’nin düşüncelerinden de haberdar olduğunu söyleyebiliriz. İslam 
düşüncesi bakımından Tusi’nin en önemli özelliklerinden birisi de felsefe 
ve kelami düşünceyi birbiriyle uyumlu hale getirmeye çalışmış olmasıdır. 
Bu dönemde yaşayan diğer düşünürler de, Debiran Katibi el-Kazvini 
(ö.1276) de İslam düşüncesinin gelişimine katkıda bulundular. 

Nasıruddin Tusi’nin vefatından İsfehan okulunun kuruluşuna kadar 
geçen üç yüz yıllık bir süre vardır. Bu üç yüzyıllık süre zarfında yeni orijinal 
metinlere pek fazla rastlamıyoruz. Bunun yerine daha önceki düşünürlerin 
eserleri üzerine çeşitli düzeylerde açıklayıcı yorumlar yazılmıştır. 
Bununla birlikte bu dönemle ilgili daha tutarlı karar verebilmek için daha 
ayrıntılı araştırmalar yapmak gerekir. Nasıruddin Tusi’nin öğrencileri 
Kutbuddin eş-Şirazi (ö.1311) ve Allame Hılli (ö.1325) bu dönemin en 
önemli iki şahsiyetidir. Sühreverdi’nin Hikmetü’l-işrak’ına şerh yazmış 
olan Kutbuddin eş-Şirazi İşraki felsefi düşünceyi savunuyordu. Mevlana 
Celaleddin Rumi ile görüşmüş ve Sadreddin Konevi’den ders almıştı. 
Farsça olarak kaleme almış olduğu eseri Dürretü’t-Tac li-Gurretü’t-dibac 
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adlı felsefi eserinde de Sühreverdî’nin düşüncesine bağlı kalmıştır (Cooper, 
2007:  250) . İbn Arabi düşüncesine bağlılığı ile bilinen Haydar Amulî 
(ö.1319) da bu dönemde yaşayan bir başka İran’lı düşünürdür. Haydar 
Amulî şiilikle ve tasavvufu özdeşleştirir ve bunları Ekberiyye adı altında bir 
araya getirir. Ancak ifade etmemiz gerekir ki burada Ekberiyye bir tarikat 
değil bir düşünce ekolü anlamındadır. Ona göre on iki İmam İslamın, 
şeriat, hakikat ve tarikatten oluşan üç boyutunun önderleri olmuşlardır. 
Haydar Amulî  Şiilik-tasavvuf karşımı batınî-şii bir İslam anlayışını temsil 
etmektedir. Haydar Amuli bu bakımdan İran’daki İslami düşünce hayatı 
üzerinde etkili olmuştur. (Cooper, 2007:  254)

İran’da Kazarun yakınlarında bulunan Devvan’da dünyaya gelen 
Celaleddin Devvani (ö.1502) de yine bu dönemin düşünürlerinden biridir. 
Akkoyunlular döneminde Fars kadısı olan Devvani eserlerinin çoğunu 
Arapça olarak kaleme aldı. Tusî’yi örnek alarak kaleme aldığı Ahlak-i 
Celâlî’si ise Farsçadır.  Bir diğer eseri ise, Nasıruddin Tusi’nin Ali Kuşçu’ya 
ait olan Tecrid’e yamış olduğu şerhe yazmış olduğu haşiyedir.  Bazen 
Devvani, Sadettin Deşteki, Gıyaseddin Deşteki ile birlikte “Şiraz Okulu”na 
nispet edilir. 2

Bu döneme damgasını vuran bir başka düşünür-mutasavvıf Türk bir 
aileye mensup olan İbn Türke (ö. 1432)dir. Esrerlerinin bir kısmını Farsça 
olarak kaleme alan İbn Türke, şii-batınî perspektifle, Meşşai, İşraki ve 
Ekberî perspektifi bir araya getiren bir düşünür olarak bilinir. İbn Arabi’nin 
Füsusu’l-hikemine bir şerh yazmıştır (Nasr, 1975: 68). 

Safeviler Dönemi: Isfehan Okulu 

İran’daki felsefi düşüncenin Safeviler döneminde (1501-1732) daha önceki 
üç yüz yıllık süre ile karşılaştırıldığında önemli gelişmeler gösterdiğini 
söylemek mümkündür. Safeviler meşruiyet sorunlarını şia ile olan 
irtibatlarını güçlendirmek suretiyle ortadan kaldırmak istiyorlardı. Bu 
bakımdan, Şah İsmail’in iktidar yıllarından(1501-1524) itibaren olanca 
güçleriyle şiiliğe kurumsal bir kimlik kazandırmak için gayret gösterdiler. 
Safeviler 1520 yılında Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusuna 
yenilince karşılarındaki Sünni-Osmanlı tehlikesinden kendilerini emniyete 
almak için başkentlerini önce Kazvin’e daha sonra da İsfahan’a taşıdılar. 
Özellikle de I. Şah Abbas’ın hükümdarlığı sırasında (1588-1629)  İsfehan 
kültür, bilim ve sanatın merkezi haline gelmişti. Isfehan Okulu bu dönemde 
teşekkül etmiştir. Elbette bunun, Şiiliğin artık daha görünür bir şekilde 
yaşanmaya başlanması ve daha önceki hazırlık niteliğindeki çalışmaları 
gibi nedenleri vardır. Başka bir deyişle İsfehan okulu kendiliğinde ortaya 
çıkmamıştır ve elbette bu adlandırma modern dönemlere aittir (Corbin, 

2   İbrahim Dışkaya’nın 1 Mart 2008 tarihinde Bilim Sanat Vakfındaki konuşması. 
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2000: 137) İsfehan Okulu sadece İslam felsefesi alanında değil, kelam, 
fıkıh gibi diğer İslami ilimler alanında da Zeynüddin İbn Ali İbn Cebei(ö. 
1558), Abdu’l-Ali el-Âmili, Muhammed Taki (ö. 1659) ve Muhammed 
Bakır (ö. 1699) gibi ilim adamları yetiştirmiştir.  Mir Damad (ö.1631)ile 
başlayan İsfehan okulunda Molla Sadra gibi büyük filozoflar yetişmiştir. 
Mir Damad’ın anlaşılması zor üslubunun dönemin baskısı karşısında 
yegâne sığınağı durumuna gelmişti. Mir Damat, Meşşai ekolü takip ederek 
mahiyetin asıl varlığın ise itibarî olduğu görüşünü savundu. Diğer yandan 
sonsuz yaratma düşüncesini savunuyordu. Kelam ve fıkıh gibi alanlarda 
çalışan kimseler ile devletin meşruiyetine zemin hazırlamaları sebebiyle 
daha rahat çalışma olanaklarına sahiplerdi (Hamid Debaşi, 2007-2: 262). 
Ayrıca özellikle kelamcıların filozoflara karşı saldırgan, yasakçı ve tekfirci 
bir tavır içinde olduklarını görüyoruz. Bu dönemde yaşayan filozoflardan 
Kadı Said Kummî (ö. 1691) , kendilerini tekfire yeltenen din adamlarını 
el-envâru’l-Kudsiyye adlı kitabının önsözünde mahkûm eder. Kelamcılar 
ise kendisine aynı sertlikte cevap verdiler. “1759 yılında vefat eden 
Kelamcı Kutbuddin Muhammed Neyrizi takipçilerine İbn Sina’nın ve diğer 
filozofların eserlerini okumayı yasakladı. Buna başka örnekler vermek 
de mümkündür. Mesela Molla Muhammed Bakır el-Meclisi (ö.1700) , 
felsefecilerin şiiler üzerindeki etkisini asgariye indirmek maksadıyla şii 
imamların söz ve hareketlerini topladı ve sistemleştirdi (Hamid Debaşi, 
2007-2: 266).

Şüphesiz sadece İsfehan okulu değil tüm İran-İslam felsefesi tarihinin 
en önemli filozofu Esfar-ı Erbaa adlı abidevi eseriyle tanınan Molla 
Sadra(ö.1640)’dır. Daha sonraki dönemlerde ve günümüzde de etkisi 
devam eden Doğu’da ve Batı’da birçok felsefi araştırmaya konu olan Molla 
Sadra, İslam düşüncesi tarihinde Yeni Eflatuncu düşünce akımına karşı 
Gazali ile başlayan süreci en uç noktasına götürdü. O dönemde revaçta 
olan ve kendi takipçileri olan felsefi, kelami düşüncenin aslında aynı amaç 
etrafında birleştiğini savundu.

“Molla Sadra bir yandan âriflerin özellikle de İbn Arabi ve öğrencilerinin 
sezgilerini akli bir kisve içine sokarak, diğer yandan da bilhassa Nehcü’l-
belâga’da anlatıldığı şekliyle İmamların öğretilerinin felsefi ve metafizik 
etkilerinden kalkarak yepyeni bir hikmet ekolü meydana getirdi.” (Nasr, 
2014: II/190). 

 Molla Sadra, mahiyetin değil varlığın esas alınması gerektiğini 
düşünüyordu. Çünkü mahiyet neticede Molla Sadra’ya göre zihni bir 
kategori olmaktan öte bir anlam taşımıyordu. Dış dünyaya baktığımızda 
mahiyeti değil mutlak yokluğun karşıtı olan vücudu görürüz. Vücudun tek 
bir hakikat olmasına rağmen vücudun kendi içinde mertebeleri olduğunu 
düşünüyordu. 
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Mir Fendiriski (ö.1640) ve Molla Sadra’nın öğrencileri de İsfehan 
Okulunun üyeleri arasında yer alır. Bunlardan en önemlileri şunlardır: 
Molla Muhsin Feyz Kaşâni, Abdurrezzak Lahici (ö.1661), Molla Recep Ali 
Tebrizi (ö.1670), Molla Şemsa Gilani, Aga Cemal Hansari, Seyyid Ahmed 
Alevi ve Kadı Said Kummî (ö.1692). Safeviler döneminin sona ermesi ile 
birlikte felsefeye karşı oluşan karşıtlık felsefe eğitimini de etkiledi. Molla 
Muhammed Sadık Erdestani, yazmış olduğu İrfani içerikli “Hikmet-i 
Sadıkıyye” adlı eserinden dolayı Şiraz’a sürüldü. Safeviler döneminde 
kurulan İsfehan Okulunun temel düşünceleri sadece İsfehanla sınırlı 
kalmadı başka şehirlere de yayıldı. Molla Sadra da ömrünün son yıllarını 
Şiraz’da geçirdiğini unutmamak gerekir. Diğer yandan Molla Muhsin Feyz 
Kaşani de kendi doğrum yeri olan Kaşân’a gitti ve burada birçok öğrenci 
yetiştirdi. Felsefe karşıtlığının ve Afganlıların Saldırıları sonucu İsfehan’da 
oluşan olumsuz havaya rağmen felsefe eğitimi devam etti ve siyasi durum 
istikrar kazandıktan sonra da Molla Sadra’nın “hikmet-i mütealiye” 
(teozofi) öğretisi tekrar ilmi çevrelerde okutulmaya başlandı (Nasr, 1384, 
6).

İsfehan Okulu Tahrana’a taşındıktan sonra da varlığını devam ettirdi ve 
Cihangir Han Kaşkai ve Aga Mirza Rahim Erbab gibi felsefi şahsiyetlerin 
yetişmesine vesile oldu. 

Kaçarlar Dönemi ve Tahran Felsefe Okulu 

Kaçar Hanedanı’nı kuran Aga Muhammed’ Han’ın 1788 yılında, Tahran’ın 
İran’ın siyasi başkenti yapmasından sonra Tahran sadece iktisadî 
açıdan değil düşünce bakımından da İran’ın başkenti olmaya başlamıştı.  
Kaçar padişahı Feth Ali Şah, İsfehan’da yaşayan ve burada felsefe 
dersleri vermekle meşgul olan Molla Ali Nuri’yi derslerine Tahran’da 
devam etmesi için davet etti. Molla Ali Nuri (ö.1246) yaşlılığını gerekçe 
göstererek padişahın bu davetine icabet edemediyse de yerine tecrübeli 
öğrencilerinden Molla Ali Zenuzi’yi Tahrana gönderdi. Molla Ali Zenuzi 
Tahran’da daha önce inşa edilmiş olan Mervi Medresesinde ders vermeye 
başladı.  Vefat edinceye (1778) kadar yirmi yıl boyunca burada İslam 
felsefesi dersleri verdi. Zenuzi Mola Sadra’nın felsefesine bağlıydı ve 
İsfehan Okulunda yetişmişti. Dolayısıyla Tahran Okulu ilk kuruluşunda 
İsfehan okulunun bir devamı olarak faaliyet gösterdi. Ancak bizzat Molla 
Ali Zenuzu de dâhil olmak üzere burada yetişen filozoflar, Arapça eserler 
yanında Kaçar hanedanının özendirmelerinin de etkisiyle Farsça felsefe 
eserleri de yazmaya başladılar(Nasr, 1384: 6).

Böylece Tahran yavaş yavaş geleneksel felsefi düşüncenin tedrisinin 
devam ettirilmesi bakımından İsfehan’ın yerini almaya başladı. Tahran 
Okulu’na mensup diğer şahısları zikretmeden önce Kaçarlar döneminin en 
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fazla tanınmış filozoflarından biri olan Hacı Molla Hadi Sebzevârî (ö.1872)
den de bahsetmemiz gerekir. Molla Hadi Sebzevari İsfehan okuluna 
mensup olan filozoflardan Molla Ali Nuri’den ders aldı. Daha sonra 
kendi Memleketi olan Horasan Eyaletin’e bağlı Sebzevar’a yerleşerek 
vefatına kadar dersler verdi. Sebzevari islam felsefesinin temel kurallarını 
manzum bir şekilde açıkladığı Gureru’l-feraid ( Manzume fi’l-hikme) adlı 
eseri ve buna yazmış olduğu Şerh-i Gureri’l-feraid ile bilinmektedir. Bu 
kitap özellikle geleneksel medreselerde felsefi kaidelerin kolay bir şekilde 
öğrenilmesini sağladığı için ders kitabı olarak okutulmuştur. Diğer yandan 
Esraru’l-hikem adlı eserini ise Nasıruddin Şah’ın talebi üzerine kaleme 
almıştır. Tahran Okulu üzerinde etkili olan bir diğer şahıs ise Aga Seyyid 
Rıza Laricânî’dir Laricani, İran Okuluna mensup olan Kumşei’nin hocasıdır 
ve daha çok tasavvufi bir felsefe anlayışına sahipti. 

Tahran Okulunun önemli simalarından biri de Molla Ali Zenuzi’nin 
oğlu Aga Alim Hakim Müderris(ö. 1928)dir. Bidayetü’l-hikme adlı eseri 
Hikmet-i Mütealiye’yinin Esfar’dan sonra en önemli kitabı olarak kabul 
edilir. Diğer yandan İran’da Batı felsefesi ile karşılaşan bir filozofun 
yazdığı ilk eser olarak kabul edilir.  Diğer yandan İran’da geleneksel islam 
felsefesi alanında ilk kez uygulamalı felsefenin örneğini onda görüyoruz.  
Aga Muhammed Rıza Kumşei (ö.1927), Mirza Ebu’l-hasen Cilve (ö. 1918), 
Mirza Hasan Sebzevari, Mirza Hüseyin Kirmanşahi, Mirza Ahmet ve 
Mirza Mahmut, Mirza Muhammed Şâhâbâdi, Mirza Muhammed Taki 
Amili, Mirza Mehdi Aştiyani i Seyyid Abdulhüseyin Refii Kazvini. Bunlar 
Kaçarlar’ın son dönemi ve Pehlevi hanedanının ilk dönemlerinde yaşayan 
Tahran Okulu’na menup filozoflardır. Tahran Okulu mensupları, Molla 
Sadra’nın felefesini kendilerine esas almalarına rağmen İbn Sina felsefesi 
ve tasavvufun felsefi boyutuyla da ilgileniyorlardı.(Nasr, 1384: 7).  İran’daki 
İslam felsefesi ilk defa Tahran Okulunda Batı felsefesi ile yüz yüze geldi ve 
İslam düşüncesini Batı düşüncesi karşısında savundu. Müslümanların tüm 
dünyada olduğu gibi İran’da Batı karşısında zayıf kalmaları, İran’da da bu 
dönemde Batı felsefesi karşısında İslam felsefesinin itibar kaybetmesine 
sebep oldu. Her alanda olduğu gibi felsefe düşünce alanında da Batı 
kaynaklı felsefi akımlar daha fazla rağbet görmeye başladı.  Dekart’ın 
“Metod Üzerine Konuşmaları”  bu dönemde Farsça’ya çevrildi. Bununla 
ilgili aşağıda daha geniş bilgi verilecektir. Yukarıda isimlerini saydığımız 
filozoflar arasında yer alan Mirza Mehdi Aştiyani, Muhammed Taki Caferi, 
Murtaza Mutahhari, Mehdi Hairi Yezdi, Cevad Felaturi Seyyid Celaleddin 
Aştiyani gibi geçen yüzyılda felsefi düşünce alanında İran’ın yetiştirdiği 
meşhur simaların da hocasıdır. Seyyid Muhammed Kazım İsar ise Tahran 
Okulu’nun son temsilcilerinden biri olarak kabul edilir.  Kendisi geleneksel 
İslami ilimlerin yanında modern ilimler alanında da eğitim gördü ve bir 
süre Avrupa’da araştırmalarda bulundu. 
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Bu dönemde yaşamasına rağmen Tahran Okulunun bir ürünü olmayan 
ancak daha sonra da felsefe alanındaki çalışmaları nedeniyle bu okulla 
irtibatlandırılan iki kişinin daha adını anmamız gerektiğini düşünüyorum.  
Bunlardan birisi Tebriz’li bir Türk olan Muhammed Tabatabai (ö.1981).  
Kendinden sonra yetişen birçok felsefecinin de hocası olan Tabatabai 
Fransız araştırmacı Henri Corbin ile birçok modern problemleri müzakere 
etmiştir.  Usul-i Felsefe ve reveş-i realizm, İslam felsefesi ile Batı felsefesinin 
temel ilkeler bazında ilk defa ciddi bir biçimde yüz yüze geldiği eserdir. 
Bunun dışında el-Mizan adlı hacimli çalışması da tefsir alanında yazılan 
en önemli çağdaş eserler arasında sayılmıştır. Tabatabai, filozofların 
özellikle mead gibi konulardaki bazı yorumlarını Kurân’a aykırı bulup 
eleştirmiştir.   Batı Felsefesini yakından tanıyan ve Batı’da doktora yapan 
ilk İranlı felsefeci ünvanını taşıyan ve geleneksel İslam felsefesini Kum’da 
öğrenen Mehdi Hairi Yezdi de uzun süre Tahran’da felsefe dersleri vermiş 
ve özellikle varlık konusunda (hocanın klavyesinde ‘s’ harfi basmıyor galiba 
–doğru maleef !) yaptığı çalışmalarla bilinmektedir.  

Günümüz İran’ın’da Felsefe 

İranlıların Batı felsefesiyle tanışması Kaçarlar dönemine kadar uzanırsa da 
bu tanışmanın Batı felsefesinin öğrenilmesi ve özümsenmesi bakımından 
çok etkili olduğu söylenemez.  Daha 19. Yüzyılın başlarında, Mir Abdullah 
Şusteri, 1801-1803 yıllarında yazmış olduğu Tuhfetu’l-âlem adlı eserinde, 
Avrupalı filozoflarla ilgili şunları yazmaktadır: 

“Allah’ın birliğini kabul ediyorlar. Bunun dışındaki peygamberlik, 
ahiret, namaz ya da kiliseye gitme türünden dini esasları efsane olarak 
kabul ediyorlar. Bir grup var ki onlar Tanrı’nın varlığını reddediyor. 
Birbirlerinin mal ve kadınlarını mubah sayıyorlar. Çok aşırı gidiyorlar ve 
yoldan çıkmış bir vaziyette yaşıyorlar.” (Ardekani, 1389: 531)

Kaçar Prensi Bediü’l-Mülk Mirza Descartes, Leibniz ve Kant’a atıfta 
bulunarak Molla Ali Ekber Erdekani ve Molla Ali Zenuzi’ye bazı sorular 
yöneltmiştir. Her iki filozof da, söz konusu filozofların düşüncelerinin 
yeni olmadığını ve daha önce Müslüman kelamcıların görüşlerini tekrar 
ettiklerini söylemişlerdi. Ancak İslam felsefesi ve yine İslam filozoflarının 
bahsettiği şekliyle Yunan felsefesinden başka felsefi düşünce geleneği 
olabileceği akıllarına gelmeyen bu iki filozof Molla’nın prensin soruları çok 
fazla ciddiye almadıkları görülmektedir(Ardekani, 2004: 163; Ardekani, 
1389: 516).  1872 tarihinde basılan Dürûs-ı mukaddemât-ı felsefe 
(Felsefeye Giriş Dersleri) ise Üniversiteye giriş imtihanına hazırlananlara 
yardımcı olmak amacıyla, Edward adlı bir Papazın kitabından, Abdulgaffar 
Necmü’l-mülk tarafından tercüme edilmiştir. 
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Batı felsefesinden Farsçaya yapılan ilk çeviri Descartes’in Metod Üzerine 
Konuşmalar adlı kitabıdır. Bu kitap Fransız büyükelçisi ve beyaz ırkın 
üstünlüğüne dair düşünceleriyle bildiğimiz Arthur Comte de Gobineau’nun 
(ö. 1882) talimatıyla Molla İshak Lazar tarafından muhtemelen 1870’li 
yıllarda yapılmış olmalıdır. İlginç olan aynı eserin Osmanlıca’dan Farsça’ya 
Efdalüddin Kirmani tarafından tekrar tercüme edilmiş olmasıdır. Her iki 
eserin de çok fazla ilgi görmediğini söyleyebiliriz (Ardekani, 2004: 161).
Bir karşılaştırma yapacak olursak Osmanlılar İranlılardan daha erken bir 
tarihte Batı felsefesi ile tanışmışlardır.  Daha sonraki dönemlerde de İran’da 
Batı felsefesinden düzensiz ve hedefi belli olmayan çeviriler yapıldıysa da 
, tercüme eserlerin İran felsefi düşüncesi üzerinde dönüşüm anlamında 
büyük bir etkisi olduğu söylenemez. Mütercimlerin yetersizlikleri bir 
yana, tercümeler daha çok ideolojik ya da eğitim amaçlarla yapılıyordu. 
Son dönemlerde Üniversitelerde felsefe dersleri veren akademisyenlerin 
son dönemlerdeki tercümeleri ise bu bakımdan daha ciddi olduğunu 
söyleyebiliriz. Aristoteles’ten, Descartes’ten, Spinoza’dan, John Locke’dan, 
Berkeley’den, David Hume’dan, Kant’tan ve Hegel’den, John Dewey’den , 
Heidegger ve Etienne Gilson’dan ve Gademer’den tercümelerin yapıldığını 
görüyoruz. Batı felsefesi üzerine doktora çalışmaları arttı.  

Günümüzde İran’da felsefe eğitimi ve düşünce üretimi iki yoldan 
devam etmektedir. Birincisi modern üniversitelerde felsefe eğitimi ikincisi 
de medreselerde geleneksel yola felsefe eğitimi. 1934 yılında kurulan 
Tahran Üniversitesi’nin kuruluşunda var olan bölümlerden biri de felsefe 
bölümüydü. Medrese eğitimi almış felsefe hocaları üniversiteye gelerek 
felsefe okuttular. Batı felsefi adına Platon ve Aristoteles ile Descartes ve 
Kant’ın öğretildiğini görüyoruz. Bu dönemlerde daha çok geleneksel 
ekollere ait metinler okutuluyordu. Bu uygulama uzun süre bu şekilde de 
devam etti. İslam Devriminden sonra ise, özellikle yüksek lisans ve doktora 
programlarında ihtisaslaşma başladı. Öğrenciler geleneksel ekollerden 
birisi ya da karşılaştırmalı İslam ve Batı düşüncesi alanını seçebilmektedir 
(Akbari ve Uluç, 2009: 60). 1990’lı yıllardan itibaren analitik felsefe, sanat 
felsefesi, dil felsefesi ve bilim felsefesi doktora düzeyinde çalışılmaya 
başlandı ve bu alanda doktora programları açıldı. Ancak İran’da felsefe 
bölümlerinde Batı felsefesinin İslam felsefesi ile karşılaştırmalı bir şekilde 
ele alındığına şahit oluyoruz. 

Yine aynı yöntemin bir devamı olarak felsefe bölümlerinde, yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde metin merkezli öğrenin metodu ve konu ve 
problem merkezli öğretim metodu izlenmektedir. Metin olarak lisans 
düzeyinde Allame Tabatabai’nin Bidayetü’l-hikme ve Nihayetü’l-hikme 
adlı eserleri okutulur. Yüksek lisans düzeyinde İbn Sina’nın el-İşarat ve’t-
tenbihat adlı eseri ile Sühreverdi’nin Hikmetü’l-İşrak’ı ve Molla Sadra’nın 
Şevahidü’r-Rububiyye’si okutulmaktadır. Doktora’da ise İbn Sina’nın 
Şifa’sının İlahiyat kısmı ve İbn Arabi’nin Füsûsü’l-hikeminden bazı 
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bölümler okutulur. Bunun dışında Tusi’nin ve Allame Hıllînin, Adudidin 
İci ve Seyyid Şerif Cürcani’nin kelam kitapları da felsefe bölümlerinde 
okutulan kitaplar arasında yer almaktadır. İran’da Tahran, İsfehan, 
Meşhed’ ve Kum’daki birçok üniversitenin de bulunduğu yaklaşık on beş 
Üniversitede felsefe bölümü bulunmaktadır.  (Akbari ve Uluç, 2009: 62) 

Daha çok metin merkezli eğitim yapan medreseler ise felsefe taraftarlığı 
ve felsefe karşıtlığı kıskacında felsefe eğitimlerini sürdürmektedirler. 
Hüseyin Tabatabai, İmam Humeyni ve Murtaza Mutahhari gibi toplum 
nezdinde itibarlı sayılan kişilerin felsefeye karşı olumlu tutumları ve birer 
filozof olmaları felsefeye karşı medrese çevresinden gelen muhalefeti 
önemli olarak yumuşatmışsa da bu muhalefet tefkik adı altında varlığını 
sürdürmektedir. 

İran’da gerek öğretim bakımından gerekse yazdıkları eserlerle son 
yıllarda etkili olan belli başlı felsefeciler şunlardır: Abdullah Cevat Amuli, 
Seyyid Hüseyin Nasr, Muhammed Taki Misbah Yezdi, Cafer Sübhani, 
Celaleddin Aştiyani, Mehdi Muhakkık, Gulamriza Dinani, Abdulkerim 
Süruş, Rıza Daveri Erdekani, Nasrullah Purcevadi. 

Son olarak İran’da felsefe alanında faaliyet gösteren kurumlara da 
değinmek istiyorum. Bununla ilgili en önemi kurumdan birincisi 1974 
yılında Seyyid Hüseyin Nasr tarafından kurulan Encümen-i Hikmet ve 
Felsefe-i İran’dır. Bu kurumun devrimden sonra başkanlığını bir süre Gulam 
Rıza A’vani yürütmüştür. Şu anda AbdulHüseyin Hüsrevpenah kurumun 
başkanı olarak görev yapmaktadır. Kurum araştırmalar yanında felsefe ile 
alakalı yayınlar yapmakta ve seminer programları düzenlemektedir. Diğeri 
ise Molla Sadra Felsefe Enstitüsü olup doğrudan dini lidere bağlı olarak 
faaliyet göstermektedir. 

Felsefe kitaplarını sanal ortama aktararak hizmet veren felsefe ve kelam 
kütüphaneleri yanında, televizyonlarda felsefi problemlerle ilgili tartışma 
programları da ilgi ile izlenmektedir.

Sonuç 

Felsefi düşünce bakımından kadim ve zengin bir geleneğe sahip olan İran’ın 
felsefi düşünce tarihi Meşşai-İşraki ve İrfani ekollerin bir birleşimidir 
diyebiliriz.  Ancak İbn Sina’nın izlerini günümüze kadar her filozofta görmek 
mümkündür.  Bunun sebebi İbn Sina’dan bu yana felsefenin geleneksel 
medrese müfredatında yer almış olmasıdır. Medreselerin yanında modern 
dönemin üniversitelerinde de Batı felsefesi yanında İslam felsefesi de 
öğretilmektedir. Diğer yandan özellikle devrimden önce felsefeye karşı 
olan muhalefet devrimin lideri İmam Humeyni ve Murtaza Mutahhari ve 
Allame Tabatabai’nin aynı zaman da birer filozof olmaları sebebiyle epeyce 
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zayıflatılmıştır. İslam felsefesi ve Batı felsefesi konusunda araştırmalar 
yapan kitaplar ve dergiler yayınlayan devlet destekli kurumların fazlalığı 
dikkat çekmektedir. Basın yayın kuruluşlarında felsefe ile ilgili programlar 
ilgi ile izlenmektedir. İran halkının güncel felsefi problemlere karşı ilgisinin 
oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir. 
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Muhammet Taki Zehtabî ve 
Onun Çalışmaları

Muhammed Taki Zehtabi and His Work

Ali KAFKASYALI*

Öz

İran’da 1941-1946 işgal, azatlık, demokrasi hareketlerinin geliştiği, kısa 
süreli de olsa İran Türklerinin hürriyet ve istiklâli tattıkları, ana dilleri 
ile öğrenim görüp, üniversite açtıkları bir dönemi idrak ederek hayata 
başlayan Muhammet Taki Zehtabî, daha 23 yaşında iken emperyalist 
güçlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin halkı ve halkının millî değerlerini 
tahrif etme anlamında yaptıkları vahşilikleri görmüş ve karanlık 
planlarını anlamıştır. Büyük bir özveri ve kararlılıkla mensubu olduğu 
İran Türklerine bir nevi kendini adamıştır. Ömrünün tamamına yakını 
zindanlarda, ülkeler aşırı sürgünlerde, iltica ettiği ülkelerde gözaltında 
geçmesine rağmen İran Türklerinin diline, edebiyatına, tarihine ve 
kültürüne büyük eserler kazandırmış, önemli siyasî ve sosyal çalışmalar 
yapmıştır. Dil ve edebiyat alanında olsun tarih sahasında olsun onun 
yayımladığı eserler Türk Dünyası için temel eserlerdir. Zehtabî’nin İran 
toplumunu meydana getiren halklarla ilgili özellikle ekseriyeti teşkil eden 
Türklerle ilgili serdettiği siyasî düşünceleri çok ilgi çekici ve geçerliliği 
yüksek fikirlerdir. Çok yönlü çalışan ve pek çok türde eser veren bir ilim 
adamı olan Zehtabî’nin sosyal faaliyetleri de büyük önem arz etmektedir. 
Kaşkaylardan, Halaçlara, Türkmenlerden Şahsevenlere kadar pek çok 
İran Türk tayfasının aydınları ile iletişim kurarak edebî ve kültürel 
çalışmalarda işbirliği yapmış ve onlara rehberlik etmiştir. Doğu ve Batı 
dillerini bilmesi, onun dünya basınını takip etmesini ve Berlin, Bağdat 
ve Tebriz gibi kültür merkezlerinde dergiler çıkarıp, yayın yapmasını 
kolaylaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhammet Taki Zehtabî, İran Türkleri, Şebüsterli, 
Kirişçi.

 *  Prof. Dr., Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
akafkasyali@hotmail.com
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Abstract

Muhammet Taki Zehtabî started his life witnessing the period of 1941-
1946, when the forces of invasion, enfranchisement and democratic 
movements were contending for supremacy and the Turks in Iran had 
freedom and independence for a short while and had been learning in 
their native languages and establishing universities; he had seen what 
brutalities imperialist forces and their local collaborators committed to 
manipulate the people and distort the national values, and understood 
their dark plans. With great devotion and determination, he dedicated 
himself to his people, Iranian Turks. Despite the fact that for most of 
his life, he was imprisoned, exiled or arrested in the countries where 
he sought asylum in, he created many great works that benefited the 
language, literature, history and culture of the Iranian Turks and penned 
important political and social works. Whether in the field of language 
and literature or in the field of history, the works published by him are 
elementary for the Turkish world. Zehtabî’s political opinions on peoples 
that make up the society of Iran, majority of them being about the Turkish 
people, are very interesting and they have high validity. Zehtabî was a 
versatile scientist who produced works in many forms and his social 
activities were also of importance. He reached out to the intellectuals of 
the Turkish peoples in Iran, such as Kashgais, Khalajs, Turkmens and 
Shahsavans and cooperated with them on literary and cultural works 
and guided them.The fact that he spoke Eastern and Western languages 
allowed him to issue magazines and make publication in cultural centers 
such as Berlin, Baghdad and Tabriz.

Keywords: Muhammet Taki Zehtabî, Iranian Turks, Şebüsterli, Kirişçi.

Giriş

Sanayi ve petrolün gündeme geldiği 19. Yüzyıl boyunca mezhebî 
didişmelerin merkezi yapılan İran, büyük güçlerin alenen müdahalesi 
ile 20. Yüzyıl boyunca da ihtilâllerin, isyanların kol gezdiği bir ülke 
olmuştur. Diğer yandan son bin yıl boyunca kesintisiz Türk hanedanları 
tarafından yönetilen İran, 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde yine büyük güçlerin 
özellikle İngilizlerin marifetiyle son Türk hanedanı Kaçarlar iktidardan 
uzaklaştırılarak Fars unsurlar yönetime hâkim kılınmıştır. Bununla birlikte 
Farsçanın dışındaki diller yasaklanmış, bilhassa Türkçe eğitim öğretim 
ve basın yayın yasaklanmıştır. Hâl böyle olunca ülkede hak aramalar, 
başkaldırılar eksik olmamıştır. Yapılan vaatler tutulmamış, Türk toplumu 
sürekli oyalanmıştır. Hatta İran Türklerinin bütün değerleri, hatta kendileri 
görmezden gelinmiş, yok sayılmıştır. Ayrıca İran Türklerinin dil, edebiyat, 
tarih, sanat ve kültür değerlerinin ihyası için çalışanlar akla gelmez 
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oyunlarla sürgünlere gönderilmiş, zindanlara mahkûm edilmişlerdir. 
Binlerce aydın öldürülmüş, sürgün edilmiş ve zindanlarda çürütülmüştür. 
Bir kısım yazar, şair, ilim adamı, aydın ise kendilerini geri vermeyecek 
güçlü devletlere sığınmışlardır. Bunlardan biri genç yaşlarında sürgünde 
olduğu Meşhed’den Sovyetler Birliğine kaçan Muhammet Taki Zehtabî’dir.

Zehtabî, çok zor ve ilgi çekici bir hayat yaşamıştır. Her zaman öncü 
olmuştur. Bir taraftan önüne çıkan engelleri aşıp kendini yetiştirirken 
bir taraftan da İran Türklerinin dili, edebiyatı, tarihi ve siyasi ve sosyal 
gelecekleri için çok önemli eserler vermiştir.

Kerimî’nin ifadesi ile Muhammet Taki Zehtabî, çağdaş İran Türk 
edebiyatının sönmez yıldızı, parlayan simasıdır. Türk milletinin başını 
dünya halkları arasında yücelten, Türk tarihinin karanlık köşelerine ışık 
saçan, çağdaş Türk şiirinin zirvesinde duran büyük şair, tarihçi ve vatan 
evladıdır. Türk milleti, böyle bir üstat, gayretli ve âlim oğluna dünya 
durdukça ve tarih boyunca güvenecektir.1

Zehtabî ile ilgili İran’da Muhammet Kerimî Bağban’ın 2007 yılında 
yayımladığı “Elimizin Nisgin Galağı”2 adlı çalışması ile 2011 yılında 
yayımladığı “Élimizin Mubariz Bilgini”3 adlı kitabının dışında herhangi bir 
eser yazılmamıştır. Türkiye dâhil diğer ülkelerde ise şu ana kadar herhangi 
bir araştırma yapılmamıştır.

Bu makale ile İran Türklerinin çok ihmal edilmiş dili, edebiyatı, tarihi 
ve siyasi hayatı hakkında birçok temel eser vücuda getirmiş Muhammet 
Taki Zehtabî ve onun çalışmaları bilim dünyasına sunulmaya çalışılmıştır.

1. Hayatı

Muhammet Taki Zehtabî 22 Mart 1923 (2 Azer 1302) yılında Tebriz 
yakınlarında bulunan Şebüster’de kirişçilikle uğraşan bir ailede dünyaya 
gelir. Babası ve annesi dindar insanlardır. O, ablası Sıdıka ile birlikte 6 
yaşında Kur’an Mektebine gider. Kur’an okumasını öğrendikten sonra 
Mirza İbrahim adlı birinin Farsça öğrenim yapan okuluna devam eder. 
Orada Farsça öğrenir. 1931 yılında sekiz yaşına geldiğinde, yeni açılan 
“Gülşen-i Raz” adlı Farsça öğrenim yapan Devlet Medresesine başlar. 1936 
yılında mezun olur.4

1  Mehemmed Reza Kerimî, Élimizin Mübariz Bilgini, İntişarât-ı Tekdiret, Téhran, 1389 (2011), 
s. 7.

2  Mehemmed Rıza Kerimî (1386/2007) Élimizin Nisgil Galağı, Profesör Zehtabî’nin Yaşayış ve 
Eserleri, (y.y.y.).

3  Mehemmed Reza Kerimî, Élimizin Mübariz Bilgini, İntişarât-ı Tekdiret, Téhran, 1389 (2011).
4  Zehtabî bir röportajda okumaya başlamasını şöyle anlatır: “Ben 5-6 yaşında idim. Benden 

büyük bacım Kur’an Mektebine gidiyordu. Annemden beni de göndermesini ısrarla istedim. 
Çâresiz kalan annem beni yanına alıp “Haver Hala”nın Kur’an mektebine götürdü. Ona rica 
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Zehtabî, kasabasında başka okul olmadığı için tahsilini devam 
ettiremez. O da kirişçilik ve tarla çayır işleriyle uğraşır. Aynı zamanda 
amcasının kütüphanesinde bulunan Türkçe kitaplara ilgi duyar. Ana dili 
Türkçeye büyük merak sarar. Tebriz’de yaşayan akrabalarının teşviki ile 
amcasının oğlu Gulam Rıza ile birlikte 1938’de Tebriz’e gider. Akrabalarının 
yardımıyla üç yıllık “Füyûzat Orta Okulu”na kayıt yaptırır. Burada üç yıl 
okuyarak ortaokul mezunu olur.

1941’de Rus ve İngiliz ordularının İran’ı işgal ettikleri ve Şah Rıza’nın 
tahttan indirilip oğlu Muhammed Rıza’nın tahta çıkarıldığı günlerde 
Hacı Mirza Ali Şebüsterî ve Aga İsmail Şemsî ile beraber Tebriz’de 
İran Türklerinin hakkını ve hukukunu savunmak için ve dili Türkçe 
olan “Azerbaycan” gazetesini çıkarırlar. Gazetede Farsça makaleler de 
yayımlanır. Zehtabî hem ilk Farsça şiirlerini bu gazetede yayımlar hem de 
Türkçe yazmaya başlar. Aynı yıl hem Tebriz’de Dânéşserâ/Öğretmenlik 
Formasyon Programına devam eder hem de Tebriz Rüştiye Edebî Orta 
Okulunda öğretmenlik yapar. Yine aynı yıllarda ilmini artırmak için 
Tebriz’de Hacı Yusuf Şiâr’ın özel okulunda Arapça ve Katolikler Kilisesi’nde 
de Fransızca dersleri alır.

 “Azerbaycan” gazetesi daha 46. sayıda iken Tahran hükûmeti tarafından 
kapatılır. Zehtabî, Dânéşseradan ayrılıp “Firdevsî Medresesi”nin edebiyat 
bölümüne devam eder ve burayı 1944 yılında bitirir. Böylece lise mezunu 
olur. Henüz Tebriz’de üniversite yoktur. Maddi imkânsızlıktan ülkenin 
yegâne üniversitesi olan Tahran Üniversitesine de gidip okuyamaz.

1945 yılının yazında Türkiye Hükûmeti, İstanbul’da okutmak için 400 
öğrenci götürür. Sovyet Azerbaycanı da Bakü’de okutmak için 400 öğrenci 
alır. Zehtabî de gitmek ister. Ancak Tebriz Maarif İdaresi zorunlu hizmeti 
olduğundan izin vermez. Aynı yıl Fransa hükûmeti Beyrut’ta okutturmak 
için yedi genç götürür. Fransızca hocası M. Joséf Gonidér’in anlattığına 
göre unvanlı ve varlıklı ailelerin çocuklarından ona sıra gelmez.

1944-1945 yıllarında Tebriz’de yayımlanan “Feryâd” ve “Hâver 
No” gazetelerinde Farsça şiirleri ile Fransızcadan tercüme ettiği şiirleri 
yayımlar. Pişeverî 1945’te “Azerbaycan” gazetesini yeniden yayımlatmaya 
başlayınca o aynı zamanda “Azerbabacan” gazetesinde de Türkçe makaleler 

etti ki beni de kabul etsin. O da razı oldu. O günden itibaren ben de ablamla birlikte Kur’an 
Mektebine gittim. Bir kaç ay içerisinde alfabeyi öğrendim. Okumayı öğrendikten sonra evimizde 
bulunan Türkçe hikâye kitaplarını, Emir Aslan, Şah İsmail, Melik Memmed, Aslı ve Kerem gibi 
hikâye kitaplarını, okumaya başladım. Ancak sözlerin manalarını çok da iyi anlamıyordum. Kış 
gelince komşu hanımlar, kızlar gelip bizim eve toplanır beni masanın üstünde oturtup, çırayı 
önüme koyardılar. Ben de bu hikâyeleri onlara okurdum. Kış geçinceye kadar benim işim bu idi. 
Sonra Mirza İbrahim adlı birinin Farsça öğrenim yapan okuluna gittik. Orada Farsça öğrendik. 
Daha sonra tahminen 1931 yılında, yeni açılan “Gülşen-i Raz” adlı Farsça öğrenim yapan Devlet 
Medresesine başladık. Burada Türkçe konuşmak yasak idi. Türkçe konuşanlara para cezası 
verirlerdi.” (Hebib Dağşeherli, Üstad Mehemmed Tegî Zehtabî  ile Son Musahibe, Mecmua-ye 
Makalât 6, s. 92.)
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yazar. Ayrıca aynı yıl yine Tebriz’de çıkan “Cavanlar” gazetesinin başına 
geçer ve burada siyasi yazılar yazar. Bu yazılarla da siyasi hayata katılır. 
Pişeverî’nin kurduğu Azerbaycan Demokrat Partisine üye olur. Onun 
başkanlığında yürütülen millî harekete katılır. 21 Azer 1324/12 Aralık 
1945’te Mir Cafer Pişeverî liderliğinde merkezi Tebriz olan Azerbaycan 
Muhtar Hükûmeti kurulunca İran’ın Tahran’dan sonra ikinci üniversitesi 
Tebriz’de açılır. Zehtabî bu üniversitenin “Dil Edebiyat Fakültesi”nin 
ilk öğrencilerinden biri olur. Hükûmet başkanı Mir Cafer Pişeverî de 
bu bölümde haftada iki gün ders vermektedir. Zehtabî, aynı zamanda 
üniversitenin ilk hocalarından biri olan ve “Dünya Edebiyatı” dersini veren 
Pişeverî’nin de öğrencisi olur.5

Bir yıl ancak ayakta kalabilen bu hükûmet, büyük güçlerin desteği 
ile Şah orduları tarafından 12 Aralık 1946’da yıkılır. Bütün Türkçe eğitim 
veren kurumlar kapatılır. Türkçe yayınlar toplatılıp yakılır. Tebriz’de kaçıp 
saklandığı hâlde bu vahşilik karşısında “Sen O’san Men de Bu’yam”6 
adlı ünlü şiirini yazıp el altından halka yayar. 1947 yılında Tahran’a kaçar. 
Burada yakalanıp tutuklanır. Meşhed’e sürgün edilir. Orada mecburi 
iskâna tabi tutulur ve şeker fabrikasında çalıştırılır. 1948 yılında yüksek 
tahsil almak için Sovyetler Birliğine kaçar. Rus işbirlikçilerinin ihbarı 
ile Merv’de yakalanır. Sınır ihlâli kanunun en ağır maddesi ile üç yıl 
ceza kesilip zindana atılır. Çarcu, Taşkent, Siverdlovski gibi zindanlarda 
tutulur. Ardından Sibirya’ya çalışma kamplarına gönderilir. İki yıl Tavada 
Çayı kenarında bulunan Tavda Şehri Çalışma Kampında orman işlerinde 
çalıştırılır. Oradan Bakü’de bulunan dostu Hamit Mehemmetzâde’ye bir 
mektupla vaziyetini bildirir. Onun gayreti ve girişimi ile mahkûmiyetten 
bir yıl önceden bırakılır. O zamanki adı “İstalinabad” olan Düşanbe şehrine 
gönderilir.

1951- 1952 yıllarında orada siyasi mektepte okuyarak üniversiteye 
girmek ister. Lakin lise diploması yanında olmadığı için mümkün olmaz. 
Bir yıl gündüzleri dokuma fabrikasında çalışır, akşamları da gece lisesinin 
son sınıfına devam ederek lise diploması alır. Bakü Devlet Üniversitesine 
tahsil talebini bildiren bir mektup gönderir. Olumlu cevap alır. 1954 yılında 
Bakü’ye döner ve üniversiteye kayıt yaptırır.7

5  A. g. e., s. 106.
6  Bu şiir ekte verilmiştir.
7  Üstat, bu durumu şöyle anlatır: “Diplomamı alıp Bakü Üniversitesine gönderdim. Bir iki hafta 

sonra Bakü’den olumlu cevap geldi. Ne zaman istesem sınavsız Bakü Üniversitesine kayıt 
yaptırabileceğimi yazmışlardı. Bunun üzerine 1954 yılında Bakü’ye döndüm. Bakü’de pek 
çok dostum vardı. Onlarla görüştüm. Birkaç gün sonra Bakü Üniversitesinin Dil ve Edebiyat 
Bölümüne kayıt yaptırdım. Okumaya başladım. Çok iyi hatırlıyorum başladıktan bir kaç gün 
sonra üniversitenin rektörü Prof. Dr. Yusuf Muhammet Ali, beni makamına çağırdı. O, dünya 
şöhretli bir kimyacı, ilim adamı idi. O benim notlarıma bakıp ‘Bu kadar yüksek notların var, 
niçin kimya okumak istemiyorsun?’, diye sordu. Dedim ‘Hürmetli profesör, şimdilik halkımın 
buna (dil - edebiyat) ihtiyacı vardır.’ Ayağa kalkıp bana doğru geldi. Bana elini uzatıp elimi 
sıkarak başarılar diledi. O güne kadar ben dört kişilik bir odada kalıyordum Talimat verdi bana 
tek kişilik bir oda verdiler. Ben beş yıl orada, Muhtar Hüseyinzâde, Şir Aliyev, Ağamali, Yusuf 
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Beş yıl Bakü Devlet Üniversitesinin Azerbaycan Dili ve Edebiyatı 
Fakültesinde okur. Aynı zamanda bu üniversitenin Şarkşinaslık 
Fakültesinde de Arapça dersleri alır. Arap Edebiyatı’ndan “Ebu Nevas’ın 
Hayatı ve Yaratıcılığı” konusunda doktora çalışmasını tamamlar. Üç yıl 
sonra “doçent” olur.

Üstat, bu süre içerisinde çok önemli çalışmalar yapar. Fakat Rus 
yanlısı Azerbaycan Demokrat Partisi ile Tudeh Partisi mensuplarının takip 
ve baskısı yüzünden, hiçbir eserini yayımlatamaz.

Bakü’de Dr. Haver Aslan ile evlenir. Bu yıllarda Zehtabî, Tudeh 
Partisinin hainliklerini ortaya çıkarır. Çok büyük tepki alır. 1971 yılında 
eşini bırakıp Sovyetler Birliğinden ayrılmak mecburiyetinde kalır. Irak’ın 
Moskova sefiri Şazel Tage’nin yardımı ile Bağdat Üniversitesine gider. 
Sekiz yıl bu üniversitede çalışır. Burada çok itibar görür. Bir konuşmasında 
“Ben Irak’ta gördüğüm ilme kıymet vermeyi ve ihtiramı hiç bir yerde 
görmedim.” der. En önemli çalışmalarını burada yapar.

Bağdat Üniversitesinin Şarkşinaslık Fakültesinde “Fars Dilleri” ve 
“Kadim Türk Dilleri” derslerinin eğitim öğretimi ile uğraşır. İlk olarak 
Türkçe derslerini programa aldırıp, öğretimini kendisi üstlenir. Hüseyin 
Ali Mahfuz’un çok yardımını görür. Çok geçmeden “İttihad Yolu” gazetesini 
çıkarır. Ayrıca İran halklarına yayın yapan radyoda beş dilde program 
yapar.

O, Bağdat’ta çalıştığı yıllarda sık sık Berlin, İstanbul, Hamburg’a 
giderek hem seminerler verir hem de bazı eserlerini yayımlatır. Ayrıca 
Almanya’da “Birlik” ve “Erk” dergilerini çıkarır. Erk Dergisi 41 sayı; 
Birlik Dergisi ise 5 sayı yayımlanır. Her iki dergi de 1978-1979 yıllarında 
Almanya’da basılıp Tebriz’de dağıtılır.8

Muhammet Taki Zehtabî’ye nihayet 1978 yılında Bağdat Üniversitesi 
tarafından “profesörlük” unvanı verilir.

Zehtabî ilk gençlik yıllarında tanıştığı Rus komünizminin ve Mir 
Cafer Pişeverî’nin de etkisiyle sosyalist düşüncenin savunucusu olmuştur. 
Pişeverî, 11 yıllık hapis hayatından kurtulduktan sonra nasyonal sosyalist 
hatta milliyetçi çizgiye geldiği gibi Zehtabî’nin de 30 yıldan fazla içinde 
yaşadığı komünist sistemi yakından tanıdıktan sonra görüşü ve rejime 
bakışı tamamen değişmiştir. O bir konuşmasında fikir değişikliğini şöyle 
anlatmaktadır:

“Irakta kaldığım 8 yıllık süre içerisinde, Türk tarihi, dili, edebiyatı, 
Türk halkları, yaşadıkları ülkeler ve yerler konusunda, o cümleden 

Muallim, Nesir Muallim gibi büyük üstatlardan Ana Dilimiz ve Edebiyatımız hakkında tahsil 
aldım:” (A. g. e., s. 93.)

8  Bu dergiler Muhammet Kerimî Bağban’ın özel arşivinde mevcuttur.
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İran Türklerinin nüfusu, yerleşim yerleri, tarihi, dili, lehçe ve edebiyatı 
konularında, komünizmin Sovyetler Birliğinde oluşturduğu sınırlı ve ağır 
tasavvurum tamamıyla ortadan kalkıp, onların yerini ilmî hakikatler aldı. 
Diğer taraftan Divânü Lûgât-it Türk, Kutadgu Bilig eserlerini ve Orhun 
Yenisey abideleri hakkında yazılan eserleri okuma ve inceleme imkânı 
buldum. Bunların sayesinde Türk Dilinin eskiliğini, kudretini, lehçelerini 
yakından tanıdım. Bu alandaki sınırlı bilgim, zenginleşti, düşüncem 
tekmilleşti.”9

İran’da Humeyni yönetimi iktidara gelince vatana dönmek ister. 
Yeni hükûmete mektup gönderir. Mehdi Bazargân’dan olumlu cevap alır. 
1979’da 42 yıl sonra Tebriz’e döner. Tebriz Üniversitesinde Arapça ve 
Türk Dili dersleri vermeye başlar.10 Ne yazık ki henüz yurdunun havasını 
ve suyunu doya doya soluyup içemeden 1983 yılında Tudeh Partisinin 
“marifeti” ile Türkçülük yaptığı suçlamasıyla tutuklanır.11 Dört yıl hapiste 
kalır. 1987 yılında çıkar. Hiçbir hak iddia edemediği gibi hiçbir üniversitede 
de görev verilmez. Mecburen Şebüster’deki evine çekilir. Kendi imkânları 
ile araştırma yapıp yazmaya devam eder. İran Türklerinin, aynı zamanda 
umum Türk dili, kültürü, edebiyatı ve folkloru üzerine çok önemli 
kitaplar yayımlar. Dünya ilim adamlarınca büyük ilgiyle karşılanan “İran 
Türklerinin Eski Tarihi”12 adlı iki ciltlik kitabını yazar. Kitabın birinci 
cildi 1378 (1998) yılında yayımlanır. Büyük boy 880 sayfalık bu eserin 
yayımlanması büyük ilgi uyandırır.

Zehtabî, sadece kendisi çalışmakla, yazıp yayımlamakla kalmaz, İran 
Türklerinin büyük önder ilim adamlarından Prof. Dr. Cevat Heyet’i de 
yanına alarak birlikte ülkenin en uzak diyarlarına kadar gidip buralardaki 
kalem erbapları ile görüşüp onları da bu yolda işe koymuşlardır. Büyük 
bir aydın grubu bir araya gelerek cumhurbaşkanı seçilen Muhammet 
Hatemî’ye, İran’da ekseriyeti teşkil eden Türklerin ana dili Türkçenin 
serbest bırakılması, onlara Türkçe eğitim öğretim yapma imkânı 
verilmesi konusunda istek ve itirazlarını bildiren bir mektup gönderirler. 
Cevap verilmez. Bu arada hem Berlin’de yayımlanan eserlerinin takibini 
yapmak hem de konferans vermek için Almanya’ya gider. Ne talihsizlik 
ki Almanya’dan Şebüster’e döndüğü gecenin sabahı, evinde çalışma 
masasının başında ölü bulunur. 3 Azer 1378 (Aralık 1998).13

9  M. Kerimî Bağban, Özel musahabe, özel arşivi.
10  M. Şebüsteri (Prof. Dr. Mahmut Takî Zehtabî), Bağban Éloğlu, Moheg Neşriyât Evi, Tebriz, 

1376 (1997),  s. 3.
11  Zehtabî, 24. 09.1997 günü yaptığı bir sohbette bu olayı şöyle anlatır: “20 ay Tebriz 

Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra, işime son verdiler. Çocukların yanına gitmeyi düşünüyordum 
ki hükûmet beni zindana attı. Akıla gelmez işkencelerle beni 4 yıl - Hoy, Tebriz ve Tahran’ın 
muhtelif zindanlarında tuttular. Zindanda tutulmamın sebebini öğrenemedim. Dört yıl sonra 
serbest bıraktılar. Dediler ki pervendeni (dosyanı) mahkemeye vereceğiz. Bu güne kadar 
dosyam mahkemeye verilmemiştir.

12  Muhammet Takî Zehtabî, İran Türkleri’nin Eski Tarihi, Neşri E{ter, Tebriz-1379 (1999).
13  Ş. Tağiyeva, E. Rehimli, S. Bayramzade, Güney Azerbaycan, Or{an Yay., Bakı-2000, s. 364.
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Yazık! Yazıklar ki, Türk dünyası, dört dilde eser verebilen bir büyük 
ilim adamını kaybeder.14

Ölümü üzerindeki esrarengiz perde henüz kalkmamıştır. Bazı çevreler 
onun yayımladığı “İran Türklerinin Eski Tarihi” adlı kitap ve Hatemî’ye 
yazdığı mektup yüzünden” aşırı “Fars milliyetçisi” örgütler tarafından 
öldürüldüğünü, bazı çevreler ise aşırı yorgunluk sebebiyle kalp krizi 
geçirerek öldüğünü ileri sürmektedirler.15

Onlarca kıymetli eserin müellifi, özellikle “İran Türklerinin Eski Tarihi” 
adlı büyük eseri henüz yayımlanmışken Muhammet Taki Zehtabî’nin ölmesi 
ilim adamlarını çok üzmüştür. Zehtabî’nin tam konuşulacağı ve konuşacağı 
zaman yeni gelmişti. Kara talih çok kötü zamanda yakaladı. Fuzûlî’nin 
dediği gibi devranın bîsükûn, talihin zebun, derdin çok, dermanın yok, 
dostun bîperva, feleğin bîrahm olduğu bir dönemde mücadele meydanını 
terk eder.

Muhammet Kerimî Bağban’ın anlatımı ile Üstat, çok çalışkan, 
mütevazı, umut bahşeden, gençleri geleceğe hazırlayan, derin ilme sahip, 
çok dil bilen, sağlam bedenli, güler yüzlü, ancak çabuk kırılan, kötü 
davranışlı insanlara fazla tahammül edemeyen bir insandı.

Üstadın, dostu Ali Ağa Vahid’in arkasından yazdığı manzumenin şu 
bendi kendisinin gidişini de ne kadar iyi anlatmaktadır:

“Yazmıram mersiye, çün hâcet yoh;

Yazıram sadece gördüklerimi.

Bir de ki mersiyeler

Yazılar daim hayattan köçene,

Sene amma ne gerek,

Yeniden çünki doğuldun anadan

Ölmek ile.”16

2. Çalışmaları

Muhammet Taki Zehtabî, Namık Kemal, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü gibi 

14  Ali Kafkasyalı, “Güney Azerbaycan (İran) Türkleri Edebiyatı’ndan İnciler, Palandöken Gazetesi, 
Erzurum, 10.04.2000, s. 6.

15  A. g. e., s. 6.
16  Prof. Dr. Muhammed Taki Zehtabî (M. Şebüsterli), Eli Aga Vahid’den Hatıralarım, Neşri Ehter, 

Tebriz, 1380,  s. 113.
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çok yönlü çalışan ve pek çok türde eser veren bir ilim adamıdır. O, bir 
ömür yazmış yayımlamıştır. Eserlerinin büyük bir bölümünü şer güçlerin 
husumetinden korunmak için “Şebüsterli”, “M. Şebüsterli”, “Kirişçi”, 
“M. Kirişçi” gibi müstear adlarla yazmıştır. Azerbaycan’da, Irak’ta, 
İran’da, Berlin’de yüzlerce makalesi, hikâyesi, şiiri yayımlanmıştır. Onun 
çalışmaları ne tamamen araştırılmış ne de bir araya getirilebilmiştir. Elde 
mevcut bulunan eserler onun çalışmalarının çok az bir kısmıdır.

Son yıllarda sevindirici bir çalışma başlatılmıştır. “Dr. Zehtabî 
Eserlerinin Neşir Evi” unvanlı bir dernek kurulmuş ve adından da 
anlaşıldığı gibi üstadın eserlerini derleyip yayımlama işini üstlenmiştir. 
Resmiyet kazanması beklenmektedir.

Muhammet Taki Zehtabî’nin eserlerini dört grupta toplayabiliriz: (1) 
Türk Dili Alanında Yaptığı Çalışmalar, (2) Türk Edebiyatı Alanında Yaptığı 
Çalışmalar, (3) Türk Tarihi Alanında Yaptığı Çalışmalar ve (4) Siyasi ve 
Sosyal Konularda Yaptığı Çalışmalar:

2.1. Türk Dili Alanında Yaptığı Çalışmalar

Zehtabî’nin en çok ehemmiyet verdiği konuların başında “Türk Dili” konusu 
gelmektedir. O, ana dilini öğrenmek için mücadeleye başladığı yıllardan 
itibaren büyük bir şuurluluk örneği göstererek Türk dilini öğrenmeye 
ve onun öğretilmesine çok büyük emek ve gayret sarf etmiştir. Mahalle 
mektebinde henüz okumayı öğrenmişken gece evlerine toplanan gelinlere 
kızlara gaz lambası altında hikâye okuduğu yıllardan ölünceye kadar ana 
dili Türkçeyi incelemeye ve eğitimini yapmaya çalışmıştır.

O, yukarıda hayatını anlatırken işaret ettiğimiz şekilde çocukluk 
yıllarında okumaya, yazmaya çok hevesli biridir. Orta öğrenimde iken 
aldığı zorunlu tahsilin de yönlendirmesiyle şiirlerini Farsça yazar. 
İlk yayımlanan şiirleri de Farsçadır. Ancak 1946 yılında “Azerbaycan 
Demokratik Hükûmeti”nin Pehlevî yönetimi ve onu destekleyen Amerika 
ve Avrupalı güçler tarafından yıkılması olayı onun Türkçe eserler 
vermeye, Türkçe şiirler yazmaya başlamasının miladı olmuştur. İşgal 
güçlerinin 1946 (22 Azer 1325) yılında Tebriz’i işgal ettikten sonra bir 
taraftan katliam yapıp şehri yağmalarken bir taraftan da ne kadar Türkçe 
yayın varsa toplatıp “Sahad Gabağı” denilen meydanda yaktırmaları 
Zehtabî’yi derinden etkilemiştir. Türkçe kitapların kütüphanelerden, 
okuma salonlarından hatta köşe bucak aranıp evlerden toplanması ve 
yaktırılması ona durumun vahametini göstermiştir. Bu olaya şahit olan 
23 yaşındaki Zehtabî, o günden itibaren Fars şiiri ile arasına mesafe 
koymuş, kendi ana dili Türkçe ile yazmaya karar vermiştir. Bir taraftan 
kendisini yetiştirirken bir taraftan da halkını bu konuda şuurlandırmaya 
çalışmıştır. İlk olarak “Sen O’san, Men de Bu’yam” (Sen Sensin Ben 
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de Benim) şiirini yazmıştır. O bu şiiri ile halkına, Fars olmadıklarını ve 
Farsçanın onların ana dili olmadığını örneklerle anlatıp büyük bir millete 
mensup olduklarını ve kendi millî dillerinin olduğunu bildirmektedir. 
Bununla birlikte Farslarla ve diğer halklarla arkadaş, dost olabileceklerini, 
birlikte iş yapıp yol yürüyebileceklerini, kader ortaklığı yapabileceklerini 
ifade etmektedir. Ayrıca Fars yönetimini uyarır: Önce “başka rüzgârların” 
tesiri ile akmaması gerektiğini, ikinci olarak da: halkıma hor bakmaman 
lazım, der. Arkasından olabilecekleri de söyler. Eğer bunu zorla yapmaya 
kalkarsan, milletimi zelil edersen gün gelir, devran döner iktidarı ve ülkeyi 
terk etmeye mecbur kalırsın, der.

Zehtabî, halkının varlığını korumasının ve geliştirmesinin ve milletler 
sahnesine çıkmasının yegâne yolunun millî kimliğinin asli unsuru olan ana 
dili Türkçe sayesinde olacağını tâ gençliğe adım attığı yıllarda bilmiştir. 
Bunun işaretini Tebriz’de yayımlanan dergilere Türkçe yazmasından, 
Tebriz’de ilk olarak açılan üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne 
kayıt yaptırmasından, Sibirya’da, Düşanbe’de sürgünde iken Bakü 
Devlet Üniversitesine yazdığı mektuplardan ve en belirgin işaretini 
ise Bakü Üniversitesinin rektörü Prof. Dr. Yusuf Muhammet Ali’nin 
makamına kabul edip “Bu kadar yüksek notların var niçin kimya okumak 
istemiyorsun?” diye sorduğunda “Hürmetli profesör, şimdilik halkımın 
buna (dil - edebiyat) ihtiyacı vardır.” sözlerinde açıkça görüyoruz.

Zehtabî, Bakü’de rahat ortam bulamadığından, başka bir ifade ile 
komünist idareler tarafından yeteri imkân verilmediğinden Bağdat’a gidip, 
Bağdat Üniversitesinde Türkçe Bölümü açıp Türk Dili ve Edebiyatı dersleri 
vermeye başlamasıyla Türk Dili çalışmalarına daha da hız vermiştir.17 
Bir taraftan Bağdat’taki Türkmen gençlerinin Türkçe öğrenmelerine 
çalışırken bir taraftan da Almanya’da yaşayan İran vatandaşı Türklerin 
Türkçe öğrenmeleri için gayret sarf eder. Hatıralarında bu konuyu şöyle 
anlatır: “Bağdat’ta iken bir defasında Berlin’e gelmiştim. Orada pek çok 
Azerbaycanlı genç bana müracaat ederek dediler ki, biz ana dilimizi 
öğrenmek istiyoruz, ancak kitabımız yoktur. Ben Bağdat’tan döndükten 
sonra onlar için ‘İran Türkçesinin Sarfı’ adında bir kitap yazdım. Onu 
Berlin’e gönderdim. Orada yayımlandı.”18

Muhammet Taki Zehtabî’nin İran Türkçesi üzerine yaptığı belli başlı 
çalışmalar:

17  Bu olayı şöyle anlatır: “Birkaç ay çalıştıktan sonra gördüm ki, Şark Dilleri Bölümünde Farsça, 
Arapça, hatta Peştu dilinde tedris yapıldığı hâlde Türk Dili öğrenimi yapılmamaktadır. Bunu 
yönetimde bulunan Hüseyin Ali Mahfuz’a söylediğimde, muallim bulamadıklarından dolayı 
açamadıklarını söyledi. Muallim var, işte ben dedim. Böyle deyince Mahfuz dedi ki, git 
öğrencilerle konuş, kim Türkçe tahsil almak istiyorsa getir, dedi. Gittim öğrencilerle görüştüm. 
Kerkük Türklerinden dört erkek öğrenci ve üç kız öğrenci memnuniyetle kabul ettiler. Böylece 
Türk Dili derslerini başlattık.” (H.  Dağşeherli, s. 94.)

18  A. g. e., s. 93.
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2.1.1. İslâm’a Kadar İran Türklerinin Dil ve Edebiyatı19

Zehtabî’nin İran Türkçesi üzerine yaptığı çalışmalarının başında “İslâm’a 
Kadar İran Türklerinin Dil ve Edebiyatı” adlı eseri gelmektedir. Bu eserde 
Azerbaycan ve Çağdaş İran Türklerinin İslâm’dan Önceki Kısa Tarihi, dili, 
eski Türk edebiyatı, Türk halkbilimi ve eski Türk şiirinin formaları ele 
alınıp incelenmiştir. Eser Arap alfabesi ile Türkçe yayımlanmıştır.

2.1.2. İnci Dilim Edebî Azerbaycan Dilinin Gaydaları20

Zehtabî’nin Türk Dili üzerine yaptığı çalışmalardan ikincisi altmış sayfalık 
bu çalışmada Çağdaş Azerî Türkçesinin ses, hece, ahenk, vurgu hususları 
incelenmiştir.

2.1.3. Muasır Edebî Azerî Dili21

Bu eser Zehtabî’nin 25 yıldan fazla Türkçe eğitim öğretim tecrübesinin 
ürünüdür. İlk olarak 1976 yılında Bağdat’ta üniversite öğrencilerine 
Türkçe öğretmek için hazırlamış ve yayımlamıştır. İran İslâm İnkılâbı’nı 
müteakip İran’a döndükten sonra bu esere çok ihtiyaç olduğunu görür ve 
“Ana Dilimizi Öğrenmek” ve “Zeban-e Edebî Muasır Azerî” adlı kitapları 
yayımlar. 1989 yılında Tebriz radyosunda çalışanlar için Türkçe öğrenim 
verme görevini üstlenir. Neticede bütün bu çalışmaları bir araya getirerek 
bu eseri meydana getirir. 1989 yılında Tebriz’de yayımlar.

Eserde İran Türkçesinin en basit kurallarından en karmaşık 
meselelerine kadar bütün özelliklerini ele almıştır. Eserin ana maksadı 
Türkçenin bilimsel olarak öğretilmesidir.

2.1.4. İlmü’l-Meânî (Leksikoloji/Anlambilimi)22

Farsça yazdığı ve Tebriz’de yayımladığı bu eserinde üstat büyük bir 
maharetle İran ediplerinin eserlerini esas alarak İran Türkçesini 
anlambilimi yönünden değerlendirmiştir. Zehtabî, bu sahada da iddialı 
ve çok önemli bir eser meydana getirmiştir. O yaptığı analitik yorumlarla, 
çağdaş İran Türkçesi kelime ve kelime gruplarının anlam genişliğini 
ve derinliğini göstererek İran Türkçesinin güzelliklerini ve özelliklerini 
göstermiştir. Leksikoloji sahasında örnek bir eser oluşturmuştur.

19   Muhammet Takî Zehtabî, İslâm’a Kadar İran Türklerinin Dil ve Edebiyatı, Ahter, Tebriz, 
1380/2001.

20  Muhammed Taki Zehtabî (Kirişçi), İnci Dilim Edebî Azerbaycan Dilinin Gaydaları, Neşr-i 
Ehter, Tebriz, 1381/2002.

21  Muhammet Takî Zehtabî, Muasır Edebî Azerî Dili, Neşr Evi, Tebriz, 1378/1999.
22   Muhammet Takî Zehtabî, İlmü’l-Meânî (Leksikoloji), Neşr Eldar, Tebriz, 1371/1992.
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2.1.5. Azerbaycan’ın Yér Adları23

2.1.6. Azerbaycan Dilinin Nehvî24

2.1.7. Ana Dilimizi Néce Yazaġ25

2.1.8. Zebân-i Farsî, Be Zebân-é Mellî Diger İran-é Berterit Dâred? 
(Fars Dili İrandaki Diğer Dillerden Üstün müdür?)26 Üstat, bu çalışmayı 
Bağdat’ta yapmıştır. Yayıma hazırdır, ancak henüz yayımlanmamıştır. 

2.1.9. El-Gavaidü’l Farsiyye, (Arapça)27

Üstat, bu eserde Farsçanın gramerini Arapça yazmıştır. Bu eser de dil 
sahasında yapılmış çok önemli bir çalışmadır.

2.1.10. Ebü Nevâs El Hasan Bin Hanî (Yayımlanmamış Doktora 
Tezi)28

Zehtabî’nin doktora çalışmasıdır. Uzun soluklu çok büyük bir çalışmadır. 
Muhammet Kerimî Bağban’ın verdiği bilgiye göre Zehtabî’nin doktora tezi 
olan bu eser kız kardeşinin oğlundadır. Henüz yayımlanmamıştır.

Bunlardan başka çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan ancak henüz 
bir araya getirilemeyen pek çok makalesi vardır.

2.2. Türk Edebiyatı Alanında Yaptığı Çalışmalar

Zehtabî, dil ve edebiyat çalışmalarını iç içe birlikte yürütmüştür. Yukarıda 
bahsini ettiğimiz “İslâm’a Kadar İran Türklerinin Dil ve Edebiyatı” adlı 
eserinde görüldüğü gibi dil meselesi ile edebiyat meselesini iç içe işlemiştir. 
Bu sebepten onun eserlerini kesin çizgi ile ayırmak pek mümkün değildir. 
Onun edebiyat sahasına dâhil edeceğimiz eserleri şunlardır:

2.2.1. Aruzun Türk Folklorunda Kökleri Tahkiki29

Bu çalışmaya Bakü’de başlamıştır. Çok uzun soluklu bir çalışma olmuştur. 

23  Muhammet Takî Zehtabî, Azerbaycan’ın Yér Adları, Mehd-i Azadî, Tebriz, (yty).
24  Muhammet Takî Zehtabî, “Azerbaycan Dilinin Nehvî”, Fecr-i Azerbaycan Dergisi, Tebriz, 

1375/1996.
25   Muhammet Takî Zehtabî, Ana Dilimizi Néce Yazaġ, Yaran, Tebriz, 1375/1996.
26  Muhammet Takî Zehtabî, Aya Zebân-i Farsî, Be Zebân-é Mellî Diger İran-é Berterit Dâred? 
(Fars Dili İrandaki Diğer Dillerden Üstün müdür?), (yty).
27  Muhammet Takî Zehtabî, El-Gavaidü’l Farsiyye, (Arapça), Yayınevi Belli Değil, Bağdat, (yty).
28  Muhammet Takî Zehtabî, Ebü Nevâs El Hasan Bin Hanî (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
29  Muhammet Takî Zehtabî, Aruzun Türk Folklorunda Kökleri Tahkiki, Guneyli, Tehran, 

1394/2015.
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Otuz yıl bu çalışma onun fikrinden, gözünden ve kaleminden uzak 
kalmamıştır. Bakü Devlet Üniversitesinde hocaların ekseriyetinin “Aruzun 
Türk edebiyatına dışarıdan geldiğini, Türk edebiyatına yabancı bir 
unsur olduğunu” yinelemeleri onu bu konuda araştırmaya sevk etmiştir. 
Aruzun eğer Türk edebiyatı ile ilgisi olmasaydı, Türk edebiyatı bu vezne 
bu derece hüsnü kabul gösterip onu bu derece benimsemezdi, düşüncesi 
ile çok derin araştırmalar yapmıştır. Türk edebiyatının esasını oluşturan 
halk edebiyatından yola çıkarak aruzun köklerini Türk edebiyatında 
araştırmıştır. Bu hususta da önemli tespitler yapıp, önemli veriler 
elde etmiştir. Üstat belli başlı halk edebiyatı unsurlarını, Dede Korkut 
Hikâyelerini, Köroğlu destanlarını inceler; bazı Türk halklarının Yakut, 
Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Tatar, Kırım Türklerinin halk 
edebiyatı ürünlerini değerlendirir. Bunca yıllık araştırma, inceleme ve 
değerlendirmeden sonra üstat şu kanaate varır ki “Aruz Türk edebiyatına 
yabancı değil, aruz Türk edebiyatındandır.” O, aruzun Türk edebiyatında da 
olduğuna inanmaktadır. Özellikle İslâm’dan önceki halk bilimi ürünlerinde 
aruz olduğu kanaatine varmıştır. Ona göre aruz Türk ve Fars edebiyatında 
da mevcut olmuştur ancak bunu Araplar sistemleştirmişlerdir. Ayrıca aruz 
Arap, Türk ve Fars edebiyatlarında farklılık göstermektedir. Bu durum 
da onun fikrini güçlendirmektedir. 600 sayfalık bu ilgi çekici, hacimli ve 
büyük çalışma onun Türk edebiyatı sahasında yaptığı bilimsel çalışmaların 
başında gelmektedir.

2.2.2. Hikâyeleri 

Zehtabî, hikâye türünde de önemli çalışmalar yapmıştır. Zehtabî’nin 
en önemli hikâyelerinden biri “Goy Olsun On”30 adlı hikâyesidir. O, 
bazı hikâye ve hatıralarını bir araya getirerek “Ġoy Olsun On, Hikâyeler 
ve ¾atireler”, adı altında ve  “ M. Mişovlu” müstear adıyla” ilk olarak 
1372/1993 yılında Tebriz’de yayımlamıştır. Daha sonra gerçek adıyla çeşitli 
baskıları yapılmıştır. 

Yazar, hikâyelerinin konularını tamamen gerçek hayattan almıştır. 
Hikâyelerinin önemli bölümünün konusunu ülkesinden uzak kaldığı 
zamanlarda başından geçen veya izleyip gözlediği olaylar oluşturmaktadır. 
Özellikle solcu kesimden gördüğü hıyanetleri ön plâna çıkarmıştır.

2.2.3. Şiir Dünyası

Bir toplumda türkünün ve şiirin bolluğu o toplumda hürriyetin ve 
demokrasinin layığınca olmadığını ve “anlayan”, “yanan” kimselerin çok 

30  Bu kitap “M. Mişovlu” müstear adıyla ve şu künye ile yayımlanmıştır: M. Mişovlu (Prof. Dr. 
Mahmut Takî Zehtabî), Ġoy Olsun On, Hikâyeler ve ¾atireler, İntişarâtı Éldâr, 1372/1993, 
Tebriz. İkinci baskısı ise Muhammet Takî Zehtabî (1376 /1997), Goy Olsun On, Yaran, Tebriz.
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olduğunu gösterir. Kafkasya ve İran coğrafyasında şair ve şiirin çokluğu 
bu yüzdendir.

Zehtabî düşüncelerini, maksadını ve ülküsünü sunmak ve savunmak 
için şiirin engin ifade gücünden de faydalanmaya çalışmıştır. Diğer edebî 
türlerle anlatamadığı fikirlerini, şiirin esnek, değişmeceli, yarı kapalı, 
ucu açık ve okuyucuya düşünce üretme imkânı veren özelliklerinden 
istifade ederek anlatmıştır. Şiir, Zehtabî için mücadele vasıtasıdır. Milleti 
uyandırma, düşündürme, harekete geçirme aracıdır. Şiir, onun için dil 
birliğini, gönül birliğini, düşünce birliğini, iş birliğini oluşturma yoludur.

Zehtabî’nin, eserlerinde dinî ve mezhebî telkin yoktur. O, dinî 
değerleri insanların kendi viçdanlarına havale etmiştir. O, dil meselesini, 
tarih meselesini, sanat ve kültürel değerleri, millî hassasiyetleri, hamaset 
ve şecaat meziyetlerini ülküsüne ulaşmada vasıta yapmıştır. Ancak o, 
dinî değerleri siyasi ve sosyal maksadı için vasıta yapma teşebbüsünde 
bulunmamıştır.

Şiirlerini Farsça ve Türkçe olarak iki dilde yazmıştır.

Şiir kitaplarının bazıları şunlardır:

2.2.3.1. Pervanenin Sergüzeşti31

Muhammet Taki Zehtabî, bu eserini önce Bağdat’ta daha sonra da 
Tebriz’de “M. Şebüsterli” imzaları ile yayımlamıştır. Eserde yer alan 
şiirlerin elbette ki tamamı iyidir ve anlamlıdır. Ancak kitaba adını veren 
“Pervanenin Sergüzeşti” (Kelebeğin Başından Geçenler) adlı şiirde 
kelebeğin ağzından Güney Azerbaycan’dan Kuzey Azerbaycan’a kaçan İran 
Türklerinin yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları kötü muameleler tasvir 
edilmektedir. Bu şiirde bir anlamda başından geçenleri anlatmaktadır. 
Diğer yandan kitapta yer alan “Kiçik Gardéşime Mektub” adlı şiir de yine 
kendisiyle ilgilidir. Bu şiirde de şair Sürgünde kaldığı ve mecburi ikamete 
tabi tutulduğu yıllarda, memleketinde kalan küçük kardeşine yaşadığı 
zorlukları anlatmaktadır. Bir nevi küçük kardeşi ile hasbihâl etmektedir.

Kitapta “Sağ Ol Bağdat”, “Sen O’san Men De Bu’yam”, “Bağlı 
Kapılar”, “Bir Dilek”, “Bir Daha”, “Rahşendenin Arzusu”, “Gurbettekiler”, 
“Tufan Kopacak Tufan”, “Sehend’den...”, “Susanmaz Élim”, “Él Gılıncı”, 
“Yurdumun Gıblesi”, “Seadet Vetendedir” ve “Néçe Balaca Şérler” ile “Kiçik 
Gardéşime Mektub”, Pervanenin Sergüzeşti”, “Yu{u” adlı manzumeler ve 
de “Gazeller” yer almaktadır.

31  Muhammet Takî Zehtabî, Pervanenin Sergüzeşti - Sahin Zencirde - Bez Galasında, Neşr Evi, 
Tebriz, 1357/1980.
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2.2.3.2. Bez Galası’nda

İlk olarak Berlin’de yayımlanan bu eserde İran Türklüğünün içinde 
bulunduğu tutsaklık durumu işlenmektedir. Bez Galası deyimi ile 
İran Türklerinin millî kahramanları olan Babak’e ve onun bağımsızlık 
mücadelesini başlattığı Babek Kalesi’ne işaret edilmektedir. İran 
Türklerinin yeni bir Babek’e ihtiyacının olduğunu, isyansız özgürlüğe 
ulaşılamayacağını, “Efsanedi şemşire dayanmazsa azadlık.” manzumesi 
ile kılıçtan kuvvet almayan özgürlük efsanedir demektedir. Özgürlük, 
canla, kılıçla, kanla elde edilir, diye belirtmektedir. 

Bu manzume “Pervanenin Sergüzeşti” adlı kitabın içinde de yer 
almaktadır.

2.2.3.3. Şahin Zencirde

Şair, İran Türklüğünü zincire vurulmuş şahine benzetmektedir. Şiirin 
tamamında halkına hitap ederek büyük güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin 
vurduğu zinciri mutlaka kırması, hürriyetine kavuşması gerektiğini 
vurgulamaktadır. İran Türklüğünün kendisini zincire vuran ve esaret 
altında tutan güçlerin vaatlerine aldanmamasını, kendine gelip, 
özgürlüğüne kavuşmasını, milletler sahnesinde özgün yerini almasını 
istemektedir. Diğer yandan İran Türklüğünün bağımlı kalmasına, esaret 
altında yaşamasına, insani haklarından mahrum bırakılmasına göz yuman 
milletleri de kınamaktadır. Bütün bu ikaz ve öğütlerle birlikte geleceğe 
büyük bir ümitle bakmaktadır. İran Türklüğü kendisine vurulan zinciri 
kıracaktır, kırmalıdır demektedir.

Bu manzume de “Pervanenin Sergüzeşti” adlı kitabın içinde yer 
almaktadır.

2.2.3.4. Bağban Éloğlu32

Bu eseri de ilk olarak Bağdat’ta yayımlamıştır. Zehtabî’nin uzun 
manzumelerinden biridir. 1908 Meşrutiyet İnkılâbında Settar Han ve Bağır 
Han’dan sonra üçüncü önemli kahraman olan Hüseyin Han Bağban’ın 
mücadelesini konu almıştır. Manzumenin girişinden anlaşıldığına göre 
Zehtabî, bu manzumede Hüseyin Bağban Hanın şahsında numune bir millî 
mücadele kahramanının vasıflarını ve ondan beklenenleri resmetmektedir.

2.2.3.5 Çerik Hamasesi33

Zehtabî, İstanbul’da yayımlanan bu manzumesinde 1975 (17 Merdad 1354) 

32  Muhammet Takî Zehtabî, Bağban Éloğlu, Moheg Neşriyât Evi, Tebriz, 1376/1997.
33  Muhammet Takî Zehtabî, Çerik Hamasesi, Neşr Evi, Tebriz, 1364/1985.



80

Ali KAFKASYALI
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 S
on

ba
ha

r 
20

16
/1

8:
 6

5-
94

yılında Şah Rejimine karşı mücadele başlatan ve şehit olan Şebüsterli 
Cihanbahş adlı yiğidin mücadelesini ve kahramanlığını konu almıştır. 
Hemşehrisi olan Cihanbahş’ın şahsında kendi arzularını ifade etmiş ve 
gençlere örnek göstermiştir. İlk baskısı henüz bulunamamıştır. Tebriz 
baskısının künyesini verebildik.

2.2.3.6. Behti Yatmış

Bağdat’ta yayımlanan Bahtı Yatmış manzumesi de şairin mücadele azim 
ve gayretini yansıtmaktadır. Bu manzumede de şair halkının dolayısıyla 
insanların özgür yaşama emel ve arzusunu dile getirmektedir. Bu 
manzumenin de ilk baskısını temin edemedik.

2.2.3.7.  Gaşgayî Yaylağa Köçür34

Zehtabî, İran Türkleri içerisinde önemli bir yere sahip olan ve son elli 
yıla kadar tamamı günümüzde ise az bir kısmı göçebe hayatı yaşayan 
Kaşkay Türklerinin hayat hikâyelerini ve onların kahramanlıklarını, 
fedakârlıklarını ve gayretlerini mevzu etmiştir.

2.2.3.8. ¾este Nesim (Farsça Şiirler)35

Bağdat’ta yayımlandığı bilinmekle birlikte ilk baskısı temin edilememiştir. 
Tebriz’de de henüz yayımlanmamıştır. Ancak öğrendiğimize göre yayıma 
hazır durumdadır. Yakın zamanda İran’da yayımlanacaktır.

2.2.3.9. Sara ve Mehemmed (Oyun)36

2.3. Tarih Alanında Yaptığı Çalışmalar

Muhammet Taki Zehtabî’nin çok güçlü olduğu bir yanı, hatta en güçlü 
yanı tarihçiliğidir. “Genel Türk Tarihi” alanında büyük araştırmalar yapan 
Zehtabî, “İran Türklerinin Tarihi” sahasında yaptığı çalışmalarla dünya 
tarihçileri arasında ilk sıralarda bulunmaktadır. Büyük güçlerin İran 
Türklerini görmezden gelme siyasetlerini aşmayı başarıp, İran Türklerinin 
ülke nüfusunun ekseriyetini teşkil ettiğini ve ülkenin en kadim sakinleri 
olduğunu, büyük medeniyetler oluşturduğunu dünyaya göstermiştir. Tarih 
alanında yaptığı çalışmalardan sadece “İran Türklerinin Eski Tarihi” adlı 
iki ciltlik eseri onu sahasında ilk sıralara taşımaya yetmiştir.

34  Muhammet Takî Zehtabî, Gaşgayî Yaylağa Köçür, Ümid-i Zencan, Zencan, 1378/1999.
35  Muhammet Takî Zehtabî, Heste Nesim (Farsça Şiirler), Bağdat (yty).
36  Muhammet Takî Zehtabî, Sara ve Mehmemed (Oyun), Ahter, 1389 /2010, Tebriz, 1376/1997.
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2.3.1. “İran Türklerinin Eski Tarihi I”37 Tebriz’de “Neşri Ehter” 
tarafından Arap/Fars alfabesi ile Türkçe yayımlanmıştır. Eser büyük boy 
4+880 sayfadır. En kadim devirden İskender’e kadar olan İran Türklerinin 
tarihi ele alınmıştır.

2.3.2. “İran Türklerinin Eski Tarihi II”38 de Tebriz’de “Neşri Ehter” 
tarafından Arap/Fars alfabesi ile Türkçe yayımlanmıştır. Eser büyük boy 
5+697 sayfadır. Bu ciltte İskender devrinden İslâm’a kadar olan İran 
Türklerinin tarihi incelenmiştir.

Başta Türk aydınları olmak üzere her bir aydının özellikle tarihçilerin 
mutlaka okuması gereken büyük bir eserdir. Büyük güçlerin İran 
Türklerinin tarihini nasıl görmezden geldiklerini, nasıl çarpıttıklarını, 
nasıl itibari tarih oluşturduklarını, yüz yıllardan beridir tarihe nasıl yalan 
söylettiklerini göreceklerdir.

2.3.3. “İslâma Kadar İran Türklerinin Dil ve Edebiyatı”39, 

“Neşri Ehter” tarafından 1380/2001 yılında Tebriz’de yayımlanan orta boy 
176 sayfa olan kitapta; Azerbaycan ve çağdaş İran Türklerinin İslâm’dan 
önceki tarihi, dili ve edebiyatı incelenmiştir. Mannalar, Medler, Partlar 
(Eşkaniler) üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise İslâm öncesi Türk 
şiirinin formlarına yer verilmiştir. Bunun için de bu eseri hem edebî eserler 
içerisinde hem de tarihî eserler arasında göstermek zorunda kalınmıştır.

2.3.4. “Külliyât-ı Eliağa Vahid”40

Bu eser redaktör Behruz İmanî’nin ön sözde yazdığı gibi iki yönden çok 
ehemmiyetlidir. Üstat Zehtabî, Eliağa Vahid ile Bakü’de uzun süre birlikte 
olmuş, şiirlerini bizzat Vahid’in kendisinden temin etmiştir. İkincisi ise 
Zehtabî bazı şiirlerle ilgili dipnotlarda önemli açıklamalarda bulunmuştur. 
Eliağa Vahid ile ilgili temel bir eserdir.

37  Prof. Dr. Muhammed Taki Zehtabî (Kirişçi), İran Türklerinin Eski Tarihi I, En Kadim Devirden 
İskender’e Kadar, Tebriz, Neşr-i Ehter, Tebriz, 1377/1998.

38  Prof. Dr. Muhammed Taki Zehtabî (Kirişçi), İran Türklerinin Eski Tarihi II, İskender Devrinden 
İslâm’a Kadar, Neşr-i Ehter, Tebriz, 1382/2003.

39  Prof. Dr. Muhammed Taki Zehtabî (Kirişçi), İran Türklerinin Eski Tarihi, İskender Devrinden 
İslâm’a Kadar, Neşr-i Ehter, Tebriz, 1382/20003.

40  Prof. Dr. Muhammed Taki Zehtabî (Kirişçi), Külliyât-ı Eli Aga Vahid, Redaktörler: Behruz 
İmanî ve Fatma Fehimî, Neşr-i Ehter, Tebriz, 1384/2005.
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2.3.5. “Eliağa Vahid’den Hatirelerim”41

Biyografiler ve hatıralar tarihe ışık tutan türlerdir. Zehtabî’nin hatıra 
türünde yazdığı “Eliağa Vahid’den Hatirelerim” adlı eseri bu anlamda 
zamanın tarihine yüksek seviyede ışık tutan eserdir. Bizzat idrak ettiği 
hadiseleri kaleme almıştır. Zehtabî’nin bu eserdeki üslubu da tarihî 
anlatıma yakın üsluptur.  Başka bir sözle o, hatıralarını o kadar realist bir 
üslupla yazmıştır ki onun bu eserlerini tarihten uzak düşünmek mümkün 
değildir. “Eliağa Vahid’den Hatirelerim” adlı eserde üstat, Kafkasların en 
ünlü gazel şairlerinden olan Aliağa Vahid ve dönemini anlatmaktadır.

Üstadın yukarıda edebiyat bölümünde ele aldığımız Bağban Éloğlu ve 
Çerik Hamasesi adlı manzum destanlarını da bu bölüm ilave edebiliriz. 
Ancak tür ve üslup olarak edebiyat çalışmaları içerisinde yer alması daha 
doğru olur.

2.3.6. “Tilim Han - Hayatı ve Yaratıcılığı”42

Zehtabî, bu eseri ünlü araştırmacı Ali Kemalî ile birlikte hazırlamıştır. Eser 
iki bölümden oluşmaktadır. Zehtabî’nin yazdığı birinci bölümde 18. yüzyılın 
ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Save Türklerinden büyük 
şair Tilim Han’ın hayatı esasında İran’ın merkezî eyaletleri olan Hemedan, 
Save, Zerend, Esedâbâd, ve bütün bu bölgede yerleşik bulunan Türklerin 
altı bin yıllık tarihlerinin hülasası yapılmıştır. Ali Kemalî’nin yazdığı ikinci 
bölümde ise Tilim Han’ın hayatı, eserleri ve sanatı ele alınmıştır. Eserde 
Zehtabî’nin tarihçiliğinin, Kemalî’nin de edebiyatçılığının gücünü ve 
kudretini görmek mümkündür.

2.4. Siyasi Çalışmaları

Muhammet Taki Zehtabî, bütün ömrünü İran Türklerinin istikbali ve 
istiklâli için adamıştır. O, bir halkın hür ve bağımsız olabilmesi için diline, 
tarihine, kültürel değerlerine sahip olması; siyasi ve sosyal mücadele 
ile dünya siyaset sahnesinde lâyık olduğu yeri alması gerektiğini çok iyi 
biliyordu. Bunun için de o, bir taraftan İran Türklerinin dil, edebiyat, tarih 
ve kültürel değerleri ile ilgili çalışmalarını devam ettirirken bir taraftan da 
onların hürriyet ve bağımsızlıkları için mücadele etmiştir. Dil, edebiyat, 
tarih ve kültürel gelişmişliğin ve birlikteliğin siyasi ve sosyal birliktelikle 
taçlandırılmadan netice alınamayacağını savunmuştur.

41  Prof. Dr. Muhammed Taki Zehtabî (M. Şebüsterli), Eli Aga Vahid’den Hatıralarım, Tebriz, 
Neşr-i Ehter, 1380/2001.

42  Dr. M. T. Zehtabî - Dr. Ali Kemalî, Tilim Han (Hayatı ve Yaratıcılığı), Neşr-i Ehter, Tebriz, 
1382/2003.
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Zehtabî, siyasi ve sosyal alandaki mücadelesini “Navid-e Azerbaycan” 
dergisinde “Dafie Siyaseti, Cazibe Siyaseti Olmalıdır” ana başlığı altında 
seri olarak yayımladığı 12 makalede ortaya koymuştur. Bu makalelerde 
genç yazarlara, şairlere ve siyaset adamlarına yol göstermiştir. İster yazar 
olsun, ister şair olsun isterse de siyaset adamı olsunlar ilk önce sade, 
berrak ve dürüst bir hayat tarzını benimsemeleri, haksızlık, yolsuzluk ve 
şaibelerden uzak olmaları gerektiğini vurgulamıştır. Halkın geleceğini 
şekillendirme gayretinde olan kimselerin halkla beraber ve millî vasıflı 
kimseler olmalarının kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir.

Bu yazı dizisi henüz kitap olarak yayımlanmamıştır. 

Zehtabî’nin siyasi alanda yaptığı önemli bir çalışma da “Cinayet-i 
2500 Saleh Şahân” (Şahların 2500 yıllık Cinayetleri) ana başlığı altına 
yayımlanan yazı dizisidir. Henüz kitap hâlinde yayımlanmamış olan bu 
çalışmada İran şahlarının, “Kuruşlar”dan bu yana, en kadim tarihten beri 
yaptıkları cinayetleri ortaya koymaktadır. Her bir cinayet anlatılırken 
onların maksatları, sonuçları ve arka plânları da gözler önüne serilmektedir. 
Bu makaleler İran Tarihinin karanlık yanlarını aydınlatması bakımından 
çok büyük önem arz etmektedir.

3. Düşünceleri

Zehtabî, hemen her konuda olduğu gibi siyasi ve sosyal meselelerde 
de çok akılcı düşünen bir aydındır. O, özellikle İran Türkleri meselesini 
hamasetten ve ütopik düşüncelerden uzak, realist bakış açısıyla 
değerlendirmektedir.

3.1. İran Türkleri Hakkındaki Görüşleri

İran’da sakin bulunan halkların, ki bu halkların nüfusu en fazla olanı 
Türklerdir, onlardan sonra Farslar, Araplar, Beluçlar, Kürtler ve diğer 
halklar gelmektedir, bunların yalnız Fars şovenizmi altında, Şah 
taraftarlarının yönetiminde veya Pantürkizm ideolojisi altında birliktelik 
oluşturmalarının mümkün olamayacağını düşünmektedir. Başta İran 
Türkleri olmak üzere İran halklarının birlikteliğinin ve huzurunun ancak 
federatif bir oluşumla sağlanacağına inanmaktadır. Bu hususta şunları 
söylemektedir:

“Biz Azerbaycanlılar ve İran’ın bütün muhtelif milletleri, 21. asra 
münasip bir harita ve program hazırlamalıyız. Aydınlar, bu 
düşünceyi aralarında tartışıp, görüşüp bir program bir manifesto 
hâline getirip halka sunmalıdırlar. Aydınlar halkın önüne geçip, 
halkı yürütmelidirler. Eğer biz dışarıdakiler ve içeridekiler şimdiden 
bu demokratik hedefi, yani İran’ın gelecekteki federatif bir şekilde, 
demokrasi esasında idare olunmasını hedef alırsak ve bu hedef 
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uğrunda belirli bir program hazırlarsak, belirli teşkilatlar kurarsak 
biz de, Kürt de Arap da gelecekte başarılı olabiliriz. Eğer bunu 
yapmazsak, özellikle aydınlar birlik oluşturmasalar, birleşmeseler, 
şovenistler birleşecek, Şah taraftarları birleşecek ve onlar 
kazanacaklar. Ancak ben şu fikirdeyim ki, zaman Fars şovenizmi 
taraftarı değildir! Yani 21. asır,  ne Şah taraftarıdır ne Pantürkizm 
taraftarıdır. Gelecek, bunların hiç birisini kökten teyit etmiyor. Bana 
göre gelecek, demokrasi ve onun neticesinde federatif cumhuriyet 
talep etmektedir. Onun için eğer bizim aydınlarımız ister İran’ın 
içerisinde ister dışarısında olsun, eğer 5-10 kişi fikir birliği yapsa, 
şahsi ahlâk ve karakterlerini bir yana koyup geleceği göz önüne 
alsalar, eğer belirli bir program hazırlasalar, bunların sayısı günden 
güne artacaktır. Aynı zamanda bizim Azeri Türkleri -dışarıdakiler 
olsun içeridekiler olsun- birliklerini güçlendirmelidirler. Şuurlarını 
derinleştirmelidirler. Kürt, Beluç ve Arap kardeşlerimizle 
yakınlaşmalıdırlar. Mesela Kürtleri, Ermenileri ciddi şekilde tahrik 
etmişler. Kürtler çizdikleri haritalarda Zagros Dağları’nı, yani 
Azerbaycan’ın batı taraflarının tamamını Kürdistan sınırları içinde 
göstermektedirler. Ermeniler de aynı. Onlar da “Tarih-i Ermenistan” 
kitabının ön sözünde benzer iddialarda bulunmaktadırlar. Onlar da 
“Ermenistan-ı Kebir” haritasında Azerbaycan’ın hem kuzeyini hem 
de güneyini kendi toprakları dâhilinde göstermektedirler. Eğer biz 
Azerbaycanlılar birlik olmazsak işler çok çetin olacaktır.

Bir misal vardır: O meyve ağacı ki duvardan sallanıp 
eşiye (dışarı), sahibi seyyiddir. Düşünmek ve çalışmak 
gerekir. Bir Azerbaycan teşkilâtı olmalıdır. Bu yolda çalışmak 
gerekir. Eğer teşkilât olmasa tabiidir ki kim ne isterse onu 
yapacaktır.” 43

3.2. İran Halkları Hakkındaki Görüşleri:

Zehtabî, İran halkları ile ilgili görüşlerini hemfikir olduğu Mir Cafer 
Pişeverî’nin düşünceleriyle açıklamaktadır. O, İran halklarıyla dostluk 
kurulması ve işbirliği yapılması gerektiğine inanmaktadır. Aksi hâlde bu 
halkları, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, şer güçler, birbirlerinin aleyhine 
kullanacaklardır. Eğer Türkler, Araplarla, Beluçlurla, Ermenilerle, 
Kürtlerle iyi geçinip dostluk kurarsa şer güçler onları birbirlerine düşürüp, 
onların üzerinden kendileri için fayda ve güç temin edemezler.

Zehtabî tarihî gerçekleri ve bugünkü vaziyeti göz önüne sererek bu 
konuya şöyle açıklık getirmektedir:

43  H. Dağşeherli,  s. 108 vd.
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“Bugün bizim vatanımız İran muhtelif milletlerden teşekkül etmiş 
durumdadır. Bu vaziyet bugünün işi değil. Hiç olmasa takriben 3 bin 
yıl bundan önceden durum böyledir. Bizim partinin lideri Pişeverî 
bunu çok iyi biliyordu. Bu konuda çok dikkate değer fikirleri vardı. 
O şöyle düşünüyordu: Bizim Güney Azerbaycan’ın batı ve güneybatı 
tarafında Kürtler yaşamaktadır. Bizim komşularımızdır. Şurası iyi 
bilinmelidir ki, biz onlarla hatta İran’ın diğer halklarıyla kardeş gibi 
dost olsak işbirliği yapıp çalışsak, maksadımıza ulaşırız. Geçmişte 
çok örnek teşkil eden birlikteliklerimiz olmuştur. Bunlar göz önüne 
alınmalıdır. Meşrute (meşrutiyet) inkılâbında olsun, Hiyabanî 
hareketinde olsun büyük güçler üzerimize bazı İran halklarını 
sevk etmişlerdir. Eğer biz onlarla dostluğumuzu devam ettirirsek 
onları bizim üzerimize salamazlar. Pişeverî, partiyi kurup harekete 
başlamadan önce şunu biliyordu ve şuna inanıyordu ki, bu kadar 
şoven gruplar karşısında Güney Azerbaycan Türklerinin ayağa 
kalkması çok zor olacaktır. Çünkü ister meşrutiyet hareketinde 
ister Hiyabanî hareketinde olsun hatta bütün millî hareketlerde 
şoven İran yönetimi başka milletlerin gençlerini toplayıp, Güney 
Azerbaycan’a getirip, Azerbaycan’ı boğmuştur. Neticede Pişeverî’nin 
fikri bundan ibaret idi ki, hareket meydana geldiğinde mümkün 
oldukça kardeş halkların hepsi ile dostluk kurmak, rağbet etmek, 
görüşmek, danışmak gerek, ta ki şoven İran hükümetleri onlardan 
faydalanamasın. Şöyle bir örnek vereyim: 21 Azer hadisesinde 
inkılâp başarıya ulaştı. Takriben 20 gün sonra Mehabat’ta hükûmet 
Kürtlerin eline geçti. Çok çetinlikle karşılaştılar. Tebriz’den 5-10 
büyük kamyon dolusu silah ve fedaî Mehabat’a, onlara yardım için 
gönderdik. Kürt kardeşlerimizin Demokrat Partisi’nin başarılı olup, 
millî hükümetlerini kurmaları için Güney Azerbaycanlılar kendi 
liderlerinin talimatı ile onlara yakından kardeşlik elini uzattı. Bugün 
Mehabat’ta dede ve ninelere sorarsanız onlar bunu iyi bilirler. Yine 
bilirler ki Kürt ordusunun yaranmasında Azerbaycanlıların büyük 
rolü olmuştur. Şoven Tahran güçleri Mehabat üzerine saldırdığında, 
gönderdiğimiz askerlerin ekseriyeti Mehabat savunmasında öldüler. 
Geri kalanını ise Tahran güçleri tarafından idam edildi. Tamamı 
Mehabat toprağında gömülüdürler.”44

3.3. Tahran Yönetimine Demokrasi Tavsiyesi

İran demokratik bir hükûmet olmalıdır. İran’ı meydana getiren bütün 
halklar kendi dili ile eğitiZehtabî, m öğretim yapabilmeli, kendi edebiyatını 
geliştirmeli, kendi folklorunu, kültürünü yaşayıp yaşatmalıdır. Bütün 
insanî hak ve hukuka sahip olmalıdır. Tahran Hükûmeti demokrasiden 

44  A. g. e.  s. 95-96.
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korkmamalıdır. Her halk demokratik haklara sahip olursa birlik daha iyi 
sağlanır. Şöyle bir örnek verir: “Bugün görüyoruz ki Avrupa milletleri millî 
hususiyetlerini muhafaza ederek sınırları kaldırıyorlar. Çünkü toplumun 
gelişmesi bunu talep etmektedir. Ekonomi ve sermayenin gidişatı bunu 
gerektirmektedir. Bu hükûmetler öz millî hususiyetlerini muhafaza 
etmekle birlikte ekonomik yönden birlik oluşturma gayretindedirler. 
İran’da demokratik, sosyal bir hükûmet meydana getirilirse federatif 
hükûmet yaratmak çok daha rahat olur.”45   

Zehtabî, “Eğer İran’da yakın zamanda demokratik bir hükûmet 
olmazsa, İran siyasi sınırları içindeki milletlerin haklarını resmiyette 
tanımasa, bu durum böyle devam mı edecek?” diye sorulan bir soruya 
şöyle cevap verir:

“Yarının ne olacağını bilemem. Ancak böyle olursa bu halkların 
her birisinin hakkı var ki ayrılsın. Allah, tabiat, toplum veya tarih 
bu milletleri kul veya bende yaratmamıştır. İster Kürt ister Beluç 
ister Arap  ister Türk olsun bunlar insandır. 21. asrın eşiğindeyiz. 
İnsanın gökleri fethettiği bir zamanda, böyle bir devirde bizim gibi 
bir milletin hukukunun olmaması akla sığmayan bir meseledir. Eğer 
Fars şovenizmi iktidarda kalsa ve işler böyle devam etse o zaman 
bu milletler ayrılacaklar. İstemesek de ayrılacaklar, istemesek de o 
durumda Türkmenler kardeşleri ile birleşirler. Bizim İran’da, 1,5 - 
2 milyon Beluç Pakistan’da olan 7 milyon Beluç ile birleşir. Kürtler 
Türkiye’de, İrak’ta olan Kürtlerle birleşir. Bizimkiler de bana göre 
yalnız Kuzey Azerbaycan ile değil, İran’da Türk meselesi var. 
İran’da 32 milyon Türk var. Kaşkaylar var diğerleri var...

Eğer bizim Fars kardeşlerimizin şuuru olur, bizimle kardeş gibi 
yaşamak isterlerse, er geç İran’da demokrasi oluşur ve bir federatif 
kuruluş yaranır. Bugünkü İran’dan birkaç kat daha büyük bir İran 
olur. Eğer inatlarında devam ederlerse, Fars şovenizmini saklamak 
isterlerse er geç çaresiz kalıp mecbur olurlar ki ayrılsınlar. Bu 
milletleri Allah veya tabiat kul yaratmamıştır ki.”46

Zehtabî’nin siyasî ve sosyal faaliyetleri içerisinde onun dünya basınını 
takip etmesini ve Tebriz’de, Berlin’de, Bağdat’ta dergiler çıkarıp, matbuat 
sayfalarında devamlı yer almasını da sayabiliriz. O hem dergi çıkarmış, 
hem dergi yöneticisi olmuş hem de dergilerde yazmıştır. O, “İttihat Yolu” 
dergisini Bağdat’ta; “Erk Mecmuası” adlı dergiyi ise Berlin ve Tebriz’de 
çıkarmıştır.

Zehtabî’nin diğer bir önemli sosyal faaliyeti ise o, büyük bir şuurluluk 
ve vukufla Kaşkaylardan, Halaçlara, Türkmenlerden Şahsevenlere kadar 

45  A. g. e.  s. 100-101.
46  A. g. e.  s. 102.
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bütün İran Türk tayfalarının aydınları ile bizzat oralara giderek iletişim 
kurup, edebî ve kültürel çalışmalarda işbirliği yapıp, onlara rehberlik 
etmiştir.

4. Zehtabî’nin Basın Hayatı

Zehtabî, İran, Sovyetler Birliği, Almanya ve Irak’ta bulunduğu yıllarda hem 
takip etme hem de yazılarıyla yer alma anlamında, 25 yıl sürgün hayatı da 
dâhil, basın ve yayından uzak kalmaz. Hatta yurt içinde ve dışında çeşitli 
dergilerin bizzat banisi olur. Bu dergi ve gazetelerde İran Türklerinin 
siyasî, kültürel meselelerini ve haklarını savunur. Radyo yayınlarda sadece 
İran Türklerinin değil, Orta Doğu halklarının problemlerini ve haklarını da 
birkaç dilde anlatma ve savunma gayreti gösterir.

Yukarıda işaret ettiğimiz gibi ilk olarak Tebriz’de Türkçe olarak 
1941’de yayımlanmaya başlayan “Azerbaycan” gazetesinde ilk şiirlerini 
yayımlamaya başlar. Daha sonra Tebriz’de yayımlanan “Feryâd” ve 
“Hâver No” gazetelerinde Farsça şiirleri ile Fransızcadan tercüme ettiği 
şiirleri yayımlar. 1945’te yayın hayatına başlayan “Cavanlar” gazetesinin 
yönetimini üstlenir.

Sovyetler Birliğinin muhtelif şehirlerinde yazı yayımlamasına pek 
imkân verilmez. Bağdat’a gittikten sonra ilk iş olarak “İttihad Yolu” 
gazetesini çıkarır. Ayrıca İran halklarına yayın yapan radyoda beş dilde 
program yapar. Yazma ve yayımlama işine büyük hız verir.

Zehtabî Bağdat’ta yazdığı ve yayımladığı eserlerle ve çıkardığı gazete 
ile yetinmez, Avrupa’ya da el uzatır. Almanya’da aylık olarak “Birlik” 
ve “Erk” dergilerini çıkarır. Bu dergilerin dağıtımı sadece Almanya ile 
sınırlı kalmaz, İran’da da dağıtımı yapılır. Özellikle Tebriz’de çok okunur. 
Tebriz’de yayımlanan bir dergi gibi muamele görür.

Tabiî ki Zehtabî bu dergilerde edebî yazıların yanında siyasi yazılara 
da yer verir. Başka bir ifade ile o, tarihî, edebî, sosyal meselelerin yanında 
siyasi alanda da görüşlerini sunar. Şah Rejimi’ne karşı açıktan tenkitlerini 
yazar. “Birlik” dergisinin ilk sayısında şu iki cümle çok ilgi çekicidir: 
“İran zahmet çekenlerinin ve halklarının rejim aleyhinde mücadelesinin 
başarıya ulaşacağından hiç şüphe yoktur.” “Artık saltanat rejimi uzun 
ömür süremeyip ortadan kalkacaktır.”

Ayrıca Zehtabî, İran dışında bulunan İran Türk aydınları ile plânlı ve 
şuurlu işbirliği yapar. Kurdukları “İranlı Müterakki Türk Rovşen Fikirler 
Cemiyeti” (İranlı Aydın Düşünceli İlerici Türkler Cemiyeti) ile önemli 
siyasi çalışmaların altına imza atarlar. İyi seviyede birliktelik oluşturulur. 
Dil, düşünce ve iş birliği yapılır. Çıkardıkları bu yayınlarla millî hukuk 
konusunda ve millî meselelere temas ederek ilmî bilgi verip, millî uyanış 
meydana getirirler. Dergilerin ve gazetelerin her sayısında Settar Han, 
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Bağban Eloğlu, Şeyh Muhammet Hiyabanî, Cafer Pişeverî, Samet Behrengî 
gibi Azerbaycan’ın çağdaş kahramanları ve aydınları ile ilgili makaleler 
yayımlanır. Bunlarla birlikte yayın hayatına 4 yıl aylık olarak devam eden 
“Birlik” dergisinde Şah rejiminin yolsuzlukları, haksızlıkları ve hıyanetleri 
halka anlatılır. Şahlık rejiminin yıkılmasında bunların hayli etkisi olmuştur.

“Birlik” dergisinin ilk sayısı 1354/1975 yılının Şehriver ayında, son 
sayısı ise 1357/1978 yılının Behmen ayında çıkmıştır. İran İslâm Devrimi 
sonrasında derginin mesul müdürü Prof. Dr. Muhammet Taki Zehtabî ve 
diğer çalışanlar İran’a dönmüştür. 41 sayı yayımlanan Birlik dergisinin 
bütün sayıları bir arada 1979 yılında Tebriz’de yayımlanmıştır.

O, 25 yıl kaldığı sürgün de dâhil muhtelif azap ve işkencelere maruz 
kalmasına rağmen, bir an halkını ve vatanını unutmamıştır. Şahlık rejimi, 
ülkeyi kana bulayıp, istibdadı hâkim kıldığı günden itibaren o, kültürel ve 
ilmî mücadelesini siyasi mücadelesi ile birleştirmiştir. O, Rusya, Almanya 
ve Irak’ta olduğu zamanlar da mücadelesini bırakmamıştır. Gâh basın 
işinde çalışıp dergiler çıkarmış, gâh radyo programları yaparak Türkçe 
İran Türklerinin meselelerini değerlendirmiştir.47

5. Sonuç ve Öneriler

Bin yıl kesintisiz hâkim oldukları İran coğrafyasında büyük güçlerin 
marifetiyle, Farsların hakimiyeti altına alındıktan sonra sömürgeci 
güçler tarafından görmezden gelinen, mevcut yönetim tarafından yok 
sanılan, kendi dertleriyle uğraşan kardeş halkların da ilgisinden uzak 
kalan İran Türklerinin millî değerlerinin başında gelen dil, edebiyat ve 
tarihlerinin, yurdundan kovulup, yad ülkelerde ölümle burun buruna 
yaşayan Muhammet Taki Zehtabî tarafından akademik disiplinle tespit 
ve incelemeye alınması İran Türkleri adına, aynı zamanda Türk Dünyası 
adına büyük bir şans olmuştur.

Zehtabî’nin, Rusların İran’ı işgal ettiği ve Pişeverî’nin bağımsızlık 
mücadelesi verip “Azerbaycan Millî Demokratik Hükûmeti”ni kurduğu, bir 
yıl geçmeden bu hükûmetin yıkıldığı 2. Dünya Savaşı yıllarında yaşaması, 
onun daha 23 yaşlarında İran Türklüğünün talihini, gerçek sahnede rol 
alarak izleyip, gözleyerek anlamasını sağlamıştır.

Zehtabî, eserlerinde bahsetmese de İsmail Gaspıralı’nın fikirlerinden 
etkilenerek “Dil Birliği”, “Fikir Birliği” olmadan “İş Birliği”nin 
olamayacağını çok iyi görmüştür. Bunun için bütün mesaisini, hatta bütün 
ömrünü bu yola adamıştır.

Zehtabî, her ne kadar sosyalist ve komünist grubun içinde yer 
alarak emperyalist ve işgalci güçlere karşı mücadeleye başlamış ise de 

47  M. Kerimî, “Birlik Neşriyesi”, Dilmaç, S. 32, s. 54, 2007, Tahran.
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çok geçmeden bu gruplarla araya mesafe koymuş, Mir Cafer Pişeverî 
gibi Türkçülüğünü öne çıkarmıştır. Bütün mücadelesi ve gayreti İran 
Türklüğünün bekası için olmuştur.

Zehtabî, İran Türklerinin geleceği için, hemfikir olduğu hocası Mir 
Cafer Pişeverî gibi düşünmektedir. O, 21. asır İran’ında Fars şovenizminin 
devam edemeyeceğine, aynı zamanda Şah Taraftarlığının da Pantürkizmin 
de hâkimiyete gelemeyeceğine; bu asırda İran’ın “demokrasi ve onun 
neticesinde federatif cumhuriyet talep ettiğine” inanmaktadır.

Kazakistan’da Kunanbayev, Özbekistan’da Çolpan, Türkiye’de Köprülü 
gibi İran’da da Muhammet Taki Zehtabî, Türk dili, edebiyatı ve tarihinin 
esasını koymuştur.

Zehtabi, İran Türk dili, edebiyatı ve tarihinin hem teorisi ve sistematiği 
üzerinde çalışmış hem de bu alanlarda pek çok eser vermiştir.

Zehtabî’nin eserleri hem orijinal hâliyle hem de Türkiye Türkçesi 
ile seri hâlinde ve yüksek tirajla yayımlanıp Türk Dünyası gençliğinin 
istifadesine sunulmalıdır.
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Zehtabî’nin şiirlerinden örnekler:

Sen O’san Men de Bu’yam48

“Su “ déyibdir mene evvelde anam, “âb” ki yo,

“Yuu” ögretdi uşaġlıġda mene “âb” ki yo.

İlk def’e ki “çörek” vérdi mene “nân” démedi,

Ezelinden mene “duz ġabın” “nemekdân” démedi.

…

Beli, daş yağsa da göyden, sen o’san men de bu’yam49,

Var senin başġa anan, vardır menim başġa anam.

“Özüme mesus olan başġa élim50 vardır menim,

Élime mesus olan başġa dilim vardır menim.

İstesen ġardaş olaġ, bir yaşıyaġ, birlik édek,

Vérib ġol ġola bundan sonra bir yolda gédek.

Evvelâ özge küleklerle51 gerek mıyasan,

Saniyen varlığıma, {lġıma or bamıyasan.

Yosa ger zor déyesen, milletimi ar édesen,

Gün geler, sefhe çöner52, mecbur olarsan gédesen!53

48  Mehemmed Reza Kerimî, Élimizin Mübariz Bilgini, İntişarât-ı Tekdire{t, Téhran, 1389 (2011), 
s. 103.

49  Evet, gökten taş bile yağsa, sen sensin, ben de benim.
50  Él: Halk, millet.
51  Külek: Rüzgâr.
52  Sefhe çöner: Sayfa değişir, devran döner.
53  Gitmeye mecbur kalırsın.
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Bağban54

Alovlar diyarından âlemlere,

Tanıttırmak istir sözüm,

Birin, min igit ġehremandan birin,

Zülâl çéşme tek, sade, pâk

Ve ulduz kimi lekesiz;

Birin, bir böyük kehkeşandan birin;

Yérin sinesinden çı{an

Saf bulaġlar kimi.

Élin sinesinden ġopub ildırım tek şa{andan biri;

Ne ġelbinde pul55 var, ne şöhret, ne ad;

Özü sade bağban.

Ürekden polad

Onun derdi bir él56 olub, bir de veten,

Çöreksiz ġalıb {alġ derdin çeken,

Ve övladı şamsız57 yatan

Bir insan

Ki ġatsan

Eger cövherin

Onun dağ ġeder küllere,

Döner ġehreman éllere,

Coşub kükreyen séllere,

Esir élleri haylayan yéllere,

Ġaranlıġlara son ġoyan şimşege!

54  Zehtabî, bu uzun manzumeyi 1908 Meşrutiyet İnkılâbı’nda büyük kahramanlık gösteren 
Hüseyin Han Bağban’ın şahsında bütün kahramanları yâd etmek ve gelecek nesillere örnek 
göstermek için yazmıştır.

55  Pul: Para.
56  Él: Halk, millet.
57  Şam: Akşam yemeği.
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Tanıtdırmaġ istir ġelem

Éle bir igit er ki, öz varlığın

Él uğrunda atdıġda atéşlere

Teşekkür béle ummamış;

Bir insanı ki, {alġı boğduġda ğem,

Ucaldıġda mezlumların nâlesi

Yatıb bir ömür sengerde58

Gören varsa, ġoy söylesin

Éle sade bir insanı

Ki, olmuş cevanlıġda gül bağbanı,

İgit {alġının isyanı

Coşan günler, él bağbanı.

Gören varsa, ġoy söylesin

İnsan ki, yarmış ġaranlıġları

Hüner gösterib tâ, igit milleti

Ġucub59, öpsün ölmez azadlıġları

Gören varsa, ġoy söylesin

Éle sade bir {ilġeti

Ki zehmet çeken insan hörmeti, zora, zülme, zulmetlere nifreti,

Él isyanına pak samimiyyeti

Édibdir onu éllere sévgili.

Gören varsa ġoy söylesin

Éle sade bir alġ perverdesi

Ki ancaġ igitlikleri

Édibdir onu ordu sergerdesi60.

Gören varsa ġoy söylesin

Éle sade bir insanı

58  Senger: İstihkâm.
59  Ġucub: Kucaklayıp.
60  Sergerde: Grup komutanı.
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Ki adıġda sengerde aslan ġanı

Ona yas tutub ağlamış

Hemi dostu, hem düşmanı.61

...
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İslâm Devriminden Sonra Türk 
Edebiyatından Yapılan Tercümelerin 

İran’daki Yeri

The statue of Translation of Turkish Literature after 
Islamic Revolution in Iran

Behruz BEKBABAYİ* 
Ehsan AMİRZADEH** 

Öz

Bu araştırma İslâm Devriminden sonra tercümenin durumunu ve İran toplumu ile 
Fars edebiyatındaki yerini göstermektedir. Bu araştırmada Türk Edebiyatından 
Farsçaya tercüme edilen eserlere ilişkin verilerin toplanmasıyla, Türk Edebiyatının 
İran İslâm Devriminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde İran’daki yeri araştırıl-
maktadır. Bulgulara göre tercüme edilen eserlerin sayısında özellikle 2000 yılından 
sonra artış görülmektedir. Bununla beraber bazı tercüman ve akademisyenlere göre 
Türkçeden tercüme edilen eserlerin sayısı oldukça azdır. İslâm Devriminden sonra 
tercümede genellikle tercih edilen yöntemin yerelleşme olduğunu bulgular göstermek-
tedir. İslâm Devrimi sonrasında tercümede yerelleştirmenin genellikle tercih edilen 
bir yöntem olduğunu bulgular göstermektedir. Aslında tercüme faaliyetlerinin mo-
dernitenin hizmetinde olamayarak aksine muhafazakâr eğilim gösterip klişe şekiller 
ve olguları tekrar etmiştir. Türkçe tercüme eserler ise bir müddet ilgi görmemiştir. 
Başka bir deyişle edebiyat kendi değerleri ile normlarını korumak ve kendinden ol-
mayan unsurları silmek üzere geleneksel öğeleri kuvvetlendirme yolunda adımlar 
atmıştır.

Anahtar Kelimeler: İran İslâm Devrimi, Türk Edebiyatı, Fars Edebiyatı ve Tercü-
me, Mukaddes Müdafaa.

Abstract

Examining the post-revolutionary situation of translation in Iran reveals the soci-
al condition of Iran and the position of source literature in Persian literature. Upon 
collecting the data related to the translated Turkish literature, the position of Turkish 
literature in Iran and the post-revolutionary social conditions were examined. The re-
sults have indicated that the number of Turkish translated literature, especially after 
1380s, has increased. However, translators and professors of Turkish literature and 
language believe that the number of translated Turkish literature is very low. In addi-
tion, the results showed that the prevailing translation strategy after Islamic revolu-

*   Assist Professor of The University of Allameh Tabataba’i, E-mail: behruzbaba@yahoo.com 
bekbabayi@atu.ac.ir

**   Masters Student of The University of Allameh Tabataba’i, E-mail: ehsanamh@yahoo.com 
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tion has been naturalization and localization. In fact, translated Turkish literature was 
not innovatory; on the contrary, target literature was mostly conservative. As a result, 
stereotyped patterns and models were repeated. Translated Turkish literature has been 
audited for a long time after Islamic Revolution. In other words, the target literature has 
minimized the foreignness of the translated text and reduced the foreign cultural norms 
to target-language cultural norms in order to protect and fortify them.

Keywords: Islamic Revolution, Turkish Literature, Persian Literature, Translation 
and Turkish Literature, Sacred Defense.
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Uluslararası Politikada Sivik Dinin 
Etkisi: İran Örneği

The Impact of Ci̇vi̇c Religion In International Politics: 
The Case of Iran

İsmail SARI* 

Öz

Antikiteden modern döneme kadar olan süreçte pek çok toplum ‘sivik din’ yoru-
mu ile ulusal olanı pekiştirme, politik olanı meşrulaştırma yoluna gitmiştir. Ya-
hudilik zaten bir sivik/ulusal din olarak doğduğu için, Hıristiyanlık ve İslâm’ın 
evrensel söyleminden sivik din yorumu ile kopan ve tikel/yerel olanı güçlendirme 
yoluna giden toplumlar, evrensellik-tikellik gerilimini ve buna bağlı olarak da 
meşruiyet bunalımını çok yoğun yaşamışlardır. Bizce bu gerilimi İslâm dünya-
sında en yoğun yaşayan ülke ise Şiî İran’dır. İran bu durumu her defasında dini 
ideolojileştirerek aşmaya çalışmıştır. Sasaniler döneminde Arap/Sünnî, Safevîler 
döneminde Osmanlı/Sünnî ve modern dönemde Batılı/Seküler üç meydan oku-
maya da apolojetik bir refleksle İran, dini ideolojileştirerek cevap üretmiştir. Bu 
dönemlerde Ebu Müslim Horasanî, Şah İsmail, Cemaleddin Afgânî- Ali Şeriatî- 
Âyetullâh Humeynî İran tarihinin dini ideolojileştiren sembol isimleri olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Toplumsal hayatı kutsallaştıran, sembol ve ritüellerle kuşatan sivik dinler, her 
zaman politik dine dönüşme potansiyeli taşımaktadırlar. Ayrıca “civic” (city) ve 
“politic” (polis) kelimelerinin aynı anlama geldiği düşünülecek olursa sivik din ile 
politik din arasında çok ince bir sınır vardır. Uluslararası politikada, seküler ya 
da ilahi kaynaklı olsun, sivik-politik dinlerin güç merkezli bir dış politika algısı-
na ve çatışmacı bir dile sahip oldukları görülmektedir. Günümüzde Ortadoğu’da 
sivik dine sahip üç devlet (İsrail, İran ve Suudi Arabistan) vardır. İsrail ve İran 
bölgenin normalleşemeyen iki devletidir. Birbirine zıt gibi görünse de sivik-politik 
dine sahip olmaları dış politika algısında benzerliklerini arttırmaktadır. İsrail’in 
teolojik üstünlük esasına dayalı sivik dini ile İran’ın kendisini teolojik olarak 
farklılaştıran ve kültürel üstünlüğü vurgulayan sivik-politik din yorumu, her iki 
ülkenin de normalleşmesinin önündeki en büyük engeldir. Ortadoğu’da barışın 
tesisi de bu iki ülkenin normalleşmesine, Avrupa Birliği’nin (AB) kurulmasında 
Almanya ve Fransa örneğinde olduğu gibi, Türkiye ve İran’ın bölgesel sorunlar-
da birlikte hareket etmesi ön-şartına bağlıdır. 

*   Dr., İran Araştırmaları Merkezi-Ankara (ismailahmetsari@gmail.com)
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Bu bağlamda çalışmamızda yukarıda genel ve soyut olarak aktardığımız çerçe-
vede sivik dinin uluslararası politikadaki etkisi İran örneği üzerinden analiz edi-
lecektir. Ayrıca Ortadoğu’da sivik-politik dine sahip olan İran ve İsrail’in çatış-
macı bir dış politika paradigmasına sahip olmalarında bu yönün ne kadar etkili 
olduğu çözümlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sivik Din, Politik Din, Ortadoğu, İran, İsrail

Abstract

From the antiquity to modern time, lots of society had gone to the way to sodisfy 
the national and legitimate the politic ones with ‘civic religion’ comment. The Je-
wishness already was born as a civic/ national religion.the societies - splitted 
from the universal statement of Christianity and Islam by civic religion comment 
and went to way to beef up the particular/ local one - had lived the stress of uni-
versalized - particularity and therefore The crisis of legality , so intensive. The 
country which lives this stress in The İslam world is Shia Iran. Iran everytime 
tries to overcome this situation by taking the religion ideological. Sasanid term 
Arabic/Sunni, Safavid term Ottoman/Sunni, modern term Westerner/secular - 
They had produced reply by taking the religion ideological by an apolegetic reflex 
to this three challenge. At these terms Abu Muslim Horasani, Shah Ismail, Ja-
maluddin Afhgani, Ali Sheraiti, Ayatollah Khomenei meet us as symbol names of 
taking the religion ideological.

The civic religions which are blessing the social life and enclosed with the symbols 
and rituels, have always potential for transform to a political religion. Further-
more, If you come to think about the words - the civic (city) politic (polis) have the 
same meaning, there is a thin border between the civic and political religion. At 
international policy, as it is seen that political religions-secular or divine welded- 
have a perception with power centered external policy and a clash language.In 
the present days of the Middle East, there are three countries have civic religion: 
Israel, Iran and Saudi Arabia. Israel and Iran are two unnormalized country 
of the region. However they seem opposite to each other, to have a civic- politic 
religion increases the similarity of external policy perception of this two country. 
Israel’s theologic looking up psychology to itself and İran’s civic- politic religion 
which causes theologic differentiation and emphasizes cultural superiority are 
The biggest interferences of normalization for both of this two country. To install 
the peace on middle east depends The normalization of this two country and the 
precondition of Turkey and Iran’s together moving like Germany and France on 
European Union foundation.

In this study we transfer the above context, the civic religion in general and in the 
abstract will be analyzed on the example of the Iranian influence in international 
politics. With civic-political religion in the Middle East, Iran and Israel in being 
with a confrontational foreign policy paradigm that tries to analyze how effective 
this direction.

Keywords: Civic Religion, Political Religion, Middle East, Iran, Israel



Uluslararası Politikada Sivik Dinin Etkisi: İran Örneği

119

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / Sonbahar 2016/18: 117-134

Giriş

Dış politikada belirleyici olan faktörler, jeostratejik konum, ülkenin etnik-
kültürel yapısı, ekonomik zorunluluklar, askeri ihtiyaçlar, doğal kaynaklar, 
kamuoyu, uluslararası sistem olarak sayılabilir. Bunlar dış politikanın 
daha çok pragmatik-realist yönlerini açıklarlar ve buradaki kilit kavram 
“ulusal çıkar”dır. Fakat milletlerin uluslararası stratejileri ile tarihi tecrübe 
birikimleri ve bu birikimi şekillendiren paradigmaları arasında doğrudan 
bir belirleyicilik söz konusudur. Bu açıdan, paradigmalara nüfuz etmeden 
yapılacak dış politika analizlerinin çözümleme kalitesinin ve öngörü 
kabiliyetinin yüksek olması beklenemez. 

Paradigmanın temel parametrelerinden biri “din” algısıdır. Bu 
özelleştirilmiş “sivik din” yorumu ise daha büyük önem kazanmaktadır. 
Bu çalışmada İran örneğinde “sivik din” algısının dış politika yapımındaki 
etkisi analiz edilmeye çalışılacaktır. Zira Fars bilinci ile stratejisi arasındaki 
psikolojik ve rasyonal bağ, İran tarihi ile reel-politik arasındaki ilişkiden 
hem etkilenmekte hem de onu belirlemektedir. Bu açıdan ele alındığında 
Fars, Alman ve Yahudi kimlik bilinci ile stratejik oluşumu arasında ilginç 
benzerlikler vardır. O nedenle Batı’daki Alman-Yahudi ve Ortadoğu’daki 
İsrail-İran sorununa yoğunlaşarak, karşılaştırmalı bir şekilde konu analiz 
edilmeye çalışılmıştır.

I. Sivik ve Politik Din

‘Sivik din’ (civil religion)1 kavramı, günümüzde “ulusal din” olarak da 
adlandırılabilir. İlk olarak XVIII. yüzyılda J.J. Rousseau’nun Toplum 
Sözleşmesi (Social Contract) ve diğer politik yazılarında kullandığı bu ka-
vram, 1967 yılında Robert N. Bellah’ın “Civil Religion in America”2 başlıklı 
makalesiyle gündeme gelmiş ve işlerlik kazanmıştır. O günden bu yana da 
sivik din kavramı daha çok din sosyolojisinin inceleme konusu olmuştur.
Oysaki sivik dinin, sosyal ve politik olmak üzere iki boyutu vardır. Sosyal 
boyut kültür, politik boyut ise ideolojik form şeklinde görünür.3 Toplumsal 
hayatı kutsallaştıran, sembol ve ritüellerle kuşatan sivik dinler, her zaman 
politik dine dönüşme potansiyeli taşır ve ölçek büyüterek politik/ideolo-
jik din (political religion) haline gelebilir. Fakat özünde sivik/ulusal olma 
özelliğini korur. Ayrıca Latince “civic” (city) ve Yunanca “politic” (polis) 

1 “Civil Religion” kavramı Türkçe’ye otomat olarak “Sivil Din” diye çevrildiğinde anlam 
kaymalarına neden olmaktadır. Bu nedenle kast edilen anlamı tam verebilmek için ‘Sivik Din’ 
kavramsallaştırmasına gidilmiştir. Bkz. Jeann Jacques Rousseau, The Social Contract and 
Discourses,,  London:J.M. Dent and Sons, 1973, s.277. 

2 Makalenin tam metni için bkz. Robert Bellah, “Civil Religion in America,” Daedalus 96, 
(Winter196), ss. 1-21.

3  Marcela Cristi, From Civil to Political Religion, Canada:Wilfrid Laurier University Press, 2001, 
s.210.
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kelimelerinin aynı anlama geldiği düşünülecek olursa sivik din ile poli-
tik din arasında çok ince bir sınır vardır. Bu ikisi arasındaki fark şehrin 
(city/polis) çapının büyümesi ve küçülmesinden kaynaklanır. Başka bir 
deyişle bunlar, Max Weber’in synoecism olarak atıf yaptığı politik toplu-
mun dönüşme tarzıyla ilgilidir. Kısaca sivik din, küçülen politik topluma 
kutsal-moral, daha büyük bir dinî topluluktan ayrışan ulusal bir topluluğa 
asabiyet sağlamak üzere dönüşen dindir. Politik din ise Avrupa’da XIX. 
ve XX. yüzyılda görüldüğü gibi ulusal-politik ayrışma döneminin ardından 
yeniden üst bir politik kimlik altında birleşmeyi sağlayan seküler/teolojik 
ideolojilerdir.4 Sivik din evrensel olandan ayrışmayı, politik din ise üst bir 
kimlikte bütünleşmeyi amaçlar. “Evrensellik-yerellik” gerilimi sivik-politik 
dinlerin en büyük açmazıdır ve bu gerilim giderilemediği için bu durum 
parçalanmış bir paradigma üretmektedir. 

Genel ve soyut olarak belirttiğimiz bu hususları daha somutlaştırmak 
gerekirse, Yahudilik bir sivik/ulusal din olarak doğmuştur. Hıristiyanlık ve 
İslâm gibi evrensel dinlerin sivikleşme/ulusallaşma sürecine baktığımızda 
görürüz ki Hıristiyanlık bu süreci Doğu ve Batı Hıristiyanlığı olarak 
birbirinden farklı iki eksende yaşamıştır. İki kilise arasındaki kopuş IX. 
asrın ortalarında başlamış ve nihayet l054’te de kesin olarak belirmiştir. 
Doğu Hıristiyanları, bu süreçte ulusal kiliselerini kurmuşlardır. Ermeni, 
Kıptî, Asurî, Nasturî ulusal kiliseleri bu dönemde ortaya çıkmıştır. Böylece 
Doğu Hıristiyanlığı (Ortodoksi), inananları için bir sivik din vazifesi görmüş, 
ulusal birliği sağlamlaştırıcı, milliyetçiliği besleyici bir etki yaratmıştır. 
Bu nedenle din-milliyetçilik çatışması sivik din yorumuna sahip uluslar 
için geçerli değildir. Aksine din ile milliyetçiliğin iç içe geçtiğini, birbirini 
beslediğini söylemek mümkündür. Bizce Ermeni milliyetçiliği buna en iyi 
örnektir.

Batıda ise modern ulus-devlet sisteminin temelini atan 1555 Augsburg 
Barışı ve 1648 Westphalia Antlaşması’nın getirdiği kilit ilke, “whose region, 
whose religion” (kimin bölgesi, onun dini) sivik din anlayışının temelini 
atmıştır. Bu, pagan sivik din anlayışına dönüşün ifadesidir. Bilindiği gibi 
antik Yunan’da her şehre ait bir tanrı anlayışı vardı. Paganizme dönüşü ifade 
eden Westphalia’nın bu ilkesi, Hıristiyanlığın Avrupa için ulus-üstü bir 
kimliği temellendirecek evrensel bir din olmaktan çıktığını, bir Hıristiyan 
ümmeti fikrinin tarihe karıştığını gösterir. Hıristiyanlık, kozmopolitan 
bir kimliği temellendirecek evrensel bir din olmaktan çıktığı için Batı, 
ulus-üstü kimliğin kaynağı olarak religion yerine civilization kavramını 
üreterek pagan bir kozmopolitanizme kaymak zorunda kalmıştır.5 Bu 
dönemde Protestanlık Batı için sivik dine geçiş işlevi görmüş, kurulan 
ulusal kiliselerle de bu durum somutlaşmıştır. 

4  Bedri Gencer, İslâm’da Modernleşme, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2012, s.477.
5  Ibid., s.279.
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Benzer bir durumu İslâm dünyası Westphalia’dan yaklaşık üç yüz yıl 
sonra 1924’te Hilafetin kaldırılması ile yaşamıştır. Hilafetin kaldırılmasıyla 
“İslâm Ümmeti Anlayışı” son bulmuş, evrensel ümmetin yerini yerel “İslâm 
Toplumu”, İslâm Hilafetinin yerini “İslâm Devleti” kavramı almıştır. Fakat 
öncesinde İslâm dünyasında milletlerin mezhep seçimlerinde de sivik din 
yorumunun etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada “Ehl-i 
Sünnet” başlığı altında toplanan dört mezhebin farklı etnik topluluklarca 
algılanış tarzı dikkat çekmektedir. Çünkü dört mezhepten birinin tercihinde 
gizli bir ‘sivik din’ algılanışı görülür. Örneğin Hicaz bölgesinde yaşayan çöl 
Arapları, İslâm’ın bu tür saf, sivik, Arapça yorumuna en yakın mezhep 
olarak Hanbelîliği benimserler. Diğer taraftan Cumhuriyet döneminde 
daha somut görüldüğü gibi Türklerin amel ve inanç alanında Hanefî ve 
Mâtürîdî mezheplerini benimsemesinde, imamlarının, kendilerine daha 
yakın gördükleri Acem (Türk veya İranlı) olmasının payı vardır.6 Bunun 
yanı sıra İslâm dünyasındaki evrensel İslâm algısından sivik din yorumuyla 
en radikal kopuş İran Şiîliğiyle yaşanmıştır.

II. Sivik Dinden Politik Dine İran

Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan İranlılar güçlü bir etnik kimlik 
algısına da sahiptir. Sasani Devleti’nin yıkılmasıyla yaşanan siyasi şokun 
ardından Emeviler’in baskıcı-kavmiyetçi uygulamaları İranlılar’ın kimlik 
krizini derinleştirmiştir.7 İran için Şia, Hz. Ali ve ailesinin maruz kaldıkları 
haksızlıklardan dolayı İran halkıyla ortak bir kaderi paylaştığı noktada 
inanca/kültüre dönüşmüştür.8 Bu nedenle dinin sivik/ulusal yorumunun 
çapı, etnik kimlik algısının kuvvet derecesine göre değişir. Sivik din yoru-
munun politik boyutunu oluşturan dinin ideolojileştirilmesi ise İran tari-
hine çok yabancı bir durum değildir. Sasaniler döneminde Arap/Sünnî, 
Safevîler döneminde Osmanlı/Sünnî ve modern dönemde Batılı/Seküler 
üç meydan okumaya da İran apolojetik bir refleksle dini ideolojileştirerek 
cevap üretmiştir. Bu dönemlerde Ebu Müslim Horasanî, Şah İsmail, 
Cemaleddin Afgânî-Ali Şeriatî-Âyetullâh Humeynî, İran tarihinin dini 
ideolojileştiren sembol isimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İran kaynaklı İslâm’ın ideolojileştirilmesi süreçlerinde kritik nokta, 
evrensellik/tikellik gerilimidir. Evrensellik dayatmasına karşı, yeni bir 
evrensellik iddiasıyla ortaya çıktıkları halde; Protestanlık ve Şiîlik gibi 
muhalif öğretilerin sonunda vardığı yer, tikellik ve ‘sivik din’ olarak 
tikel kimliği temellendirmek olmuştur. Bu nedenle İran kaynaklı 

6 Bedri Gencer, “Osmanlı İslâm Yorumu”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, 13/54, (2010), s.63.
7 Abdülhüseyin Zerrinkûb, Do Karn Sukut, Tahran:İntişaratı Emiri Kebir, 1389, ss. 73-78.
8 Amir Ahmad Fekri, Tarihsel Gelişim Sürecinde İran Devrimi, İstanbul: Mızrak Yayınları, 2011, 

s.73.
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ideolojileştirmelerde bu evrensellik/tikellik gerilimini tespit önemlidir. 
Humeynî’nin “devrim ihracı” politikası ve kullandığı enternasyonel 
nitelikli “mustâzâf” (ezilenler) kavramı bu tikellik/evrensellik geriliminin 
sembol örneğidir. Horasanî, Şah İsmail, Şeriatî veya Humeynî gibi isimlerin 
evrensel söylemli İslâm’ın ideolojik yorumlarının altında paradoksal İranlı 
sivik/ulusal din anlayışı kendini hissettirmektedir. Bu nedenle İranlı 
aydınların ve politika yapıcıların düşüncesini asıl belirleyen ve kısıtlayan, 
etnik “İran/Acem” ayırımıdır.

Yukarıda genel ve soyut belirttiğimiz üzere, İran gibi evrensellik-yerellik 
gerilimini ve meşruiyet bunalımını yoğun yaşayan milletler (Almanlar, 
Yahudiler) bölünmüş bir şuura sahiptir. Fars bilincini, Alman ve Yahudi 
bilinciyle karşılaştırdığımızda bu durumu daha net görmek mümkündür. 
Avrupa’ya girişlerinden bu yana tarihsel/kültürel süreklilik bilinci ve üstün 
millet algısı ile birlik-bölünme ve atılım-yenilgi sarkaçlarında gidip gelen 
siyasi süreksizlik arasındaki gerilim, Alman kimliğinin en temel sorunsalı 
olagelmiştir. Alman sorununa neden olan bu bilinç, önce bir Avrupa 
sorununa, modern dönemde ise iki dünya savaşı ile de dünya sorununa 
dönüşmüştür. Alman birliğinin kurulma sürecinde, yükselen Alman 
milliyetçiliğinin sözcülerinden olan Bogumel Goltz’un Almanları “evrensel 
ulus” olarak niteleyen Hegel’e atfen yaptığı Alman milletinin özgün 
niteliği kavramı bu zihni arkaplanın çarpıcı bir ifadesini oluşturmaktadır: 
“İnsan en üstün yaratık olması gibi, Alman da en mükemmel insan 
olarak nitelendirilebilir, çünkü o farklı ırkların bütün karakteristik 
özelliklerini, becerilerini ve erdemlerini kendi bünyesinde barındırır. Biz 
Çinliler gibi çalışkan, becerikli ve yaşlılara saygılı, İngilizler gibi dakik ve 
mükemmeliyetçiyiz. Fransızların sanat becerisine ve zarafetine sahibiz. 
Güzel sanatları ve müziği İtalyanlardan daha iyi anlıyoruz. Polonyalar 
ve Macarlar kadar ziraat ve hayvancılıktan anlıyoruz”9 Aktardığımız bu 
ifadeler Alman bilincindeki “evrensellik/yerellik” gerilimini yansıtması 
açısından bizce çok önemlidir.

Yahudi bilincinin ise en önemli sorunsalı, kutsal metinlerden 
kaynaklanan üstün ve seçilmiş kavim/millet inancı ile getto ve sürgünlerden 
oluşan tarihi tecrübe arasındaki muazzam çelişkinin doğurduğu gerilimdir. 
Arthur Koestler’in Yahudi nevrozu olarak nitelediği toplum psikolojisinin 
altyapısını oluşturan bu psikoloji, hem Yahudi bilincinin tarihi algılayış 
biçimini hem de politik konjonktürün gerektirdiği tepkileri ve stratejilerin 
oluşturulması sürecini doğrudan belirlemektedir.10 Farklı toplumlar 
içinde varlığını devam ettirme ve tarihi misyonu gerçekleştirme çabası 

9  Herold James,  A German Identity 1770-1990, London: Weidenfeld and Nicholson, 1989, s. 
12-13.

10  Ahmet Davutoğlu, “Zihniyet-Strateji İlişkisi ve Tarihi Süreklilik: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde 
Almanya Stratejisi”, Tarihten Geleceğe Türk-Alman İlişkileri, Erhan Yarar (ed.), Ankara,1999, 
s.143. 
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Yahudi bireyin psikolojisinde yerellik evrensellik arasında bir gerilim 
alanı doğurmuştur. Ortaçağ boyunca bu çağların getirdiği yerellik içinde 
gettolara sıkışmış ikinci bir yerellik yaşayan Yahudiler aynı zamanda 
gelecekte seçilmiş millet olarak kuracakları evrensel hâkimiyet idealini 
yaşatmaya çalışmışlardır. Yahudi toplumun varlık sebebi olan dinî öğreti 
hem yerelliğin hem de evrenselliğin Yahudi toplum psikolojisinde çelişik 
ama vazgeçilmez unsur olarak nesilden nesile aktarılmasını sağlamıştır. 
Sosyalizmin insanları eşit bireyler olarak ele alan evrensel ideolojisine 
önemli katkıda bulunan Moses Hess’in aynı zamanda etnik temelli Siyonist 
ideallerin öncüsü olması Yahudi paradigmasındaki evrensellik-yerellik 
çatışmanın yol açtığı şahsiyet bölünmesine iyi bir örnektir.11 

Fars bilincinin bölünmüşlüğünü ve yaşadığı gerilimi, modern dönemde 
İslâm’ı ideolojileştiren sembol isimlerden biri olan Ali Şeriati’nin şu 
ifadelerinde çarpıcı şekilde görmek mümkündür. “İslâm Sami bir dindir. 
Hiç kuşku yok bu din oldukça yüksek oranda Sami ırkın özelliklerini 
de taşır. Sami ırk, ateşli, çabuk öfkelenen, hassas ve keskin bir ırktır. 
(…) Hindu ile Arap arasındaki fark, bu hakikati tamamen aydınlatır. 
Hindu, düşünce ve tasavvurunda var olan bütün o hassasiyet, dikkat 
ve ince işçilikle Aryan ırkın en seçkin özelliklerini taşır. (…)Sami’nin 
kanına daima ataklık, meşguliyet, hararet, dağınıklık ve sükûnetsizlik 
yerleştirilmiştir. (…) Sami ve Aryan peygamberler de böyledir. İkincilerin 
öyküleri, düşünme, bir köşeye çekilme, gizlice aşk besleme, dert çekme, 
sükûnet içinde riyazet, suskunluktur. Birincilerin hikâyesi ise kılıç, kan, 
cihat, kıyam, öldürme, Firavun, Nemrut, Kayser gibileri ezip geçmektir. 
Buda’yı Muhammed’le karşılaştırın. (…) Musa’yı Zerdüşt’le”12 Bu 
gerilimler bu milletlerin (Alman-Yahudi-Fars) entelektüel üretkenliğini 
beslemekle birlikte, parçalanmış zihniyetler yaratmıştır. Batıda büyük 
düşünürlerin çoğunlukla Yahudi ve Alman, İslâm dünyasında ise İran/
Fars kökenli olması ise bizce tesadüf değildir. 

a. Devrim Sonrası İran: Seküler Teokrasi

Gaybet13 döneminde devleti paranteze, milleti merkeze alan İran’ın 

11  Ahmet Davutoğlu, “Yahudi Meselesinin Tarihi Dönüşümü ve İsrail’in Yeni Stratejisi”, Avrasya 
Dosyası, 1/3, (1994), s.88.

12  Ali Şeriati, İran ve İslâm, Kenan Çamurcu (Çev.), Ankara:Fecr Yayınları,2012, ss.260-270.
13  “Şiîler için bütün politik otorite teorik olarak imama aittir. Şiî düşüncede, siyasi şartlara göre 

değişiklikler olmakla birlikte, genel eğilim olarak siyasi otorite gayrimeşru sayılmıştır.  Bütün 
ruhani ve siyasi otoritenin toplandığı “On İki İmam’dan sonuncusu olan İmam Mehdi’nin büyük 
gaybet döneminde, Şiîler siyasi otoritenin “sakıt olduğunu” (düştüğünü) kabul ederler. Bu Şiîlikte 
uzun süre bir “depolitizasyon”a ve siyasi otoriteye karşı ilgisizliğe dönüşmüştür. Arjomand’a 
göre, Şiîlikte imamın üstün otorite sayılması “hukuki değil teolojik” bir anlayışa dönüşmüştür. 
Şiîlik daima siyasi otoriteyi küçümsemiş, ulemânın görece desteğine sahip Safevîler zamanında 
bile siyasi otoriteyi meşrulaştıran bir Şiî siyaset teorisi ortaya konulmamıştır.” Bkz. Şiilik ve 
Siyasi Otorite, http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=18&t=930 (05.05.2016). 
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‘sivik din’ anlayışı, 1979 Devrimi’nden sonra resmi “politik din” özelliği 
kazanmıştır. Evrensel bir söyleme rağmen, İran devletinin maslahatını/
faydasını din de dahil her şeye önceleyen, Ayetullah Humeynî’nin  
“maslahatı nizamı İslami”14 olarak kavramsallaştırdığı yeni paradigma  
İran’da dinin sekülerleşmesini hızlandırmıştır. Bu bağlamda, Şiîliğin, İran 
için bir sivik din olması İran sekülerleşmesinin dinamiğini oluşturmuştur. 
İran’da fıkhın sekülerleşmesi15 nedeniyle, bu anlamda fakîh ile fıkıh 
kelimelerinin İslâm’daki otantik fakîh ve fıkıh kavramıyla bir ilgisi yoktur. 
Çünkü Hıristiyanlık ve Şiîlik, “nomo-sentrik”16 değil, “teo-sentrik” din 
anlayışlarına mensuptur. Humeynî, Şiî geleneğin bu anlayışında büyük 
bir kırılma yaratmıştır. Şiî anlayışı öncelikle Velâyet-î Fakîh teorisiyle 
nomo-sentrik zemine taşımış fakat “hokmü hokumeti”17 kavramıyla 
geleneksel fıkıh anlayışında yarattığı kırılma ile de rasyo-sentrik bir anlayış 
geliştirmiştir. Bu “rasyo/akıl”, seküler ve ulusçudur. 

Devrim sonrasında Irak ile girilen savaş ise İran ulusçuluğunu 
daha çok öne çıkarmıştır. Bu dönemde ortaya atılan Muhammet Cevat 
Erdeşir’in “Ümmü’l-Kura” teorisi18 dış politikada ulusal çıkarların ve 
İslâmi maslahatın çeliştiği durumlarda nasıl hareket dileceği sorunsalına 
pratik bir çözüm sunmakta, İran ulusçuluğu ile devrimin ideolojisi olan 
İslâm Birliği anlayışını barıştırmaya çalışmaktadır. Bu kurama göre, İslâm 
tarihinde her zaman belli bir ülke Ümmü’l-Kura durumunda olmuştur. 
İslâm’ın yaşam ve bekası onun yaşam ve bekasına bağlı olmuştur. Bugün 
İran Ümmü’l-Kura konumuna sahiptir. Dolayısıyla İslâm’ın beka ve yaşamı 
onun beka ve yaşamına bağlıdır. Böyle bir durumda Ümmü’l-Kura’nın 
ulusal çıkarları ile İslâm’ın maslahatı çeliştiğinde Ümmü’l-Kura’nın 
çıkarları üstün tutulmalı ve ümmetin imkânları bu çıkarlar doğrultusunda 
Ümmü’l-Kura’nın maslahatı için seferber edilmelidir.19 Burada önemle 
belirtilmesi gereken husus, tüm rasyonel ve sekülerliğine rağmen İran 
paradigması parçalanmış olduğudur. Aşağıda analiz ettiğimiz biçimde 
bu zihniyet bölünmüşlüğünü Ortadoğu üzerinden okumak ve anlamak 
mümkündür.

14  Ruhullah Humeyni, Sahife-yi Nur, Vol. 20, Tahran: Vezeratı İrşadı İslâmi, 1376, s.170.
15  Said Haceryan, “Siyasi-yi Dinî ve Siyasi-yi Örfi”, Hayat-ı Nov, Vol. 11, 4 Tir 1379
16  Nomos (hukuk) Carl Schmitt’e göre herhangi bir toplumsal ve ekonomik formasyonun belli bir 

düzeyini ya da toplumsal bütünün düzenleyici ilkesini ima etmez. Bunu aşan bir anlamı vardır. 
Ona göre nomos hukuk anlamıyla birlikte bir halkın ortak anıları üzerine oturtulan toplumsal 
düzenin kurucu ilkesidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Carl Schmitt, The Nomos of the Earth in the 
Internationl Law of the Jus Publicum Europaeum, (çev. G.L. Ulmen), New York, Telos Press, 
2006.

17  Hikmet-i hükümet
18  Ayrıntılı bilgi için bkz. Cevat Erdeşir Laricani, Mülahazay-ı Strateji-yi Milli, Tahran: Sazman-ı 

Tercümeyi Milli, 1369.
19  Nasır Kashef Asl, “İran İslâm Cumhuriyeti Dış Politikasının Oluşumunu Etkileyen Etmenler: 

Bir İranlı Görüşü”, Ortadoğu Siyasetinde İran, Türel Yılmaz-Mehmet Şahin (ed), Ankara: 
Barış Kitap, 2011, s.145.
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b. İran Dış Politikasında Sivik Dinin Etkisi: Ortadoğu Örneği

İran bir paradokslar ülkesidir. Kendini algılarken, hem güçlü hem de bir 
o kadar güvensiz hissetmektedir. Komşularına karşı şüpheyle ve alaycı bir 
tavırla yukarıdan bakarak yaklaşırken aynı zamanda da bölgeyi yönetme 
çabasındadır. Amaçlar ile imkanlar, pragmatizm ile egemenlik arasındaki 
ebedi mücadele İran’ın Ortadoğu’ya karşı geliştirdiği şüpheci yaklaşımı 
şekillendirmiştir. Neticede İran, Fars olmayan devletler tarafından 
çevrelenmiş bir Fars devletidir.20 İran her ne kadar kendini bütün 
Müslümanların haklarının koruyucusu ve savunucusu olarak tanımlasa da 
dış politika uygulamalarına bakıldığında, dini bir meşruiyet aracı olarak 
kullandığı görülmektedir. Bu durumun anlaşılması için İran’ın farklı 
bölgelerdeki dış politika uygulamalarına bakmak yeterli olacaktır. 

İran’ın devrimden sonra Ortadoğu’daki dış politika söylemi ve eylemi 
ile Kafkasya ve Orta Asya’daki söylemi ve eylemi farklılık göstermektedir. 
İran’ın Ortadoğu’daki ulusal çıkarı ve stratejik hesapları için din iyi bir 
fırsat sunmaktadır. İran da bunu en iyi şekilde kullanmaktadır. İran dini 
bağlarla ilişki içinde olduğu gruplarla Ortadoğu’nun farklı yerlerinde varlık 
gösterebilmektedir. Örneğin, İsrail’e karşı Lübnanlı Şiîler vasıtasıyla, 
ABD’ye karşı Iraklı Şiîler yoluyla ve özellikle Körfez’de Şiî gruplarla dış 
politikada manevra alanını geniş tutabilmektedir. Verdiğimiz örneklerden 
de anlaşıldığı üzere İran dini söylemle Ortadoğu’ya nüfuz edebilmektedir. 
Zaten aksi halde “Farisi” bir devlet kimliği ile Arap dünyasında etkinlik 
kurması oldukça güçtür.21

Yukarıda saydığımız reel-politik gerekçeler ve izlenen rasyonel 
politikalar bir yana, İran Ortadoğu ile ilişkilerini sürekli çatışma psikolojisi 
içinde yürütmektedir. Çünkü akültürasyon durumlarında ortaya çıkan 
kimlik krizi, İran’ın Ortadoğu’ya bakışını şekillendirmektedir. İran için 
hem “yakın öteki” (Sünni İslâm) hem de “uzak öteki” (Batı) ile yüzleşme 
alanı Ortadoğu’dur. İran için ”uzak öteki” ile uzlaşmak, “yakın öteki” ile 
uzlaşmaktan daha kolaydır. Çünkü din-içi ötekileştirme vazifesi gören 
sivik din, din-içi çatışmayı beslemekte, işbirliğini zorlaştırmaktadır. Ayrıca 
yakın-ötekiyle uzlaşmak varlık nedenini inkâr anlamına gelmektedir.

 İran tarihi boyunca yaşadığı üç meydan okumayı (Sasaniler döneminde 
Arap/Sünnî, Safevîler döneminde Osmanlı/Sünnî ve modern dönemde 
Batılı/Seküler) Ortadoğu üzerinden bugün de hissetmektedir. İran işgaller, 
bölünmeler ve sömürgecilik nedeniyle güven krizi yaşamaktadır. Bu 
anlamda Saddam Hüseyin’in İran’a karşı başlattığı savaşı, İran’ın İslâm/
Arap orduları tarafından fethedildiği Kadisiye Savaşı olarak adlandırması 

20  Ray Takeyh, Gizli İran: İslâm Cumhuriyet’nde Güç ve Paradoks, Cem Küçük (Çev.), İstanbul: 
Ekvator Yayıncılık, 2007, s.77.

21  Mehmet Şahin, “İran Dış Politikasının Dini Retoriği”, Akademik Ortadoğu, 2/2, (2008), s.12-
13.
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önemlidir. Ayrıca İran, İslâm dünyasının geri kalmışlığının sebebi olarak 
Arap-İslâm yorumunu görmektedir. İran muhalefetinin entelektüel 
lideri Abdülkerim Suruş, İslâm’ın reform ihtiyacını ”Arap unsurlardan 
kurtulmak“22 şeklinde yorumlamaktadır. İran’ın Anti-Arabist, Anti-Türkist 
ve Anti-Sünni tutumu, milleti ve mezhebi bir potada birleştiren İran sivik 
dininin doğal sonucudur.

 “Arap Baharı” olarak adlandırılan, 17 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta 
başlayan ve Mısır, Bahreyn, Yemen, Lübnan, Libya ve Suriye’de etkili 
olan halk ayaklanmaları karşısında İran bölgesel etkinliğini arttırma 
temelinde bazı fırsatlar yakalamıştır. İran’ın Arap dünyasında hızla yayılan 
ayaklanmalar için benimsediği İslami uyanış söylemine göre, Bin Ali ve 
Mübarek’in gidişlerinin sebebi halklarına karşı acımasızlıkları ve diktatörler 
olmaları değil, Batı yanlısı siyaset yapmaları ve İsrail ile iyi ilişkiler 
sürdürmeleridir. O dönemde İran medyası tarafından da sıklıkla işlenen 
bu söylem halk ayaklanmalarının demokrasi, adalet ve eşitlik adına değil, 
yalnızca Amerika ve İsrail ile ilişkileri kırmak adına gerçekleştirildiğini 
iddia edilmiştir. İran rejimine göre, Mısır ve Tunus’taki “İslami Uyanış”, 
“yozlaşmış” Batı karşısında gün be gün zafer kazanmaktaydı.23

Dini Lider Âyetullâh Hamaney 4 Şubat 2011’de verdiği Cuma hutbesinde 
Tunus ve Mısır ayaklanmalarını “1979 İran İslâm Devrimi’nin doğal 
uzantıları” olarak övmüş, gelişmeleri ABD ve İsrail için onarılamaz bir 
yıkım ve yenilgi olarak nitelemiştir.24  Hüsnü Mübarek’in görevi bıraktığı 
tarih olan 11 Şubat 2011’in, İslâm Devrimi’nin yıldönümüne denk gelmesi, 
İran’ın bölgedeki tüm devrimleri sahiplenen söylem ve siyaseti için de 
bulunmaz bir fırsat sunmuştur. Dönemin cumhurbaşkanı Ahmadinejad 
devrim kutlamaları sırasında yaptığı konuşmasında Hüsnü Mübarek’in 
gidişini Amerika’nın güç kaybettiği yeni bir Ortadoğu’nun doğuşu olarak 
kutlamıştır. Her ne kadar Tahrir’de toplanan protestocular taleplerini 
İslami referanslarla ya da İslami düzene dair bir umutla dillendirmemiş 
olsalar da İran’a göre Mısır ve Tunus’taki ayaklanmalar demokratik halk 
mücadelelerinden ziyade, 1979 İran İslâm Devrimi’ni model alan Amerika 
ve İsrail karşıtı bir “İslami Uyanış”ın parçasıydılar.25

Bu doğrultuda Mübarek Mısır’ının ABD’nin Ortadoğu’daki en yakın 
müttefiklerinden biri olması, İran karşıtı ittifaka Suudi Arabistan ile birlikte 
öncülük yapıyor olması, ABD’deki Yahudi lobisinin Mısır yönetiminin 

22  Abdulkerim Suruş, “ Şia Muhtacı Reform est” http://www.drsoroush.com/Persian/Interviews/
P-INT-20120408-ShieMohtajeReformAst.html  (06.08.2013)

23  Gülriz Şen, “İran ve Arap Baharı: Bağlam, Söylem ve Siyaset “, Ortadoğu Etütleri, Cilt 3, Sayı 
2, (Ocak 2012), s.101.

24  “Khamenei hails ‘Islamic’ uprisings”, Al Jazeera, 4 Şubat 2011.  http://www.aljazeera.com/
news/middleeast/2011/02/201124101233510493.html  (19.06.2016).

25  Şen, op.cit., s.100.
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görevde kalması için çaba göstermesi ve Mısır’ın İsrail ile barış imzalamış 
bir ülke olması dolayısıyla İran, Mısır ayaklanmalarını desteklediğini ifade 
etmiştir.26 Bu süreçte İran yönetimi bir yandan stratejik ve ideolojik olarak 
Mısır ile ilişkileri iyileştirme noktasında hareket ederken, diğer taraftan 
kendi ülkesindeki olası halk ayaklanmalarını durdurma ve muhaliflerle 
uluslararası bağlantıları kesme yönünde çeşitli politikalar izlemiştir.27 
Arap Baharı sürecinde gündeme gelen Libya ve Suriye konularında ise 
Amerikan yönetimi benzer şekilde pragmatist bakış açısı ile statükoyu 
Amerikan çıkarları doğrultusunda şekillendirme yoluna giderken; İran ise 
Amerikan yönetimi karşısındaki asıl etkinliğini Suriye krizi sürecinde ve 
sonrasında yaşananlarla ortaya koymuştur.28 

Ortadoğu’da halk ayaklanmaları sürecinde özellikle Suriye’de 
yaşananlar sonrasında karşı karşıya gelen ABD ve İran yönetimleri 
açısından Suriye gerek bölgesel gerekse de uluslararası politika açısından 
oldukça önemli olmuştur. İran ile bölgesel anlamda diplomatik bir 
mücadele alanı olan Suriye konusunda Obama yönetiminin güvenlik 
danışmanları, Suriye’nin İran’dan kurtarılması gerektiğini savunurken; 
bunun sağlanması durumunda İran’ın Lübnan’a uzanan bölgedeki 
gücünde ciddi kırılma olabileceği tezi ortaya atmıştır. Obama yönetimi 
Suriye üzerinde İran etkisini kırma hedefine yönelik hareket ederken, İran 
yönetimi ise ayaklanmaların yaşandığı diğer ülkelerde ortaya koyduğu 
politikanın aksine Suriye’de Esad rejimine destek vermiştir. Suriye’nin 
kaybedilmesi durumunda Ortadoğu’da bölgesel güç olma hedefinin ciddi 
yara alacağının farkında olan İran yönetimi, Amerikan yönetiminin Suriye 
konusunda ki tutumuyla halk hareketlerini saptırmayı hedeflediğini ifade 
etmiştir.29

Suriye’de şiddetin giderek artması ve süreçte askeri müdahale 
tartışmalarının artması ile birlikte başta İran olmak üzere Rusya ve Çin 
müdahale karşıtı politikalarla öne çıkmıştır. Bu çerçevede BM nezdinde 
çeşitli müzakerelerin yanı sıra Kofi Annan’ın girişimleriyle özellikle 
Suriye’nin Dostları toplantılarına çağırılmayan Rusya ve Çin’i dâhil 
etmek üzere Cenevre’de ‘Suriye Eylem Grubu’ adı altında uluslararası bir 
toplantı düzenlenmiştir.  Fakat bu toplantıya da İran davet edilmemiş;30 

26  Nicholas Kitchen,“The Contradictions of Hegemony: The United States and the Arap Spring”, 
London School of Economics and Political Science, ss..3-6. http://www.lse.ac.uk/IDEAS/
publications/reports/pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS__UnitedStatesAndTheArabSpring_
Kitchen.pdf (23.06.2016).

27  Shahram Chubin, ‘’Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated’’. Gulf Research Center, 
2012,  ss.15-20. http://carnegieendowment.org/files/Iran_and_Arab_Spring_2873.pdf 
(23.06.2016).

28  Süleyman Elik, “Fars Şii Jeopolitiğinin İmkânları ve Çıkmazları”, Yayınlanmamış Makale, 
ss.1-32

29  Rafati, “Iran and the Arab Spring” .op.cit. ss.1-4.
30  TC Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, “Suriye Grubu İran Olmadan 



128

İsmail SARI
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 S
on

ba
ha

r 
20

16
/1

8:
 11

7-
13

4

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun Kofi Annan toplantı konusunda İran’ı 
bilgilendireceğini ifade etmiştir.31 Toplantıdan çıkan kararla birlikte 
Rusya’nın yoğun çabaları sonucu, tarafsız bir ortam oluşturmak amacı ile 
oluşturulacak geçiş hükümetinde İran’ın da istediği şekilde Esad’ın yer 
alması karara bağlanmıştır.32 Süreçte gelinen noktadan anlaşılmaktadır 
ki, İran yönetimi dikkate alınmadan atılacak herhangi bir adım bölgesel 
sorunların çözümünde etkili olmamaktadır. 33

Libya müdahalesi, Suriye krizi ve Lübnan ile birlikte Arap Baharı 
sürecinde gerek ABD gerekse de İran tarafından dikkate alınan bir diğer 
ülke Bahreyn olmuştur. Esasen İran tarihten günümüze Bahreyn’i sahip 
olduğu Şii nüfusu ve konumu dolayısı ile arka bahçesi olarak görmekte ve 
bölgedeki Şii nüfus ile ilişkilerini merkezi Tahran’da olan Bahreyn Kurtuluş 
Cephesi vasıtası ile yürütmektedir.34 Özellikle Şii gruplara yapılan baskılar 
sonrasında söz konusu eylemlerin ters etki yapabileceğini ifade eden 
Obama yönetimi ise benzer şekilde olası bir İran etkisinden çekinerek; 
muhaliflerle siyasal diyalog çağrısında bulunmuştur. Arap Ayaklanmalarını 
Ortadoğu’da ABD ve Batı etkisinin kırılması doğrultusunda bir fırsat olarak 
gören ve bu doğrultuda hareket eden İran yönetimi, bölgesel nüfuzunu 
genişletmeyi amaçlamıştır. Sürecin İslâm devrimi ile bağlantılı olduğunu 
iddia eden İran yönetimi, gerek Mısır’da gerekse de ayaklanmaların 
yaşandığı diğer ülkelerde muhaliflere destek mesajları vermiştir.35

Bu çerçevede Bahreyn’de yaşanan ayaklanmaları da desteklediğini ifade 
eden İran yönetimi, Suudi Arabistan’ın Bahreyn’e asker göndermesini 
kınamıştır.36  Yönetimde bulunan Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Bahreyn 
konusunda esas meselenin Amerikan yönetiminin ülkedeki askeri üssü 
olduğunu ifade etmiş; halkın demokratik taleplerinin uygun yöntem ve 
yönetimlerle dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. ABD yönetimi 
ise siyasal diyalog çağrısında bulunmuş; BM Genel Sekreteri Ban Ki-
Moon da askeri mahkemelerde özellikle doktorlara, öğretmenlere ve 

Toplanıyor”, 28 Haziran 2012, Bkz: http://www.byegm.gov.tr/turkce/haber/surye-grubu-ran-
olmadan-toplaniyor/6114  (03.02.2016).

31  Al Jazeera Türk, “Kronoloji: Suriye’de İsyandan İç Savaşa”, 27 Aralık 2013. http://www.
aljazeera.com.tr/kronoloji/kronoloji-suriyede-isyandan-ic-savasa. (25.05.2015).

32  Al Jazeera Türk, “İlk Cenevre’den Bu Güne”, 24 Ocak 2014, Bkz: http://www.aljazeera.com.tr/
dosya/ilk-cenevreden-bugune ( 02.02.2016). 

33  Elik, op.cit., s.1-32.
34  Shahram Chubin, ‘’Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated’’. Gulf Research Center. 

ss.21-27.
35  Henner Fürtig, “Iran and the Arap Spring: Between Expectations and Disillusion”, German 

Institue of Global and Area Studies Working Paper, ss. 6-8.
36  Kevin Downs, ‘’A Theoretical Analysis of the Suudi Iranian Rivalry in Bahrain’’. Journal of 

Politics and International Studies, Vol 8, ss.10-13. Middle East Institue, “The Arab Spring: 
Implications for US Policy and Interests”, 13 Ocak 2012, Bkz: http://www.mei.edu/content/
arab-spring-implications-us-policy-and-interests.  (28.01.2016).
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diğer memurlara karşı verilen mahkûmiyet kararlarını eleştirerek; siyasi 
tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunmuştur.37

Süreç içerisinde baskılar kısmen de olsa sonuç vermiş, Kral Hamad Bin 
İsa Al Halife, Şii muhalifler ile masaya oturma kararı almıştır. Bununla 
birlikte ayaklanmalar sırasında yaşananları araştırmak amacı ile kurulan 
Bahreyn Bağımsız Soruşturma Komisyonu yayınladığı raporda gösterileri 
bastırma sürecinde insan hakları ihlalleri olduğunu kaydederken, Kral 
raporda yer alan ifadeleri kabul ederek telafisi yönünde adımlar atılacağını 
ifade etmiştir.38 Arap ayaklanmalarının bir diğer önemli noktası da 
Yemen olmuştur. Ayaklanmalar boyunca Obama yönetimi, Yemen’de de 
benzer şekilde mevcut statükoyu koruma politikası kapsamında hareket 
etmiş; rejimin değişeceğinin kesinleşmesi sonrasında ise Körfez İşbirliği 
Konseyi’nin hareket planı çerçevesinde Yemen’de olası istikrarsızlığın 
önüne geçmeye çalışmıştır.39 

1978 yılında darbe ile yönetimi ele geçiren Ali Abdullah Salih, 1990 
Birleşmesi sonrasında Birleşik Yemen’in Cumhurbaşkanı olmuş; 2011 
yılına kadar ülkede otoriter yapı muhafaza edilmiştir. Kuzey Yemen esas 
olarak Zeydi yani Şii çoğunluğu barındırırken; Güney Yemen ağırlıklı olarak 
Sünni-Şafi mezhebinden oluşmaktadır.40 Ali Abdullah Salih esas olarak; 
Güney’in ayrılıkçı taleplerini kullanarak Kuzey’in, El Kaide tehdidine 
vurgu yaparak ABD’nin ve Husi’leri kullanarak Suudi Arabistan’ın mali ve 
politik desteğini sağlama noktalarından hareket etmiştir.  Tunus’ta 2011 
yılı ile birlikte başlayan halk ayaklanmalarının bir diğer durağı olan Yemen 
son dönemde meydana gelen Husi darbesi ile tekrar gündeme gelmiştir. 
Kuzeyde yer alan Husilerin 2004 yılından bu yana çatışma halinde olduğu 
ülkede, Arap Baharı sürecinde sivil kayıpların ayaklanma boyunca artması 
yönetime yönelik eleştirilerin daha da sertleşmesi ile sonuçlanmış; bu 
doğrultuda Husi ayaklanmaları da şiddetini arttırmıştır.41

Muhalefetin genişlemesi ve Ali Abdullah Salih’in yönetimi terk etmesine 
uzanan süreçte, yönetim tarafından esas olarak; Husilerin ayaklanacağı, 
Güney’in bölünmek isteyeceği ve El-Kaide’nin ülke genelinde kontrolü ele 
geçireceği uyarıları yapılmıştır. 3 Haziran 2011’de Ali Abdullah Salih’in 
yaralandığı Başkanlık sarayı saldırısı sonrasında KİK üyelerinin de 
girişimleri ile 23 Kasım 2011’de Riyad’ta anlaşmaya varılmış; esas olarak 

37  Veysel Ayhan, “Bahreyn’de Şubat İntifadası: Dışlanmışların İsyanı”, 11 Şubat 2011,
Bkz: http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=1534 ( 03.02.2016).
38 Kristian Coates Ulrichsen, ‘’After the Arab Spring: Power Shift ın the Middle East?”, ss.3-6. 

http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL-LSE-After%20the%20
Arab%20Spring.pdf 

39  Elik, op.cit., s.1-32.
40  Shahram Chubin, ‘’Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated’’. Gulf Research Center, 

s.27-30.
41  Elik, op.cit., s.1-32
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Ali Abdullah Salih’in görevi yardımcısına bırakması, geçici hükümetin 
kurulması, üç ay içerisinde de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması 
öngörülmüştür. Bu doğrultuda 21 Şubat 2012’de Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri yapılmış; muhalefetin de üzerinde anlaştığı Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Mensur El-Hadi Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.42

Seçimler sonrasında öncelikli gündem olan anayasanın yazım 
süreci 2014 Ocağına kadar tamamlanamayınca Hadi’nin görev süresi 
uzatılmış; fakat bu süreç Yemen’de istikrarın sağlanmasına yardımcı 
olmamıştır. Özellikle Husilerin talepleri ile artan muhalefet kanadının 
girişimleri sonrasında, 18 Mart 2013 tarihinde BM Temsilcisi Cemal Bin 
Ömer gözetiminde sürdürülen on aylık bir çalışma süreci sonrasında 24 
Ocak 2014’te sona eren Ulusal Diyalog Konferansı’nın sonuç bildirgesi 
yayınlanmış ve esas olarak ülkedeki güvenlik sorunu, Güney bölgesinin 
talepleri ve artan istikrarsızlık noktasında çeşitli çözüm önerilerine yer 
verilmiştir.43 Çözüm önerileri bir taraftan devam ederken diğer taraftan 
Abdulmelik El-Husi önderliğindeki muhalifler gerekli reformların 
yapılmadığı gerekçesi ile başkent Sana’da da etkili olmaya başlamışlardır. 
29 Ağustos 2014 ile birlikte Hükümet Husilerin geçiş sürecini tehlikeye 
soktuğu yönündeki uyarıları yinelerken; tarihler 2 Eylül’ü gösterdiğinde 
Husileri’de yönetime katacak yeni bir hükümet kurulması doğrultusunda 
ilk adımı atmak durumunda kalmıştır.44

Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Ürdün, Fas, Mısır ve Sudan’ın katıldığı koalisyon ile birlikte ‘Zafer 
Fırtınası Operasyonu’ kapsamında Husilerin kontrol ettiği stratejik 
bölgelere havadan saldırı düzenlenmiştir. Başta ABD olmak üzere Avrupa 
ülkelerinden ve Türkiye’den de destek alan operasyon, esas olarak İran ile 
Hürmüz Boğazı’nın paylaşılması ve İran’ın tehdit olarak algılanmaması 
dolayısı ile Umman tarafından desteklenmemiştir.45 Rusya ve Çin’in 
veto tehdidi ve Husilerin daha fazla ilerlemeden durdurulması için BM 
Güvenlik Konseyinde görüşülmeden uygulanmaya sokulan operasyon, 
İran’ın bölgesel etkinliğini sınırlandırmak açısından da oldukça büyük bir 
müdahale olarak yorumlanmaktadır. 

22 Nisan itibari ile hava operasyonun sonlandırıldığını bildiren 
operasyon sözcüsü tuğgeneral Ahmed Al-Asiri bundan sonraki sürecin 
“umuda dönüş” operasyonu kapsamında siyasi, diplomatik ve askeri 

42  Ibid.
43  Erica Gaston, ‘’Process Lessons Learned ın Yemen’s National Dialogue’’ US Institue of Peace, 

Washington DC, 2014, ss.2-9. https://www.usip.org/sites/default/files/SR342_Process-
Lessons-Learned-in-Yemens-National-Dialogue.pdf  (23.06.2016).

44  Ibid.
45  Council on Foreign Relations, “Yemen in Crisis”, 8 Temmuz 2015, Bkz:   http://www.cfr.org/

yemen/yemen-crisis/p36488. (23.06.2016).
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çalışmalardan oluşacağını ifade etmiştir.46 Özellikle Ortadoğu’da Şii 
nüfusuna ve dolayısı ile olası Şii üstünlüğüne vurgu yapan bölge devletleri; 
Irak, Suriye ve Lübnan’dan sonra Yemen’de de artan İran etkinliğinden 
endişe etmektedir. Bu bağlamda Yemen örneğinden de anlaşılacağı üzere, 
ABD ve müttefiki ülkeler tarafından ortaya koyulan ‘Şii Uyanışı’ tezleri 
bölgenin ve özelde İran İslâm Cumhuriyeti’nin kontrolü noktasında kritik 
bir söylem olarak öne çıkartılmıştır.47

Sonuç

İkinci Dünya Savaşı sırasında Batıda, Ari ırkını üstün ırk olarak 
görmenin seküler/ ideolojik formu olan Nazizim ile Yahudi teolojisinden 
kaynaklanan seçilmiş millet dogmasının teolojik/ideolojik formu olan 
Siyonizm çatışırken, Ortadoğu’da ise 1979 Devriminden sonra yine iki 
politik din (Şiîzm-Siyonizm) karşı karşıya gelmiştir. Almanlar-Yahudiler 
ve İranlılar’ın sivik-politik dini ve üstün millet algısı bu üç milleti farklı 
dönemlerde de olsa benzeştirmektedir. Ayrıca bu üç millet farklı şekillerde 
de olsa evrensellik-yerellik gerilimini en yoğun yaşan milletlerdir. Bu 
bağlamda Ortadoğu’da normalleşemeyen iki devlet (İsrail ve İran) 
vardır. Bu iki devletin de sivik-politik dine sahip olması dış politika 
algısında benzerliklerini arttırmaktadır. Bölgesel barış için öncelikle 
İran ve İsrail’in normalleşmesi gerekmektedir.48 Fakat her iki devlette 
birbirlerinin normalleşme süreçlerini sabote etmektedirler. İran, Oslo 
Barış Sürecinden sonra, gerek sürece muhalif grupları destekleyerek İsrail-
Filistin Sorununda çözüm istemediğini, gerekse de Hizbullah üzerinden 
de süreci sürekli dinamitleyebileceğini göstermiştir. Aynı şekilde İsrail de 
İran’ın ABD ile ilişkilerindeki her normalleştirme adımını lobi vasıtasıyla 
dinamitlemiştir. 

Bizce Ortadoğu’da barışın inşası AB’nin kurulmasında Almanya ve 
Fransa örneğinde olduğu gibi Türkiye ve İran’ın bölgesel sorunlarda birlikte 
hareket etmesi ön-şartına bağlıdır. Çünkü jeopolitik özellikler Anadolu 
coğrafyası ile İran’ı stratejik açıdan birbirine bağımlı kılmıştır. Persler’den 
Büyük İskender’e, Bizans’tan Sasanilere ve Selçuklulara, Osmanlı’dan 
Safeviler’e kadar uzanan bölge tarihi Balkanlar-Anadolu-İran hattının 
karşılıklı etkileşiminin eseridir.49 Bütün bu tarihi ve coğrafi faktörler 
açısından bakıldığında Osmanlı/Türkiye ve Safevi/İran ilişkisi jeopolitik 

46  Jeremy Sharp, ‘’Yemen: Background and US Relations’’. Congressional Research Service 
Report, 2015, ss. 25-28. https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL34170.pdf (23.06.2016).

47  Elik, op.cit., s.1-32.
48  İsmail Sarı, “Ortadoğu’da Yeni Düzen Arayışı: Türkiye-İran İlişkileri”, İran Araştırmaları 

Merkezi Bülteni, (Mayıs 2013) , http://iramer.org/?p=618 , (18.11.2013)
49 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, İstanbul:Küre 

Yayınları, 2001, s.427. 
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hattı parçalayan iki gücün rekabetine dönüşmüştür. Bu iki devletin farklı 
mezhep tercihleri, jeopolitik rekabetle dinî rekabetin kesiştiği kalıcı bir 
dengenin oluşmasına yol açmıştır. Bu durum bir açıdan Almanya-Fransa 
ilişkisine benzemektedir.50 Türkiye ve İran, bu iki Batı Asya gücünün 
karşılaşma ve yüzleşme hattı genelde bugünkü Irak coğrafyasını oluşturan 
ve Doğu Anadolu’ya uzanan Bağdat-Diyarbakır hattıdır. Almanya-Fransa 
rekabetinin Alsace-Lorraine hattına benzeyen bu hat üzerindeki kalıcı 
ve dengeli egemenlik, iki tarafın kalıcı barışa yönelmesini sağlarken, bu 
hat üzerindeki bölünme iki gücün rekabetini kızıştırmaktadır. Birinci 
Dünya Savaşından sonra bu hattın güneyinde oluşan İngiliz egemenliği 
karşılıklı rekabet psikolojisini tırmandıran jeopolitik ve tarihi unsurları 
tekrar devreye sokmuştur. Birinci Dünya Savaşından sonra siyasi olarak 
parçalanan bu hat 1979 İran Devriminden sonra ideolojik olarak da 
tekrar parçalanmıştır. Devrimden sonra ideoloji-devlet ilişkisi İran’ın dış 
politika felsefesini değiştirmiştir.51 Bu bağlamda bölgesel barış inşasında 
Türkiye-İran işbirliği için, sadece İran stratejisinin revize edilmesi değil, 
Şiî zihniyetinin de ciddi bir reformasyondan geçmesi gerekmektedir.

Tarihsel süreçte ABD’nin İran’ı uluslararası alanda dışlama çabaları 
bu ülkeyi Şah döneminin ABD-eksenli klasik çizgisinin dışına çıkararak 
SSCB, AB ve Asyalı güçlere yaklaştırmıştır. Bu durum Türkiye-İran 
ilişkilerinde küresel tercihlere dayalı rekabet ilişkisinin bölgesel dengelere 
dayalı rasyonel /pragmatist politikaların önüne geçmesine yol açmıştır. 
Oysa Türkiye-İran ilişkileri Ortadoğu dengelerinin en temel belirleyici 
faktörlerinden birisidir. Arap Baharı ile gelişen Suriye krizi İran-Turan 
rekabetini/çatışmasını tırmandırırken, krizin geldiği nokta; bölgenin etnik-
mezhebi çeşitliliğinden dolayı Şiî-Vahhâbî çatışmasına dönüşmüştür. 

Vahhâbîlik Suudî Arabistan için bir politik bir dindir. Politik dine 
sahip bu iki devlet de (İran ve Suudi Arabistan) bölgede entegrasyon 
hareketlerini kendileri için tehdit olarak algılamaktadır. Bu durum İsrail’in 
izlediği dış politika ile uyumludur. Fakat bugünkü Ortadoğu’da bütün 
yatırımlarını ve enerjisini kültürel çatışmalara hasretmiş siyasetlerin 
geleceği olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü netleşen bir tabloyla karşı 
karşıyayız: ABD başkanı Obama, Ortadoğu’yu bir an evvel düzene 
sokup, bütün ağırlığını Pasifik’de yoğunlaştırmak niyetindedir. ABD ile 
AB arasındaki ticaret anlaşması bunun için önemlidir. Bu ABD-Avrupa 
ilişkilerinin derinleşmesi değil, ABD’nin Pasifik açılımını Avrupa ile 
eşlendirmesi olarak değerlendirilmelidir. Yumuşamış İran-Batı ilişkileri, 
söz konusu açılımın bir diğer ayağını oluşturmaktadır. İran tercihini 
“yakın öteki”ne karşı, “uzak öteki”nden yana kullanmıştır. Çünkü İran’ın 

50 Ibid., s. 429.
51  Gökhan Çetinsaya, “İran ve Güvenlik Algılamaları”, Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, 

Refet Yinanç-Hakan Taşdemir (ed), Ankara:Seçkin Yayınları, 2002, s.142.
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Ortadoğu politikası, İngiltere’nin Avrupa politikasına benzemektedir; bu 
politikalar bölgesel bir bütünleşmeye/entegrasyona karşıdır.

Arap Baharı sonrasındaki gelişmeler göstermiştir ki entegrasyon 
söylemleri bölgede birleştirici olmaktan ziyade ayrıştırıcı etki yapmaktadır. 
Çünkü karşıdakini din-içi “öteki” olarak tanımlayan ve bu bağlamda politik 
dine sahip olan Şiî İran ve Vahhâbî Suudî Arabistan bundan rahatsızlık 
duymakta, tüm güçleriyle buna engel olmak için çaba sarf etmektedir. 
Bu da Batının da dâhil olduğu çapraz ittifak ilişkilerini doğurmaktadır. 
O nedenle Türkiye, İran’ı da içine alacak yeni bir söylem geliştirmek 
zorundadır. İran’ın ikna edilmesi hayati önemdedir. Çünkü Ortadoğu’nun 
dış eksenini oluşturan Türkiye-İran ve Mısır’ın katılımı olmadan bölge-
içinden, bölgesel bir barışın inşası mümkün değildir. Böyle bir süreç bizce 
İran’ın da normalleşmesine büyük katkı sağlayacaktır. 
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İran Türkleri ve İran’da Türkçe 
Üzerine Güncel Bir Değerlendirme

An Actual Assesment on The Turks in Iran and 
Turkısh Language in Iran

Umut BAŞAR* - Cem SEVİNDİK**

Öz
Günümüzde Türkiye Cumhuriyetinden sonra en çok Türk nüfusuna sahip ülke 
durumunda olan İran, tarih boyunca Türklerin yoğun olarak yaşadığı coğraf-
yalardan biri olagelmiştir. Türkler Anadolu topraklarına geçmeden önce İran’a 
yerleşerek 20. yüzyılın başlarına kadar sürecek olan Türk devletlerini kurmuş-
lardır. Özellikle Selçuklu Devletinin kuruluşuyla İran coğrafyasına düzenli ola-
rak yerleşmeye başlayan Türkler, bazı bölgelerde çoğunluğu veya aslî unsuru 
teşkil etmeye başlamışlardır. Kaçar Hanedanlığının yıkılıp yerine Pehlevîlerin 
başa gelmesiyle Türk soylu kitleler azınlık muamelesi görmeye başlamış, Türkler 
ile Türkçeye karşı asimilasyon ve sindirme politikaları uygulanmaya başlanmış, 
Türkçe neşriyat yasaklanarak İran Türkleri pek çok doğal haklarından mahrum 
bırakılmıştır. İslam Devrimi sonrasında, İran Türklerine birtakım hakların ve-
rildiği ve Türkçe yayın-basının önündeki engellerin kaldırıldığı ve bu sebeple pek 
çok Türkçe gazete-dergi vb. yayının faaliyete geçtiği görülmektedir. Günümüzde 
ise İran Türklerinin toplam ülke nüfusunun yaklaşık yüzde kırkını oluşturduğu 
iddia edilmekte olup ülke genelindeki Türk nüfusunun en büyük bölümünü ba-
rındıran şehir ise başkent Tahran’dır. İran’da Azerbaycan Türkçesinin yanında 
Türkmence, Halaçça, Horasan Türkçesi, Kaşkay Türkçesi gibi Türk dilinin çeşitli 
varyantları bulunmakta olup bunlar üzerinde yeteri kadar bilimsel araştırma-
nın yapıldığını ileri sürmek mümkün değildir. Resmî dil olan Farsça karşısın-
da Türkçenin pek çok bakımdan dilsel gerileme içinde olduğu ve hatta bazı Türk 
yörelerinde Farsça-Türkçe karışımından oluşan bir dil ile konuşulduğuna şahit 
olunmaktadır. Bu çalışmada İran Türklerinin ve İran’daki Türkçenin güncel du-
rumuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İran, Türkçe, Türkler, Azerbaycan Türkçesi

Abstract
Today, Iran which has the highest Turkish population after Turkey, has been a 
region where Turks had lived intensely during the history. Before coming to Ana-

*   Okutman, Tahran Yunus Emre Enstitüsü
**   Okutman, Tahran Yunus Emre Enstitüsü
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tolia, they settled in Iran and they established Turkish states which lasted until the 
early 20th century. Especially after the establishment of Seljuk Empire, they star-
ted to settle ona regular basis in Iran region even in some regions they become 
the majority of the population.  After Qajar dynasty’s fall and the rise of Pahlavi 
dynasty, Turkish origined population was began to be treated as a minority, as-
similation and intimidation policies were began to be used on Turks and Turkish 
language, publications in Turkish were forbidden and the Turksh in Iran region 
were deprived of their natural rights. After the Islamic Revolution in Iran, it is 
seen that several rights were granted and the ban on the Turkish publications was 
lifted. After the ban lifted many Turkish newspaper and magazines were started 
to be published again. Today, it is alleged that approximately forty percent of the 
total population of Iran is Turkish and Tehran hosts the largest Turkish popula-
tion among the cities. In Iran, besides the Azerbaijan Turkish there are variants 
of the Turkish language such as Turkoman, Khalaj, Khorasan Turkish, Qashqai 
Turkish and it can’t be claimed that enough scientific researches were done on 
them. It is witnessed that in the face of Persian which is the official in Iran, Tur-
kish is in a linguistic decline and even in some Turkish regions it is also witnessed 
that a language which is a mixture of Persian-Turkish is spoken. In this study it is 
attempted to draw attention to the current situation of the Turks in Iran and the 
Turkish in Iran.
Keywords: Iran, Turkish, Turks, Azerbaijan Turkish

Giriş

Tarih boyunca Orta Asya’dan Balkanlara, Sibirya’dan Kuzey Afrika’ya kadar 
oldukça geniş coğrafi alanda varlık gösteren Türkler ve Türk dilinin tarihî 
süreç içerisinde yayıldığı belli başlı bölgelerden biri de İran’dır. “X ve XI. 
yüzyıllarda Selçuklu yönetimi altında Oğuzların Azerbaycan’a yaptıkları 
göç dalgaları bölgede büyük bir Türk çoğunluğuna zemin hazırlamıştır. 
15. yüzyıla kadar sırasıyla İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinin 
hükümranlık dönemlerinde de Orta Asya’dan bölgeye göçler devam 
etmiştir.” (İpek, 2012: 268). Bu göçler neticesinde günümüz İran’ının 
Türkiye’den sonra en çok Türk nüfusuna sahip ülke durumuna geldiğini 
ileri sürmek mümkünüdür.

Milattan önce 4200’lerde İran topraklarında kurulan “Kuti Devletinin” 
Türk menşeli olduğunu iddia eden araştırmacılar (Celilov, 2000) bulunsa 
da Kafesoğlu (2013: 48), Türklerle bugünkü Fars toplumunun atası olarak 
kabul edilen Aryanların temaslarının M. Ö. 2000 ortalarına kadar gittiğini 
belirtmektedir. Ancak Tuğrul Bey’in Dandanakan savaşından hemen sonra 
saltanata çıkarak “Horasan ve Selçuklu hükümdarı” ilan ve kabulünden  
(Sevim ve Merçil, 2014: 34) sonra Türklerin bütün İran’daki hâkimiyetinin 
kuvvetlendiği ve Oğuz Türklerinin muntazam bir şekilde İran’a yerleşmeye 
başladığı söylenebilir. Bu bağlamda “Türklerin başlangıçtan bu yana 
anayurt dışında etkili olup âdeta ikinci bir vatan hâline getirdikleri ve 



İran Türkleri ve İran’da Türkçe Üzerine Güncel Bir Değerlendirme

137

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / Sonbahar 2016/18: 135-148

belli başlı kültür bölgelerimizden birini yarattıkları alanların başında 
hiç şüphesiz İran coğrafyası yer alır.” (Kafkasyalı, 2009: 15). Nitekim bu 
doğrultuda Gülensoy (1975) da, Türklerin Anadolu’ya geçmeden önce 
İranlıları tanıdığını, onlarla ticaret ve kültür sahasında alışveriş yaparak 
sıkı münasebetler kurduklarını, Türkler ve İranlıların birbirlerinin dil ve 
edebiyatlarının yanında, medeniyetleri ve sosyal hayatları üzerinde de 
tesirli olduklarını ve ayrıca Türklerin İran’daki bazı bölgelerde çoğunluğu 
teşkil ederek aslî unsur olarak bulunduklarını belirtmiştir. 

1. İran Türkleri

Hâlihazırda başta Azerbaycan Türkleri olmak üzere Türkmenler, Kaşkaylar, 
Horasan Türkleri, Halaçlar, Sungurlar, Ebiverdiler, Kazaklar ve Özbekler 
gibi Türk grupları İran’ın belirli bölgelerinde yaşamaktadır (Blaga, 
1997: 272). Geçmişten günümüze kadar Türklerin İran coğrafyasındaki 
bu varlığı aynı zamanda Türk kültürü ve Türk dilinin de bu coğrafyaya 
yayılmasını sağlamıştır. Öyle ki günümüzde İran’da yaşayan Türk nüfusu 
dikkate aldığında, Türkçenin İran’da resmî dil olan Farsçadan sonra en 
çok konuşulan ikinci dil olduğunu görülmektedir. Bu nedenle İran’daki 
Türkler dillerini ve kimliklerini korumak için özellikle 1925 yılında 
Kaçar Hanedanlığının yıkılmasından sonra İran yönetiminin kendilerine 
uyguladığı siyaset ekseninde, tepkilerini Türkçe yayın (dergi, gazete, kitap 
vb.) ve neşriyat yaparak dile getirmişlerdir. Aynı zamanda bu Türkçe yayın 
ve neşriyat ile kendilerine uygulanan asimilasyon politikasına karşı İran’da 
yaşayan Türkler de ana dili bilincini muhafaza etmeye çalışmışlardır. 
(Temizyürek ve Boylu, 2015: 96-97). 

İran’da yaşayan Türklerin nüfusuyla ilgi tam bir sayı vermek mümkün 
değildir. Gökdağ ve Doğan bir çalışmasında (2016: 11) 75.149.669 nüfuslu 
bu ülkedeki Türk nüfusuna ilişkin bazı rakamları aktarmışlardır. Birbirine 
yakın bu rakamlar incelendiğinde İran’daki Türk nüfusunun toplam 
nüfusun yaklaşık üçte biri veya dörtte biri olduğu ve bunun da yaklaşık 
30 milyona tekabül ettiği sonucuna ulaşılabilir. “Türk nüfus İran’ın hemen 
her yerinde dağınık olarak görülebilir. Ancak, İran’ın kuzeybatı, kuzeydoğu 
ve güney toprakları Türk soylular için sıkışık, yoğun hayat alanıdır.” 
(Gökdağ, 2011). Bütün Türk dünyası düşünüldüğünde söz konusu rakamın 
büyüklüğü ortadadır. 

İran Türklerinin önemli bir kısmının Azerbaycan Türklerinden 
oluşması sebebiyle, Azerbaycan Türkçesinin İran’da Farsçadan sonra en 
fazla konuşulan dil olduğu iddia edilmektedir. (Gökdağ ve Doğan, 2016: 
26). “İran’da Türk nüfusunun yüzde kaçını Azerbaycan Türklerinin 
oluşturduğu hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise 
Azerbaycan Türklerinin çeşitli nedenlerden dolayı başta Tahran olmak 
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üzere İran’ın diğer şehirlerine yerleşmeleridir. Azerbaycan Türklerinin 
İran’da yaşadığı bölgelerin en büyüğü ve en kalabalığı ise merkezi Tebriz 
olan kuzeybatı İran’dır.” (Başar ve Boylu, 2015: 69).

Türkiye Türkçesine en yakın lehçe olan Azerbaycan Türkçesi 
“Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan’da, Gürcistan ve en kalabalık 
olarak İran’da konuşulmaktadır (Tebriz ağzı, Kaşkay-Eynallu ağızları). 
Irak’ta konuşulan Kerkük Türkçesi de Azerbaycan Türkçesinin bir ağzı 
olarak kabul edilmelidir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Rus işgaliyle ikiye 
bölünen Azerbaycan’ın tarihinde Türkmençay antlaşması (1828) ile yeni 
bir dönem başlamıştır. Kuzey Azerbaycan Rus hâkimiyetine girerken, 
Güney Azerbaycan da İran hâkimiyeti altına girmiş, dolayısıyla Azerbaycan 
Türklüğü iki farklı fikrî, kültürel ve dini çevrede yaşamıştır. İslamın Şia 
geleneğine bağlı Güney Azerbaycanlılar bölgenin Lingua Franca’sı olan 
Farsçanın kuvvetli tesiri altında, İran kültürüyle iç içe yaşamaktadırlar.” 
(Özyetgin, 2006). 

“İran’da yaşayan Türk topluluklarından, Azerilerden sonra en büyük 
nüfusa sahip olan Türkmenlerin bugünkü sayıları 2 ila 2,5 milyon 
arasında değişmektedir.” (Saraçlı, 2008: 176). “Türkmen-Sahra” olarak 
isimlendirilen bölgede yoğun olarak yaşayan Türkmenler ülkedeki 
resmî mezhep olan Şiîliğin aksine Sünni’dirler. İran’daki diğer Türk 
topluluklarının tamamının Şiî olduğunu belirtmek mümkünüdür.

“İran Türkmen ağzı, Doğu Oğuz Türkçesinin devamı olan 
Türkmenistan’daki Türkmen Türkçesinden çok, Batı Oğuz Türkçesinin 
devamı olan Türkiye ve Azerbaycan Türkçesine yakındır (Doerfer, 1987 
akt. Özkan, 2007). Buna ek olarak da İran Türkmenleri arasında ana dil 
kullanımı şehirlere göre özellikle köylerde daha fazladır.” (Başar ve Boylu, 
2015: 8).  Türkmenler Hazar denizinin doğusunda Gülistan eyaletinde 
yaşmaktadırlar. Ayrıca Yılmaz (2007: 202) da Türkmen Sahra bölgesinde 
yaşayan ve Türkmenlerin millî şairi Mahdum Kulu’yu sinelerinden 
çıkaran Göklenler başta olmak üzere bölgedeki bütün Türkmenlerin 
İran’da “Türklüklerini” en fazla koruyan toplum olarak bilindiklerini 
vurgulamaktadır.

İran’daki bir diğer önemli Türk topluluğu ise Kaşkay Türkleridir. “Kaşkay 
Türkleri, İran’ın Fars eyaletinde konargöçer olarak yaşamaktadırlar. 
Dolayısıyla yayıldıkları bölge 186.180 bin kilometre kare gibi geniş bir 
alanı içine almaktadır. Bu saha son yıllara kadar İran Hükûmetince, 
Vilayet-i Kaşkaî adı ile ayrı bir idarî bölgeye ayrılmış ve tahminen üç 
yüz meskûn mahalli içine alan on beş şehre bölünmüştür.  Günümüzde 
idari yapının bozulduğu bu bölge, Kaşkaylar tarafından İli Kaşkaî adıyla 
anılmaktadır. Kaşkay İli, Fars Körfezi kıyılarından başlayarak Isfahan 
ve Bahtiyarî bölgelerinin güneylerine kadar varan bir alana yayılmıştır. 
Zagros dağlarının birbirine girmiş yükseklikleri ile körfez sahilleri bu ilin 
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sınırlarını çizmektedir.” (Çelik, 2002: 1127). Temizel (2011: 548) yaklaşık 
üç milyon kişinin Kaşkay Türkçesi konuştuğunu ileri sürmektedir. 

Kaşkay Türkleri “Zagros dağlarındaki yaylalarda daha çok hayvancılıkla 
uğraşan bir halktır. Yılda iki sefer göç ederler. İlk göçleri ilkbaharda ikinci 
göçleri ise sonbaharda gerçekleşir. Günümüzde Kaşkayların yarıdan fazlası 
zorunlu iskâna tâbi tutulmuştur. Yerleşik hayata geçen Kaşkaylar daha çok 
Fars eyaletinin Firuzabad şehrinde otururlar, bunun yanında Şiraz’da da 
önemli bir yerleşik Kaşkay nüfusu barınmaktadır.” (İnan, 2013: 67). Her 
ne kadar Kaşkay Türkçesi üzerine yapılmış ve yapılmakta olan akademik 
çalışmalar bulunsa da Halaç Türkçesi ile birlikte Kaşkay Türkçesi de yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Barutçu-Özönder (2002:102-103), Türklerin İran’da yaşadığı bölgelerle 
genel olarak aşağıdaki gibi çizmektedir:

“Azerbaycan Türkleri bugün Doğu Azerbaycan (Hepsi), Erdebil, Zencan, 
Batı Azerbaycan(Alanının yarısı), Hamedan(Alanının çoğu), Gilan, Merkezî 
Tahran(Az bir kısmı), Kürdistan(Az bir kısmı), Kazvin(Hepsi), Kum(Az 
bir kısmı), ostanlara bölünmüş olan “Azerbaycan” topraklarıyla Horasan 
Ostanı’nın kuzeyi Elburz Dağları’ndan Basra Körfezi’ne Afganistan’dan 
Irak sınırına dek uzanan Güney Merkezî İran’da yaşarlar. Türkmenler, 
Horasan ve Mzandaran Ostanlarında yani Türkmen Sahrada - Yomut 
boyu Bendere Türkmen, Gamıştepe, Akkale, Ecemli, Hocanefes, Ayderviş, 
Gombet ve çevresi, Peyker, Deveci, Aksahne, Daşlıburun, Gamışan, 
Dügüncü, Yılga vd., Göklen boyu, Kalele, Cergelan, Ayderviş, Gildağı, 
Karabalkan, Muravtepe, Hisarce, Göklen, Gombet yakınları, Bocnurd 
kentinin kuzeybatı dağlık kesimine uzanan alanlar, 1. Dünya Savaşı 
sıarsında gelip yerleşen Nohilli, Miçerli ve Tekerler ise, Cergelan, Gombet 
yakınları ve Bocnurd’un batısı, Tekelr Türkmen Sahra’nın uzak doğusunda 
Hesarçe’de. Türkmenler son yıllarda Gombedi Kavus’ta yoğunlaşmışlardır. 
Deregez ve Serahs bölgelerinde de Türkmenler vardır. Halaçlar, Save, 
Kum, Erak, Tefreş kentleri arasında serpilmiş 40-50 köyde, Halacistan’da 
yaşarlar. Halacistan’ın önemli bölümü Caferabad ve Kohek ilçeleri ile 
birlikte Merkezi Ostan’dan ayrılıp Kum Ostanı’na bağlanmıştır. Kazaklar 
Horasan ve Mazendaran ostanlarında, Gorgan’da Benderi Türkmen’de 
Gombedi Kavus’ta (Çay boyunda); Özbekler Afganistan iç savaşı sırasında 
gelip yerleşenler Gorgan’da Kuçan, Şirvan, Deregez, Kelat, Dugai ve 
Lenger’de 10-30.000 kişi civarında bulunurlar.” (Barutçu-Özönder 2002: 
102-103, akt. Gökdağ ve Doğan, 2016: 12).

2. İran’da Türkçe 

İran İslam Cumhuriyeti’nin  devlet dili Farsça olup ülke genelinde her 
etnik grubun kendi ana dilini kullanabildiği belirtilebilir. Farsçadan sonra 
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en çok konuşura sahip dil ise Azerbaycan Türkçesidir. Türk dilinin bu 
lehçesi İranlılar tarafından 	  “ ییترکی ااذذرر 	   	   	  Tork-‐i	  Azerî”,		ااذذرریی“     	   	   	  veya	  sadece		ترکی“     	   	   	   	  adlandırılmakta,	  Türkiye	  

Cumhuriyetinin	   resmî	   dili	   olan	   Türkçe	   ise	   	   	ترکی ااستانبولی“   	   	   olarak	  
isimlendirilmektedir.	  

	  

 – Tork-i Azerî”, 	  “ ییترکی ااذذرر 	   	   	  Tork-‐i	  Azerî”,		ااذذرریی“     	   	   	  veya	  sadece		ترکی“     	   	   	   	  adlandırılmakta,	  Türkiye	  
Cumhuriyetinin	   resmî	   dili	   olan	   Türkçe	   ise	   	   	ترکی ااستانبولی“   	   	   olarak	  
isimlendirilmektedir.	  

	  

– Azerî” veya 
sadece 	  “ ییترکی ااذذرر 	   	   	  Tork-‐i	  Azerî”,		ااذذرریی“     	   	   	  veya	  sadece		ترکی“     	   	   	   	  adlandırılmakta,	  Türkiye	  

Cumhuriyetinin	   resmî	   dili	   olan	   Türkçe	   ise	   	   	ترکی ااستانبولی“   	   	   olarak	  
isimlendirilmektedir.	  

	  

 – Torki” olarak adlandırılmakta, Türkiye Cumhuriyetinin 
resmî dili olan Türkçe ise 

	  “ ییترکی ااذذرر 	   	   	  Tork-‐i	  Azerî”,		ااذذرریی“     	   	   	  veya	  sadece		ترکی“     	   	   	   	  adlandırılmakta,	  Türkiye	  
Cumhuriyetinin	   resmî	   dili	   olan	   Türkçe	   ise	   	   	ترکی ااستانبولی“   	   	   olarak	  
isimlendirilmektedir.	  

	  

 – Tork-i Estanbulî” olarak 
isimlendirilmektedir.

Türk dillerinin Oğuz grubu içerisinde bulunan ve İran’daki en yayın Türk 
şivesi olarak nitelendirilebilecek olan “Azerbaycan Türkçesinin özellikleri, 
XIII. ve XIV. yüzyıllarda oluşmaya başlar.    Sözü edilen dönemlerde 
Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi birlikte mütalâa edilmektedir. 
Dil özellikleri yönüyle Anadolu Türkçesinden farklı gibi gösterilen 
unsurlar aslında her iki Türkçede de aynıdır. Türkçenin iki büyük kolu 
olan Çağatay ve Osmanlı Türkçeleri yanında Horasan’dan Anadolu’ya, 
Kafkaslardan Bağdat’a kadar çok geniş bir sahada, XIV. asırdan beri hâkim 
olan Azerbaycan Türkçesi, Osmanlı ve Çağatay Türkçeleri kadar güçlüdür.” 
(Karaman, 2000: 1). Her ne kadar İran’da tarihin hiçbir döneminde 
Türkçe resmî dil olarak kabul edilmemişse de özellikle Şah İsmail-i Safevî 
döneminden günümüze kadar kültür, edebiyat ve sanat dili olarak varlığını 
sürdürmüştür. 

“Azerî Türkçesi, İran Türk dilleri içinde en tanınan ve üzerinde en 
çok bilimsel çalışma yapılan değişkedir. İran’da konuşulan ‘Türkçeler’ ile 
ilgili en kapsamlı araştırmaları yapan Doerfer’in tespitlerinden hareketle, 
bu ülkedeki belli başlı değişkeler arasında Azerbaycan Türkçesi (Azerî), 
Aynallu, Kaşgay, Türkmence, Salçuk, Horasanî, Halaççanın adları 
sıralanabilir. Aynallu, Şiraz şehrinin güneydoğusunda, Kaşgay ise Fars 
eyaletinde konuşulur. Bilim dünyasında yeterince tanınmayan irili ufaklı 
başka değişkeler de bulunmaktadır. İran, Doerfer’in ifadesiyle, dil bilimsel 
bakımdan dünyanın en son keşfedilen bölgelerindendir (Doerfer 2006: 
273, Akt: Eker, 2008: 187-188). Hâlihazırda he ne kadar İran’daki Türkçe 
varyantların tasnifi yapılmış olsa da bu varyantlar üzerinde yeteri kadar 
çalışma ve incelemenin yapıldığını iddia etmek mümkün değildir.

Yüzyıllarca İran hükümdarlarının dili olarak günlük hayatta ve edebiyatta 
önemli bir yere sahip olan Azerbaycan Türkçesinin Kaçar Hanedanın 
yıkılıp 1925’te Rıza Şah Pehlevî’nin tahta çıkışıyla eski itibarlı konumunu 
kaybettiği kaynaklar incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Pehlevîler 
döneminde uygulanan asimilasyon politikaları neticesinde Türkçenin 
kamusal ve özel alanda yasaklanması, Türkçe basın-yayının durdurulması 
ve Türk dilinin baskı altın alınması İran Türklerinde tepkiler yaratmıştır. 
Azerbaycan Türkleri arasında milli refleksten kaynaklı bazı ayaklanmalar 
baş gösterirmiştir. Gökdağ ve Heyet (2004: 52-53) tarafından yapılan 
bir çalışmada Rıza Şah Pehlevî tarafından uygulanan baskı ve sindirme 
politikalarına karşı 1945 yılında meydana gelen bir direniş hareketinin 
niteliği ve kapsamına dair aşağıdaki açıklamalar yapılmaktadır:
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“1945’te Seyid Cafer Pişeveri önderliğinde kurulan Azerbaycan Özerk 
Hükümeti Tahran yönetiminin kanlı müdahelesi sonucu bir yıl sonunda 
yıkılmasına rağmen onun taraftarları düşüncelerini devam ettirdiler. 1945-
1946 yılları arasında Pişeveri önderliğindeki Azerbaycan Özerk Hükümeti 
özellikle kültür ve eğitim alanında önemli reformlar gerçekleştirmiştir. 
Bu kısa sürede Azerbaycan Türkçesi Azerbaycan’ın resmî dili ilan edilmiş, 
okullarda ve devlet kurumlarında kullanılmaya başlamış ve ilkokul 
öğrencileri için Ana Dili adlı altı ciltlik ders kitabı yayınlanmıştır. Tebriz 
Üniversitesi kurularak Türkçe eğitim ve öğretim ve Tebriz radyosu 
tesis edilerek Türkçe yayın yapılmaya başlatıldı. Azerbaycan gazetesi 
Azerbaycan Demokrat Partisi’nin (Fırkasının) resmî organı olarak siyasî, 
edebî ve sosyal konularda makaleler neşretti. Onlarca Türkçe kitap, dergi 
ve gazete yayınlanmaya başladı. Tebriz’de Güney ve Kuzey Azerbaycan 
şairlerinden ibaret bir şairler meclisi oluşturuldu. Sahir, Sehend, Balaş 
Azeroğlu, Medine Gülgün, H. Biluri, Y. Şeyda ve birçok ünlü şair ilk Türkçe 
şiirlerini orada okudular. Şairler meclisinde okunan şiirler toplanarak 1945 
yılında Şairler Meclisi adlı 80’den fazla şairin şiirlerini içeren bir antoloji 
şeklinde hazırlanmıştır.”

“Gerçekleşen İslam Devrimi’nin ardından ‘Encümen-i Azerbaycan’ 
kurulmuş ve yayımladığı manifesto ile Azerbaycan’ın millî dil ve kültürünün 
tanınmasını, Azerbaycan Türklerine mahkemelerde ve diğer resmî 
kurumlarda ana dillerini kullanma haklarının verilmesini talep etmiştir 
(Shaffer, 2001). Yine bu dönemde Azerbaycan ve Türkmen dillerinde 130 
cilt kitap basılmıştır (Heyet, 2004: 361). Devrim ile gelen görece serbestlik 
yine de İran’daki Türk soylu halkların beklentilerini karşılamamıştır.” 
(İnan, 2013: 69). Günümüzde Pehlevî rejimine nispetle İran Türklerine 
pek çok hak ve özgürlük verilmiş olsa da İran Türklerinin özellikle ana 
dilleri olan Türkçeye ilişkin birtakım talepleri bulunmaktadır. 

Söz konusu talepler arasında en çok öne çıkan ana dille eğitim 
isteğidir. İran’da Türkçe öğretimine ilişkin resmî makamlarca herhangi 
bir uygulama yapılmamakta olup İran Türkleri ana dillerini informal 
bir şekilde, öğrenmekten ziyade edinmektedirler. Bu sebeple İran’ın pek 
çok bölgesinde yaşayan Türklerin ana dillerine olan hâkimiyet derecesi 
birbirinden oldukça farklıdır. Devlet ve eğitim dili olan Farsçanın özellikle 
geçiş bölgesi olarak sayılabilecek Zencan ve Hamedan gibi şehirlerde 
Azerbaycan Türkçesini ciddi boyutlarda tehdit ettiği ve bölgedeki Türklerin, 
Türkçe-Farsça karışımı bir dil kullandığı görülmektedir. Bunlara ilave 
olarak özellikle başkent Tahran’daki Türk soylu ailelerin, çocuklarının 
Farsça bilgisinin zayıf olacağı ve ağızlı bir Farsça konuşacakları endişesiyle 
aile içinde Türkçe konuşmaktan çekinmeleri, Azerbaycan Türkçesine ve bu 
şivenin söz varlığına ilişkin gerek akademik araştırmaların ve gerekse edebî 
eser üretiminin yeteri kadar olmaması da göz önünde bulundurulduğunda 
durumun ciddiyeti ortaya çıkmaktadır. 
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İran’ın eski Dışişleri Bakanlarından Ali Ekber Salihi, 2012 yılında 
verdiği bir demeçte İran nüfusunun yaklaşık %40’ının Türkçe konuştuğuna 
işaret etmiştir. Ana dilini aile müessesi dışında öğrenme imkânına henüz 
sahip olmayan bu %40’lık kitlenin günümüz dünya şartlarında ana dili 
öğrenimine ilişkin istekleri dikkate alınabilir. İran Türkleri ise eğitim 
kurumlarının dışında Türkçeyi kültür-sanat mahfillerinde yaşatmaya 
ve tarihî süreçte bir hayli canlı olduğu göze çarpan basın-yayın-matbuat 
yoluyla ayakta tutmaya çalışmaktadırlar.

Kale (2004: 64), İran’da ilk Türkçe gazete olan “Ekinçi’nin” Hasan 
Bey Zerdabi tarafından 1875 yılında çıkarılmaya başlandığını ve üç yıl 
gibi kısa bir süre faaliyet göstermesine rağmen Türk dili ve imlasının 
sabit bir şekil almasında oldukça etkili olduğunu Heyet (1987: 33-34)’ten 
aktararak yazmaktadır. 1875 yılından günümüze kadar İran’da Türkçe 
basın-yayın hayatının zaman zaman hareketli zaman zaman da dönemin 
siyasi şartlarının etkisiyle sönük geçtiğini (özellikle 1925-1975 yılları arası) 
ileri sürmek mümkündür. M. Rıza Heyet (2005) tarafından yapılan “19. 
yy’dan Günümüze İran’da Türkçe Basın-Yayın Hayatı” başlıklı çalışmada 
Meşrutiyet öncesinden günümüze kadar İran’daki Türkçe basın-yayın ve 
matbuata yönelik tatmin edici bilgiler bulmak mümkündür. Hâlihazırda 
ise Tebriz, Erdebil gibi Türk şehirleri başta olmaz üzere başkent Tahran’da 
(Tahran şu an İran’da en fazla Türk nüfusuna sahip şehirdir) dâhil pek çok 
şehirde bakanlık izni ile Türkçe gazete ve dergi basılmakta, sadece Türkçe 
kitaplar yayınlayan basımevleri bulunmakta, radyo ve televizyonlarda da 
kısmi olarak Türkçe yayınların yapıldığına şahit olunmaktadır. 

İran’da kısa ve uzun vadede faaliyet gösteren onlarca neşriyat arasında 
Prof. Dr. Cevat Heyet, Prof. Dr. Hamit Nutki ve bir grup Türk aydını 
tarafından çıkarılan “Varlık” dergisinden özellikle bahsetmek gerekir. 
1979 İslam Devriminden sonra Türklere verilen ana dilde yayın yapma 
serbestliğinin akabinde çıkmaya başlayan Varlık dergisi etrafındaki kadro,  
edebî dili ve üslubu henüz yeteri kadar gelişmemiş ve ölçünlü bir dil haline 
gelememiş Güney Azerbaycan Türkçesinin standartlarının belirlenmesi, 
imla sorunlarına çözüm bulunması vb. konularla ilgilenerek İran’da 
kullanılan Türkçeye ait kuralların belirlenmesi ve yaygınlaştırılması 
hususunda dikkate değer hizmetler üstlenmiştir. Varlık dergisinin 
kurucuları bu iş için çeşitli konferans ve kurultaylar da toplayarak 
akademik zemin oluşturmaya çalışmışlardır. Varlık dergisi, yıllar 
içerisinde bir ekol oluşturarak deyim yerindeyse bir Türkoloji mektebine 
dönüşmüştür. Bu özelliği ile derginin, Türkoloji sahasında oldukça ciddi 
bir çaba göstererek bir akademi gibi çalıştığını vurgulamakta fayda vardır. 
Azerbaycan Türkçesinin imla meselesinden tutun da Azerbaycan Âşık 
Edebiyatı araştırmalarına kadar birçok konu dergide ele alınmıştır. İran 
Türkleri arasında derginin ciddi bir takipçi kitlesi oluşmuş ve Varlık dergisi 
İran fikir hayatında akis uyandırmaya başlamıştır. Eski takipçi kitlesini ve 
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etkisini kaybeden dergi günümüzde hala üç ayda bir olarak yayın hayatını 
sürdürmektedir.

Türkçenin İran’daki varlığından söz ederken Halaççadan mutlaka 
bahsetmek gerekir. İran’ın Kum eyaletinde Halacistan denilen bölgede 
(Konukçu: 1997: 229) varlıklarını sürdüren Halaç Türkleri yaklaşık 46 
köyde  (Ölmez, 1995:  15) yaşamakta olup Halaçça konuşanların sayısı 
Doerfer’in aktardığına göre (1987: 244) 24 bin kişi kadardır. Halaç 
Türkçesi önemli kılan ise bu lehçenin Türkçenin yaşayan en eski kolu 
olmasıdır. Bu konuda Doerfer (2012: 29) “Halaçça, bütün yaşayan Türk 
lehçeleri içerisinde Türkçenin çekirdek yapısını koruyan en arkaik bir 
dili olarak daha derin araştırmalara hak kazanmaktadır.” yorumunda 
bulunmaktadır. Oğuz Türkçesi dışında sınıflandırılması gereken Halaç 
Türkçesinin konuşur sayısına dikkat edildiğinde ve Ali Asker Cemrasi’nin 
kişisel çabaları dışında Halaç Türkçesinde edebi eser üretiminin olmadığı 
da göz önünde bulundurulduğunda ve ayrıca günümüzde Halaçça konuşan 
gençlerin sayısının oldukça azaldığı da düşünüldüğünde, Türkçenin bu 
önemli lehçesinin önümüzdeki 50 yıl içerisinde yok olma tehlikesi ile 
karşı karşıya olduğu oldukça açıktır. Halaç Türkçesinin yaşaması için 
gerekli tedbirlerin en kısa sürede alınması, Halaççanın söz varlığının ve dil 
bilgisinin saptanması önemlidir. 

Son yıllarda özellikle İran Türkleri tarafından uydu vasıtasıyla 
Türk televizyon kanallarının ciddi bir şekilde takip edildiği ve Türkiye 
Türkçesinin öğrenildiği dikkati çekmektedir. İran Türklerinin Türk 
televizyonlarına göstermiş oldukları bu ilginin sebebini Akpınar (2001: 42) 
aşağıdaki gibi açıklamaktadır:

“İran’daki resmi televizyon, çok dar bir alanda yayın yapıyor ve geniş halk 
yığınlarının ihtiyaç ve beklentilerine cevap veremiyor. Hâlbuki resmi veya 
özel Türk televizyonları çok daha geniş bir yelpazede hemen her kesimden 
ve yaştan kimselerin ilgi duyacakları bir yayın gerçekleştiriyor. Bu olumlu 
tesirleri yanında özellikle İran ve Türk cumhuriyetlerindeki büyük bir halk 
kesiminin, Türk televizyonlarındaki müstehcen yayınlardan; uçuk kaçık 
magazin programlarından; açık seçik filmlerden rahatsızlık duyduklarını 
da belirtmek gerekir.” 

Türk televizyon kanallarının takip edilmesi İran Türklerinin Türkiye 
Türkçesiyle tanışmasına ve hatta belli bir seviyeye kadar televizyondan 
Türkiye Türkçesi öğrenmelerine de sebebiyet vermektedir. Boylu ve Başar 
(2015) tarafından yapılan ve çoğunluğunu İran Türklerinin oluşturduğu 
110 katılımcının bulunduğu bir araştırmada katılımcıların %50.10’unun 
Türkçe öğrenmek için Türk kanallarını izlediği ve sadece Türk kanallarını 
izleyerek öğrendiği Türkçe bilgisi sayesinde katılımcıların 56’sının orta 
seviye ve 13’ünün yüksek seviyeye kadar Türkçe öğrendiği anlaşılmaktadır. 
Bu veriler Türkçe öğretiminde Türk kanallarının etkisini açıkça ortaya 
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koymaktadır. İran Türklerinin Türkiye’deki televizyon yayınlarını takip 
etmesinin İran’da son yıllarda değişmekte olan Türk kimliği ve algısına 
tesir ettiği söylenebilir. Türk kimliğindeki bu değişimi Banı-Shoraka 
(2007: 166) aşağıdaki gibi açıklamaktadır:

“Çok daha ilginç görünen bir gelişme, Türk uydu yayınlarının kitle-
medya etkilerine ilaveten, hukuki ve teknolojik düzeylerde meydana gelen 
yerel değişikliklerin Azeri Türk dili ve kimliğinin yeniden canlanma süreci 
adını verebileceğimiz bir gelişmeye yol açmasıdır ki … Azeri kimliğinin 
yeni bir tanımının -özellikle daha genç kuşaklar arasında- gündeme 
geldiği görülmektedir. Önceden taşralılık, geleneksellik ve bazıları için 
gelişmemişlikle ilişkilendirilen prestijsiz Azeri kimliği, bugünlerde pek 
çok genç arasında anlamını değiştirmiş görünmektedir. Kimliğin Türklüğü 
(popüler konuşmada tork sözü Türkî ve Türk kelimelerinin her ikisine 
işaret eder) şimdi modern ilerici anlamı da taşımaktadır.”

Her ne kadar Temizel (2007: 547), İran’da resmî olarak Türkiye Türkçesi 
öğretiminin 1993 yılında Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği 
bünyesinde kurulan Türkçe Öğretim Merkeziyle başladığını ileri sürse 
de, İranlıların ve İran Türklerinin Türkiye Türkçesine olan ilgisinin 
daha öncelerde de mevcut olduğu tahmin edilebilir. Günümüzde İran 
Türklerinin Türkiye Türkçesi öğrenmelerinin muhtelif gerekçeleri bulunsa 
da Azerbaycan Türkçesini formal bir şekilde kurs merkezlerinde ya da devlet 
müesseslerinde öğreneme durumu olamayan ve çeşitli sebeplerden dolayı 
çocukluğunda bu dili informal olarak da öğrenememiş birçok kişi, Türkiye 
Türkçesini ana diline çok yakın bulduğundan çeşitli dil merkezlerinde 
Türkiye Türkçesini öğrenmeye çalışmaktadır. İran Türklerinin, Türkiye 
Türkçesi öğrenmedeki eğilimlerinde, millî duygularının tesiri göz ardı 
edilemeyecek kadar fazladır. (Başar ve Boylu, 2015: 24). Ancak Türkiye 
Türkçesi öğrenimine yönelik taleplerin de yeteri kadar karşılanabildiğini 
söylemek zordur. 

Bütün İran genelinde, sadece Allameh Tabatabai Üniversitesi ile 
Urumiye Üniversitesinde Türkoloji bölümü bulunmakta ve bu bölümler 
oldukça kısıtlı miktarda öğrenci alıp lisansüstü eğitim vermemektedir. 
Bu iki bölüm dışında başka hiçbir üniversitede Türkoloji bölümü 
bulunmamakta olup bilindiği kadarıyla da İran üniversitelerinde Türkçe 
seçmeli ders olarak bile yer almamaktadır. Türkiye’deki Fars Dili ve 
Edebiyatı bölümleri ve Farsçanın pek çok her üniversitede seçmeli ders 
olarak okutulduğu dikkate alındığında, bu ülkede Türkçenin durumu 
oldukça düşündürücüdür. Nitekim devlet kanalıyla Türkçe öğretiminin 
yapılmıyor olması oldukça yüksek sayıda Türkçe öğrenmek isteyen bireyin 
çeşitli dil kurumlarına yönelmesine sebep olmaktadır. (Başar ve Coşgun, 
2015: 499). Bu kurumların başında özel dil kursları ile Yunus Emre 
Enstitüsü Tahran Türk Kültür Merkezi gelmektedir. Tahran genelinde yer 
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alan ve Türkiye Türkçesi öğreten on beşten fazla özel dil kursunun yanında 
özellikle Tahran Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetlerine başladığı 2012 
yılından bu yana yaklaşık 7000 İranlıya ev sahipliği yaparak Türkiye 
Türkçesi öğretmiş olması, İran’daki Türkiye Türkçesine olan alakayı gözler 
önüne sermesi bakımından dikkat çekicidir.

İranlılar oldukça çeşitli sebeplerle Türkiye Türkçesi öğrenmek 
istemektedirler. Türkiye’de eğitim almak, Türkiye ile ticaret yapmak, 
Türkiye’de yaşamak, Türkiye hakkında araştırma yapmak, Türkiye’ye tatile 
gittiğinde iletişim kurabilmek, Türk televizyon kanallarını seyredebilmek, 
iş bulmak, Türkiyeli biriyle evlenmek vb. gerekçeler İranlıların Türkçe 
öğrenme nedenleri arasında zikredilebilir. Ayrıca İran Türkleri de 
Türkiye Türkçesinin ana dillerine oldukça yakın olmasından dolayı zorluk 
çekmediklerinden bu komşu ülkenin dilini öğrenmeye çalışmaktadırlar. 

Öğrenme amacındaki bu çeşitlilik doğal olarak sınıf ortamına da 
yansımaktadır. Gerek Tahran Yunus Emre Enstitüsünde ve gerekse diğer 
özel dil merkezlerinde Türkiye Türkçesi öğrenenlerin profillerine dikkat 
edildiğinde türdeş olmayan gruplar karşımıza çıkmaktadır. Sınıflarda 
12-75 yaş aralığında öğrenciden akademisyene, ev hanımından işçiye, 
bürokrattan esnafa kadar hemen hemen her meslek grubundan bireylere 
rastlamak mümkünüdür. Farklı sosyoekonomik sınıflardaki bireylerin 
farklı amaçlarla Türkiye Türkçesi öğreniyor oluşu Türkçenin şu an için 
İran toplumunca öğrenilmesinde fayda görülün bir dil olduğu kanaatine 
bizi götürmektedir.

İran genelinde Türkiye Türkçesi öğreten özel dil merkezlerine 
bakıldığında ise bu kurumların dil öğretimi ile kalmayıp aynı zamanda 
Türkiye’deki üniversiteler için müşavirlik hizmeti verdiği görülmektedir. 
Ancak İran Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’de sayısı 200’e yaklaşan 
üniversite arasından sadece 17 tanesine diploma denkliği veriliyor oluşu 
dikkat çeken önemli bir problemdir. Türkiye’de lisans ve lisansüstü 
düzeyde eğitim almak isteyen yüzlerce İranlı doğal olarak kendi Eğitim 
Bakanlığı tarafından tanınan üniversitelere yerleşmek istemektedirler. 
Ancak diploma denkliği verilen söz konusu üniversiteler Türkiye’nin en 
büyük ve nitelikli üniversiteleri olup dünyanın dört bir tarafından gelen 
yabancı öğrencilerce tercih edilmektedir. Bu nedenle İranlıların belirtilen 
üniversitelere yerleşmesi zorlaşmakta, Türkiye’de eğitim almak istemesine 
rağmen ileride yaşayabileceği diploma denklik sorunlarını göz önünde 
bulundurulan pek çok İranlı zor durumda kalmakta ve örneğin İzmir 
Kâtip Çelebi Üniversitesi ya da Afyon Kocatepe Üniversitesinde okumak 
istememektedir. Onlarca Türk üniversitesini kapsayan bu diploma 
denklik sorunun çözülmesi İran’dan Türkiye’ye eğitim amacıyla gelenlerin 
sayısında ciddi bir artışa yol açacaktır.
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 Özel dil kurslarında sadece Türkçe öğretildiği düşünülmemelidir. Türk 
üniversiteleri tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) sınavı 
ile ÖSYM tarafından icra edilen ALES, YDS, TUS gibi sınavlara hazırlık 
kurslarının açıldığı, Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) ve TÖMER gibi Türkçe 
bilgisine ilişkin sınavlara da öğrenci hazırlandığına şahit olunmaktadır. 
Hatta bu kursların Türkiye’ye eğitim amaçlı turlar düzenlediği ve İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerin bu turlar kapsamında 
ziyaret edildiği bilinmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de eğitim almak isteyen 
İranlılar Türkiye gidince hem kolay uyum sağlayabilmek hem de dil 
eğitimiyle zaman kaybetmemek adına kendi ülkelerinde Türkiye Türkçesi 
öğrenmeye çalışmaktadırlar.

Ayrıca Tahran Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Türkçesi öğretmenin 
yanında yaptığı kültür-sanat faaliyetleriyle de İran ve Türkiye arasındaki 
ortak kültür değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına hizmet 
etmektedir. Türk ve İran kültürü arasındaki etkileşimin sadece dil 
düzeyinde kalmadığı ortadır. Bu çerçevede sanattan felsefeye, mimariden 
tiyatroya, müzikten sinemaya, resimden karikatüre kadar sanatın pek çok 
dalında, Tahran Yunus Emre Enstitüsünün İran’daki çeşitli sivil toplum 
kuruluşları ve resmi makamlarla iş birliğine giderek ortak değerlerin altını 
çizen etkinlikler düzenlediği görülmektedir.

Sonuç

Yüzyılları aşan bir süredir komşuluk ilişkilerine ve karşılıklı olarak pek çok 
müşterek kültür unsuruna sahip olduğumuz İran’ın ülkemizde yeteri kadar 
tanındığını söylemek zordur. Özellikle İran’daki Türk soylu grupların 
dilleri ve kültürleri üzerine yapılan çalışmalar az ve belli bir akademik 
çerçeveden yoksundur. Bu durumla ilgili olarak Doerfer (1969: 1) Türk 
dilleri konuşulan bölgeler arasında şimdiye kadar en az bilinenin İran 
olduğunu İran halkının hemen hemen altıda birinin Türkçe konuştuğu 
hâlde oradaki lehçelerin hepsinin şimdiye kadar pek az tanındığını bu 
durumun ise siyasi koşullardan kaynaklandığını belirtmektedir. 

Kuşkusuz İran Türkleri hassas bir meseledir ve İran’ın bu meselede 
bazı çekincelerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak İran’da yaşayan 
Türklerin dil ve kültürleri üzerine akademik kaygı gözetilerek yapılacak olan 
çalışmaların hem İran’a hem de bütün dünyadaki Türkoloji çalışmalarına 
katkı sağlayacağı aşikârdır. İran’da özellikle halk edebiyatı ürünlerinin 
henüz olması gereken düzeyde derlenmemesi, Oğuz dillerinin bir kolu olan 
Kaşkay Türkçesi ve Türkçenin en eski özelliklerini gösteren Halaçça ile 
ilgili tatmin edici çalışmaların bulunmaması, İranlılar tarafından Türkoloji 
sahasında yapılan lisansüstü çalışmaların Türkiye’de bilinmemesi, 
İran’daki kütüphanelerde bulunan Türkçe el yazmalarının tamamının 
kataloğunun çıkarılmaması, İran Türk dillerinin Farsça karşısında yaşadığı 
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gerilemeye karşı tedbirlerin alınmaması ilk etapta üzerinde düşünülmesi 
gereken konular olabilir. Özellikle son yıllarda gerek Türkiye’de gerekse 
İran’da İran Türkleri ve onların dil ile edebiyatlarına ilişkin çalışmaların 
sayısında belli bir artış göze çarpsa da söz konusu çalışmaların artması 
kuşkusuz Türk dünyası açısından önemli bir bölge olan İran coğrafyasının 
tanınmasında önemli katkılar sağlayacaktır.
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Kaşkay Türklerinde Kültürel Hayat

Cultural Life in Qashqai Turks

Ali Temizel*

Öz
Tarih boyunca toplumlar, coğrafî konumları ve nüfus sayıları ne kadar olursa ol-
sun var oldukları günden beri kendi kültürel değerlerini, yaptıkları ve icra ettikle-
ri sanatları ve ürettikleri sanat eserlerini sözlü veya yazılı, somut veya soyut ola-
rak biriktirerek günümüze kadar getirmişler ve bununla dünya medeniyetindeki 
kendi yerlerini ve kimliklerini oluşturmaya ve korumaya çalışmışlardır. Günlük 
hayatta kullanmak için ürettikleri sanat ürünleriyle bir taraftan yaşamı kolay-
laştırmışlar, diğer taraftan da bu eserleri kendi geleneksel kültürlerinin sembolü 
haline getirmişlerdir. 
Bir toplumun kültürel hayatı denildiğinde köklerinin tarihî hafızasından bu güne 
taşdığı din, dil, mitoloji, sanat, edebiyat, folklör gibi yaşamın sosyal yönlerini içi-
ne alan temel unsurlar ve bu hayatın yaşandığı coğrafi mekanlar akla gelmekte-
dir. O toplumun tarih sahnesindeki ve dünya medeniyetindeki başarısı, kültür un-
surlarını oluşturan temel değerlerine ne kadar sahip çıktığına ve onunla birlikte 
özdeşleşerek yaşamını sürdürebildiğine bağlıdır.  Bu başarıya ulaşan ve devam 
ettiren toplumlar, hem dünya milletleri arasında kaybolmadan yaşayabilmekte-
ler, hem de dünya medeniyetinin gelişmesine ve ilerlemesine hizmet etmektedir-
ler.
İran’da yaşayan Kaşkay Türkleri de yüzyıllardır kendi kültürünü oluşturan, sa-
nat, edebiyat, dil ve folklorunu tüm doğa şartlarının ve içinde bulunulan yaşam 
tarzının zorluğuna rağmen koruyarak geliştirmesini başaran toplumlardan bir-
dir. İran’da yaşayan Kaşkay Türklerinin kültürünün, dolayısıyla sanat, edebiyat 
ve yaşam tarzının inceleneceği bu çalışma üç bölümden meydana gelecektir:
Giriş bölümünde; İran’da yaşayan Kaşkay Türklerinin tarihi ve günümüzde 
İran’da yaşadıkları coğrafî yerler hakkında açıklama yapılacaktır.
Birinci bölümde; sosyal ilişkiler, evlilik ve alie hayatı, matem ve yas tutma, din ve 

*  Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, e-mail: 
temizel46@yahoo.com, 0505.377 71 06
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mezheb gibi hususları içeren Kaşkay Türklerindeki sosyo-kültürel konular hak-
kında bilgi verilecektir. 
İkinci bölümde; Kaşkay Türklerinin mesken ve çadır hayatından, bu göçebe top-
lumun günlük yaşamında kullandığı el sanatlarından, el dokumalarından, giysi-
lerinden ve benzeri konulardan söz edilecektir.
Üçüncü Bölümde: XIX. ve XX. yüzyılda yaşamış Kaşkay şair ve yazarlarına dair 
bilgileri ve Kaşkay Türkçesinin İran’da öğretimine yönelik çalışmaları içeren 
Kaşkay Türklerinin kültürel kaynakları hakkında bilgi sunulacaktır. Bu bölümde 
ayrıca Kaşkay Türklerinde Nevruz kutlaması hakkında açıklama yapılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kaşkay, Türk, Kültür, Sanat, Kaşkay Türkleri, Kaşkay 
Türkçesi

Abstract
Socities creates their own cultural values since their existence throughout history 
no matter what their geographical location and population is? They have bro-
ught the arts that they performed and the artworks that they created until today 
by collecting them orally or in written; in abstract or in concrete. Societies tried 
to create and keep their positions in world civilization by doing this. They make 
the life easier with the artworks that they created to use in daily life. On the ot-
her hand, they do these type of works by using  symbol of their own traditional 
cultures.  
When it comes to the cultural life of a society, the main factors that contain the 
social aspects of life such as religion, language, mythology, art, literature and 
folk dance- the roots of which have been brought to these days from historical 
memory- come to mind. The success of that society in the stage of history and 
in world civilization depends on to what extent it protects the basic values that 
constitute the cultural factors and to what extent it survives by identifying itself 
with them. The societies that accomplished and continued this are able to survive 
among world peoples without getting lost and also they serve the development of 
world civilization. 
Qashqai Turks who live in Iran are one of the societies that created their own 
cultures for centuries and managed to develop and protect their arts, literature, 
language and folk dance in spite of all difficulties of their life styles. This study 
consists of three sections: 
In introduction section; there is an explanation about the history of Qashqai Turks 
who live in Iran and about the geographical places where they live in Iran today. 
In the first section there is information about socio-cultural subjects in Qashqai 
Turks that contain the aspects such as social relations, marriage and family life, 
mourning, religion and religious sects. 
In the second section; the settlement and tent life of Qashqai Turks, handicrafts, 
hand looms, clothes and related matters used by this nomadic society will be men-
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tioned. 
In the third section; some information will be presented about the cultural sources 
of Qashqai Turks that contain the information about Qashqai poems and writers 
who lived in XIX. and  XX. Centuries and the studies about teaching of Qashqai 
Turkish. In this part, by the way, there will be an explanation about the Newroz 
Festival in Qashqai Turks. 
Key Words: Qashqai, Turk, Culture, Art, Qashqai Turks, Qashqai Turkish

Giriş

Günümüzde İran’da yaşayan Kaşkaylar, çoğunluğu İran’ın Fars (Şiraz) 
eyaletinde yaşayan Türk topluluğudur. Kaşkay Türkçesi ve kültürü 
araştırmacısı Esedullah Merdânî Rahimî, Kaşkay Türklerinin kökeni 
hakkında şöyle demektedir1: 

“Geçmişteki ve günümüzdeki tarih araştırmacılarına göre “Kaşkayî” 
kelimesi “kaş” ve “kayî” kelimelerinden meydana gelmektedir. Birinci 
parça olan “kaş” kelimesi iki temel anlama sahiptir. 1) Öncü, başlangıç; ön 
bekçi. 2) »چچاق« 	  
	  

 (Kaç) kelimesinin bozulmuş şekli olup bunun da iki anlamı 
vardır: 

a) Koş, hızlı hareket et. 

b) Koşucu, çabuk ve hızlı.

İkinci parça olan “Kayî” kelimesi, tarihçilerin ve dilbilimcilerin 
görüşüne göre, Azerbaycan’da, Kafkasya’da, Türkiye’de, Çin’de, İran’ın 
güney bölgelerinde, Hazar Denizi kıyılarında ve benzeri yerlerde uzun 
zamandan beri yaşayan Oğuz Türklerinin 24 kabilesinden birinin adıdır. 
Bununla beraber “Kaşkayî” kelimesi şu iki anlama gelmektedir: a)  Öncü ve 
akıncı olan Kayı kabilesi. b) Hızlı ve hareketli Kayı aşireti”. 

Tarihî rivayetlere göre, Hz. Nuh’un Sam, Ham ve Yafes adında üç oğlu 
varmış. Yafes’in soyundan gelenler Türk aşiretlerini oluşturmuşlar. Hz. 
Nuh’un torunu olan Oğuz Han’ın altı oğlu varmış. Onlardan her birinin de 
dörder oğulları olmak üzere Türklerin toplam yirmi dört boyunu meydana 
getirmişlerdir. Bugün bu boylardan birçoğu Güney İran’da Kaşkay aşiretleri 
arasında yaşamaktadır2 

1 Esedullah Merdânî Rahimî, Qaşqayi Sözlügü, Ferheng-e Logat ve Estelahat-e Torki Qaşqayi 
be Farsi, Enteşarat-e Ensari, İran-Qom 1386/2007, s.15.

2 Ali Temizel, “Esedullah Merdânî Rahimî ve İran’da Kaşkay Türkçesinin Öğretimine Dair 
Çalışmaları”, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1. Uluslararası Asya Dilleri ve 
Edebiyatları Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2011, Bildiriler Kitabı, Yayına Hazırlayanlar: Ali 
Küçükler- Erdem Erinç, Kayseri 2011, s. 539-549.
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Kaşkay Türklerinin eski kollarından bazısının adları Orhun 
Kitabelerinde yer almaktadır. İran’da küçük Kaşkay taifeleri Cani Aga-ye 
Kaşkayi tarafından bir araya toplanarak Şah Abbas (1571-1629)3 zamanında 
ilk Kaşkay eyaleti kurulmuştur. Bu Kaşkay birliği daha sonraları Nadir Şah 
tarafından bastırılmışsa da Zendiye hükümeti tarafından Kaşkaylar dikkate 
alınarak bağımsızlıkları yeniden sağlanmıştır. Bu dönemde Kaşkayların 
yöneticisi Zendiye4 sarayıyla yakın ilişkisi olan ve eyaletin kuruluşunu 
sağlama alan Mo’temedu’s-Soltan unvanıyla Hasan Han Kaşkayî idi5.

Kaşkay Türklerinin Yaşadığı Coğrafî Yerler: 

Yirminci yüzyılın başlarında İran nüfusunun önemli bir bölümünü 
göçebeler dolayısıyla da Kaşkay Türkleri oluşturmaktaydı. Üçte ikisini 
meydana getiren göçebe nüfusu günümüzde toplam nüfusun yüzde ikisini 
teşkil etmektedir. Kaşkay İli, söz konusu dönemde İran’ın en büyük ve en 
güçlü eyaletlerinden biriydi6. 

Kaşkaylar, İran’da Fars eyaletinin kuzeybatısından başlayıp 
güneydoğuya doğru uzanan Şeş nahiye, Çehardanke, Kamfiruz, Ardahan, 
Kazerun, Ferreşbend, Mahalerbaa, Fîruzabad, Meymend, Efraz, Hunc 
ve Mahur Milani bölgesini içine alan bir coğrafyada yaşamaktaydılar. 
Bunlardan ilk beşini yaylak olarak, geri kalanını da kışlak olarak 
kullanmaktaydılar7.

Günümüzde yaklaşık üç milyon nüfusa sahip olan Kaşkay Türkleri, 
İran’ın güneyinde Fars (Şiraz), Isfahan, Çehar Mahal-e Bahtiyarî, Huzistan, 
Kehkiluye ve Buyer Ahmed, Buşehr, Kirman, Hornuzgan gibi eyaletlerde 
dağınık olarak yaşamaktadırlar. Bu bölgelerde ve eyaletlerde yaşayan 
Kaşkay Türklerinin en önemli sekiz boyu şunlardır: Derreşuri, Farsimedan 
(Eymür), Rahimî (Efşar), Keşkulî, Şeşbölükî, Sefîhanî, Dede Keyi (Dede 
Qayî) ve ‘Emeleh. Günümüzde Rahimî (Efşar) boyu Şeşbölükî boyunun 
bir obası ve Sefîhanî ve Dede Keyi (Dede Qayî) boyları ‘Emeleh boyunun 
obalarından sayılmaktadır8. Kaşkay Türkleri, Azerbaycan Türklerinden 
sonra İran’daki en kalabalık Türk grubunu oluşturmaktadırlar. 

3  Şah Abbas: Şah Tahmasb’ın torunu ve Muhammed Hüdâbende’nin oğludur. 1587-1629 
yılları arasında Safevi Devletinin hükümdarlığını yapmıştır (Faruk Sümer, “Abbas I”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 1988, s. 17-19).

4 Zendler: 1751-1794 yılları arasında İran’da hüküm sürmüş bir hanedanın adıdır (Rıza Kurtuluş, 
“Zendler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 44, İstanbul 2013, s. 256-258).

5  Naser İrecî, “İl-e Qaşqayî der Ceng-e Cehani-ye Evvel, Tahran-1380/2001, İkinci Baskı, s. 5-6.
6  İrecî, a.g.e, s. 1.
7  Faruk Sümer, “Kaşkay”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 25, Ankara 2002, s. 

20-22.
8  Rahimî, a.g.e, s. 25-26.
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Kaşkay Türkleri ile ilgili bazı tarihi kronolojiyi vermek, yakın tarih için 
küçük bir ışık tutacaktır:

1234 h9/1197 ş10/1818’de Feth Ali Şah tarafından Cani Aga “İlhanı” 
unvanıyla göreve getirildi.

1247h/1210ş/1831’de muhalifler arasındaki kavga nedeniyle Kaşkay 
aşireti Kirman’a göç etmek zorunda kaldı. 

1288h/1251ş/1872’de Kaşkaylar arasında kıtlık oldu, Sohrab Han şehit 
edildi ve Sultan Mohammed Han “İlhanı” oldu.

Zaman içinde meydana gelen bazı siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerle 
bozulan Kaşkay birliği “Sovletu’d-Dovle” lakaplı İsmail Han zamanında 
yeniden sağlanmaya çalışıldı. “Kaşkay Serdarı” olan İsmail Han, 
1308h/1270ş/1891’de vefat eden “Kaşkay İlhanı” Darab Han’ın ikinci 
oğludur. 

1316hk/1278hş/1899’da Zargamu’d-Dovle “İlhanı” olarak ve Sovletu’d-
Dovle ise “İlbeyi” olarak seçildi.

1324h/1285ş/1906’da Meşrutiyet ilan edildi ve Sovletu’d-Dovle ve 
Zagimu’d-Dovle arasında iç savaş çıktı.

1325h/1286ş/1907’de Sovletu’d-Dovle, Şiraz’ın Meşrutiyet 
taraftarlarına katıldı ve kendi güçleriyle Şiraz’a geldi.

1334h/1294ş/1915’de Birinci dünya savaşı patladı ve Sovletu’d-
Dovle’nin cihat uygulamak için merkezi hükümete telgraf çekti. Güney 
İran’da Jandarma11 darbesi gerçekleşti.

1335h/1295ş/1916’da Güney Polisi Kazerun’e saldırdı ve Naser Divan’la 
savaştı.

1337h/1297ş/1918’de İngilizler tüm İran’ı nüfuzları altına aldılar, 
Ayetullah Lari cihat çağrısında bulundu ve Sovletu’d-Dovle Kaşkaylarla 
birlikte Abade’de Güney Polisine saldırdı. Bu sırada veba hastalığı yayıldı 
ve Mohammed Ali Han vefat etti. Arkasından ateşkes ilan edildi, Buşehir 
limanında anlaşma yapmak için toplantı düzenlendi, ama alınan kararlar 
Sovletu’d-Dovle tarafından kabul edilmedi. 

1338h/1298ş/1919’da yabancı güçler bölgeden ayrıldı, Fars eyaletinde, 
yani Şiraz’da Mosaddek hükümeti kuruldu ve güç tekrar Sovletu’d-
Dovle’nin lehine döndü.

9  h: Hicri Kameri yılı göstermektedir.
10  ş: 365 gün süren ve günümüzde İran’da kullanılan hicri Şemsi takvimi göstermektedir.
11  İran’da Jandarmeri teşkilatı ilk kez 1911 Ağustos ayında İsveçli yetkililerin denetiminde 

kuruldu. Qevamu’s-Saltaneh’in başbakanlığı zamanında da resmiyet kazandı (Mohammed 
Moin, Ferhang-e Farsi, c. 5, Tehran 1371/1992, 8. Baskı, s. 674-675).
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Kaşkay Türklerinde Sosyo-Kültürel Hayat:

1.1. Kaşkay Türklerinin Sosyal Yapısı:

Kaşkay ilinin sosyal kurumu, sağlam kan ve akrabalık bağlarıyla biribirne 
bağlıdır ve il, tayife, tire, benku, bile, hanvar gibi çeşitli bölümlerden oluşan 
genel bir topluluktur12. 

İl: Kaşkay ili çeşitli taifelerden meydana gelir. Özel idari ve nizami 
yapısı vardır.

Tayife: Tirelerin toplanmasından meydana gelen milli ve siyasi bir 
isimdir. 

Tire: Tayifeyi teşkil eden birimdir. Kaşkay ilinin soyasal yapısında 
tirelerin bir resmiyeti vardır. Onların başında bulunanlar, otorite 
merkezleri tarafından tayin edilirler. Bir Tire, kendi adını ilk kurucusundan 
veya ailenin dedesinden ve ceddinden alır. 

Benku: Tüm üyelerinin birbirne sivil ve yakın akrabalıkla bağlı olduğu 
bir aile ve akrabalık birimidir.

Bile: Kaşkay ilinin geleneksel yapısında yer alan ve üç ila on aile veya 
çadırdan meydana gelen sosyal bir birimidir. 

Hanvar (aile): Bir evde veya bir çadırda yaşayan karı, koca ve 
çocuklardan myedana gelen ailedir. Bu Kaşkay ilinin sosyal yapısında en 
küçük birimi teşkil eder. 

1.2. Kaşkay Türklerinin Sosyal Sınıfları:

Sosyal değerler dikkate alınarak Kaşkay Türkleri arasında beş gruba 
ayrılan aşağıdaki beş sosyal sınıfların meydana gelmesinde siyasal güç, 
servet, asalet ve soy en önemli etkenlerdendir13.

a) İlhanları: Kaşkay ilinin en yüksek sosyal sınıfıdır. 

b) Kabile şerifleri ve aşiret reisleri. 

c) Muhtarlar, aksakallılar, Tirelelrin ve Benkuların diğer önde gelenleri,

d) Sıradan insanlar ve köylüler.

e) Ötelenmiş ve dışlanmış kimseler: Çingeneler, çalgıcılar ve benzerleri.

12  Mansur Nasiri Tayyibî, Naqshe-ye Qashqayiha der Tarih ve Ferhang-e İran, Tehran, 1388/2009,  
s. 22-26.

13  Tayyibî, a.g.e, s. 26
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1.3. Kaşkay Türklerinde Sosyal İlişkiler:

Kaşkay toplumu ataerkil bir toplumdur. Kişinin şahsiyeti, aşiret içindeki 
ailesinin şahsiyetine ve malına bağlı olarak etki gösterir. Bireyelerin 
birbirleriyle ilişkilerinde daha çok soy ve neseb ilişkileri dikkate alınır14. 

1.4. Evlilik ve Aile:

Aile, bazı istisnaları olsada eş seçme konusunda kendi çocuğuna geniş 
yetki vermiştir. Kız istemek ailenin en önemli işi sayılır. Yakın çevreden 
ve akrabadan birisiyle evlenmek tercih edilir. Bazen sağlam ilişkiler ve 
siyasal güç için başka aileler de bireyleriyle de evlilik yapılabilir. Kaşkay 
toplumunda çok evliliğe, geçici evliliğe ve boşanmaya iyi gözle bakılmaz15.

1.5. Düğün ve Gelin alma:

Düğün günün belirlenmesinden sonra, damadın ailesi düğün yapılması 
için hazırlıklar yapar. Düğün merasiminin Kaşkay Türkleri arasında özel 
bir yeri vardır ve büyük bir coşkuyla kutlanır. Eskiden düğün merasimi en 
az 3 ila 15 gün sürerdi. İster kadın ister erkek olsun, bu düğün törenlerinde 
Kaşkay Türkleri birbirine çok yardım ederler. Davetliler düğün günü kendi 
gücüne göre damada bazı hediyeler verirler ve bu hediyeler daha çok koyun 
olur. Düğün sırasında çadırlar, çeşitli renklerdeki bayraklarla süslenir. 
Kaşkay Türklerine özgü musiki aletleri eşliğinde şarkılar ve türküler 
söylenir. Erkekler at yarışı yaparlar. Daha sonra kadın ve erkeklerden 
meydana gelen binili topluluk, kızın evine giderek cokuşkuyla gelini alıp 
damadın evine getirirler. Gelinin çehizi genelde halı, kilim, cacim ve diğer 
el dokuması işlerdir16. 

1.6. Matem Tutma:

Kaşkay Türklerinde, ölünün arkasından birinci günden itibaren üçüncü, 
yedinci ve kırkıncı günlerinde matem töreni düzenlenir. Cenazenin 
akrabaları veya başkaları, cenaze evine baş sağlığına giderler ve duruma 
göre koyun veya başka eşya götürürler. Ölünün akrabaları bir yıl boyunca 
siyah giysi giyinirler ve bu süre zarfında her türlü eğlenceden uzak durmaya 
çalışırlar17. 

14  Tayyibî, a.g.e, s. 36
15  Tayyibî, a.g.e, s. 37.
16  Tayyibî, a.g.e, s. 37-38.
17  Tayyibî, a.g.e, s. 38.
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1.7. Din ve Mezhep:

Günümüzde Kaşkay Türklerinn geneli Müslüman Şiidirler. Kaşkay 
Türklerinin Şii olmasında Safeviler’in Şia Mezhebindeki Padişahlarıyla 
yakın ilişkide bulunmalarının etkisi olmuştur18.

2. Bölüm

Kaşkay Türklerinin Kültürel Hayatının Yaşandığı Mekân:

Göçebe bir toplum olan Kaşkay Türklerinin hayatı çadırlarda geçmektedir. 
Hayvancılık ve buna bağlı gelir kaynaklarından yararlanan Kaşkay Türkleri, 
günlük hayatta kullanabileceği ve kendi kültürünü yansıtan sanat değeri 
olan eserler de ortaya koymuştur.  

2.1. Kaşkay Türklerinin yaşadığı mesken ve çadır hayatı:

Hayvancılığa dayanan Kaşkay illerinin ve aşiretlerinin hayatı sürekli yer 
değiştirmekle geçer. Bu tarz hayatın bazı zorlukları olmasına rağmen, 
onlar yaşamı daha sade ve kolay hale getirmişlerdir. İran’da Kaşkayların 
bir kısmı yakın zamanda yerleşik hayata geçmeye başlamıştır, ama büyük 
çoğunluğu geleneksel olarak hayvancılıkla meşgul olmakta ve her yıl soğuk 
ve sıcak iklimler arasında hareket halinde göçebe hayat sürdürmektedirler. 
Kaşkay Türkleri, geçici olan, kolaylıkla yer değiştirilebilen, taşıma ve 
hareket bakımından zorluğu olmayan, keçi kılından örülen kara çadırı 
mesken seçmişlerdir. Bu tür yaşamda grup işlerine daha az gereksinim 
vardır. Bazen iki, üç kişi veya daha fazla aile, çadırlarını bir yere kurabilirler. 
Coğrafî şartlara göre kışlık ve yazlık çadırları vardır. Bu çadırlar kurulurken 
kültürel ve sosyal ilişkiler, su, hava rüzgâr ve güneş ışınlarının yönü gibi 
coğrafî şartlar göz önünde tutulur. Her ne kadar kuzey rüzgârları onları 
rahatsız etse de Kaşkay illeri ve aşiretleri çadırlarının önünü kendi 
inançları olan ehl-i şia inancına uygun olarak İran’ın kuzey doğusunda 
bugünkü Horasan-e Rezevi eyaletinin merkezi olan Meşhed şehrindeki 
İman Reza’nın kabrinin olduğu yöne çevirirler19.  

2.2. Kaşkay Türklerinde Kültürün Kullanım Malzemesi ve 
Dokumalar: 

Kaşkay Türkleri, kendi kültürünü kendi el sanatlarına ve yaşamın her 
alanında kullandığı eşyaya yansıtmayı çok iyi başarmış bir toplumdur. 

Kaşkay Türklerinde el sanatları denince, öncelikle el dokuması halı 
ve kilimler akla gelir. Her ne kadar üç dört bin yıldan beri Türkmen 

18  Tayyibî, a.g.e, s. 38-41.
19  Menuçehr Keyanî, Kuç ba ‘Eşk-e Şeqayeq, Berresi-ye Honer der il-e Qaşqay, Şiraz, 1377/1999, 

s.178.
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Türklerinin yaşadığı coğrafyalarda halı dokuma işi yapılmaktaysa da 
Kaşkay ilinin becerikli halı ve kilim dokuyan kadınlarının desen işçiliği, 
dokuma zarifliği ve renk seçimi, bu alanda Kaşkay ilinin adını dünya 
medeniyet tarihine kaydettirmiştir. Yaklaşık 600 yıldan beri, Kaşkay ilinin 
döşeme sanatına ait özel nakış ve motifler, bazı yenilik ve değişimlerle 
asli özelliğini korumuştur20. Halı ve kilim dokuma işi, ilk nüvesi konar-
göçerlerin kara çadırlarında ortaya çıkan bir sanattır21. 

Kaşkay aşiretinin hayat tarzı, bilhassa halı dokuma ve diğer el 
dokumaları sanatının gelişmesine eskiden beri uygundu. Çünkü göçebe 
yaşayan kabileler için halı ihtiyaçtı ve sağlam ve kolay taşınabilen bir 
döşemedir. Dokuma için gerekli hammaddeye kolay ulaşılabiliyor, para 
kazanmak için bir araç ve satışı ve diğer mallarla değişimi de kolaydı. 
Bundan dolayı Kaşkay Türkleri, bütün kültürel ve sanatsal güçlerini aşk 
ve şevkle bu sanata yönelterek bu alanda kimlik kazanmış ve bu sanatla 
kültürel kimliklerini korumaya çalışmışlardır. 

Kaşkay halı ve kilimleri, onların kültürünün, yaşamının, felsefesinin 
ve sanatının yansımasıdır. Kaşkay halı ve kilimlerini işin ustaları, yüz 
yılların siyasal, kültürel, ekonomik, sosyal ve coğrafî zorluklarına sabırla 
katlanmaya alışmış yüzlerce sanatkârın düşünce ve görüşlerinden 
esinlenerek zevkle tasarlarlar. Kaşkay ilindeki halı dokuyan kadın ressam 
değildir, ama doğayla iç içe olmasından dolayı benliğinde ressamlık 
duygusunu yaşatır. Kaşkay halısının ticarî kaygısı yoktur. Kültürel sanat 
zevki, gelire tercih edilir. Kaşkay ilinin kızları, çeyiz hazırlamak için ilk 
gençlik yıllarından itibaren halı, kilim, gebbe, cicim ve benzeri şeyler 
dokumaya başlarlar. 

2.2.1) Kaşkay Türklerinde el halısı dokuyuculuğu:

Kaşkay dokuma motifleri, tasnif edilemeyecek bir deryadır. Tasarım doğada 
sonsuz olduğu için, özgün motifler bulmanın ve ortaya çıkarma yeteneğinin 
de sınırı yoktur.  Güzelliğini ve asaletini ilin becerikli kadınlarının beğeni 
ve zevkinden alan Kaşkay el dokumalarında hammaddenin tedariki, 
hazırlanması ve kullanılan türü çok titizlik ister22. Kaşkay halısının itibarı 
ve şöhreti, onun yünün kalitesiyle ilgilidir. Kaşkay iline özgü nakış ve 
desenlerin kullanılması, Kaşkay halı ve kiliminin değerinin artmasındaki 
önemli özelliklerden biridir. Bu dokumalar üzerindeki resim ve desenler, 
onların geçmişteki yaşantılarının sırrı ve sembolüdür ve her birinin ayrı bir 
dili vardır. Örneğin23:

20  Keyanî, a.g.e, s.26.
21  Keyanî, Siyeh Çadorha, Şiraz, 1371/1992, s. 89.
22  Keyanî, Kuç ba ‘Eşk-e Şeqayeq, Berresi-ye Honer der il-e Qaşqay, Şiraz, 1377/1999, s. 28.
23  Keyanî, a.g.e, s.43.
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Turna: Ömür uzunluğunun işaretidir.

Efsanevi bir kuş olan Koknus: Ölümsüzlük alametidir.

Ceylan: Mutluluk demektir.

Aslan: Mabet muhafızı ve koruyucusu demektir.

Tarak: Temizlik ve paklık alametidir.

Kaşkay el halısının bazı motif ve desenleri Kaşkay ilinin dinî ve hayatın 
felsefi sorunlarını ele alır. Örneğin tarağa benzeyen desen, tılsım ve nazara 
karşı koruyucu olarak halk tarafından genel kabul görmektedir24.

Bunların dışında Kaşkay Türklerinde gebbe, kilim, cacim/cicim gibi 
dokumalar da bulunmaktadır25.

2.2.2) Kaşkay Türklerinde iğne işi el dokumaları:

Kaşkay Türklerinde diğer dokumalarının dışında geniş kullanım alanı 
bulunan ve iğne işi olarak elle yapılan “çarh, rind, şişe derme, vârune çin, 
uyi” gibi dokumalar da vardır. Kaşkay aşiretinin günlük olarak kullandığı 
çuval, heybe, çanta, yüklük örtüsü, küçük heybe, çıkın, suluk, at çulu, 
beşikörtüsü, tuzluk, okluk gibi malzemenin birçoğu bu tür dokumalardır26 
ve sosyo-kültürel hayatın yansımasıdır.

2.2.3) Kaşkay Türklerinde Keçe ve Keçeden yapılan malzemeler:

Keçe, Kaşkay ilinin ve aşiretlerinin temel malzemelerindendir. Aba veya 
çobanların paltosu ve külahların bazısı keçeden yapılır. Ayrıca, kefpuş, 
döşeme ve semer yapımında kullanılır. Halıya nem işlemesin ve zarar 
vermesin diye keçeyi halının altına sererler27.

2.2.4) Kaşkay Türklerinde deri ile ilgili el işleri:

Kaşkay Türklerinde deri malzemenin kullanımı en az dokuma malzeme 
kadar yaygın ve önemlidir28. Daima göç halinde olan Kaşkay boyu, darbeye 
ve sürekli yer değiştirmeye dayanıklı, taşıması kolay ve kullanışlı heybe, su 
kabı, kırba, yayık, ayran kırbası, tereyağı, peynir ve yoğurt tulumu, süt ve 
süt ürünlerini saklama kabı gibi malzemelerinin birçoğunu deriden üretir. 
Bunlardan başka deriden barut kabı, patlayıcı kapsül kabı, saçmalık, silah 

24  Keyanî, a.g.e, s.48.
25  Keyanî, a.g.e, s.65-66, 73, 90-91.
26  Keyanî, a.g.e, s.93.
27  Keyanî, a.g.e, s.103-104.
28  Keyanî, a.g.e, s.154.
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kabı, kılıf, kalemlik gibi çeşitli malzemeler de yaparlar29.

2.3)Kaşkay Türklerinde giysi:

Kaşkay Türkleri sürekli hayvancılık yapan ve göçebe yaşayan bir topluluktur. 
Bundan dolayı dinî inançlar da göz önünde tutularak göç ve çobanlık 
hayatına ve coğrafî şartlara uygun, hafif ve sıkıntı vermeyen kumaşlardan 
yapılmış kullanımı kolay giysiler her zaman tercih edilmiştir30. 

2.3.1) Kaşkay Türklerinin Kadın Giysisinin bazıları şunlardır31:

Çarkıd: Çarkıd veya leçek denilen ince ve zarif kumaştan yapılmış bir 
başörtüsüdür. Tam bir örtünme ve saçların kapalı olması için çarkıdın 
altına özel bir külahçık giyerler. Yaşlıların çarkıdı kahverengi veya siyah 
renklidir,  gençlerinki ise beyaz ve değişik renklerdedir. 

Eşarp: Dört köşeli ipekli bir kumaştır. 

Külahçe: Kalın kumaştan hazırlanan küçük külahtır. Başın büyük bir 
kısmını örter. Başta tam durması için boğazın altından geçen ince bir iple 
külahçenin diğer kısmına bağlanır.  

Kadın gömleği: Gömlek, işin türüne, göç yaşamına, yaşa, gelire, mekâna 
ve zamana uygun olarak hazırlanan bir giysidir. Çocuklar ve gençler çiçekli 
ve açık renkli gömlekler, yaşlı ve dul kadınlar koyu ve lacivert renkli 
gömlekler giyerler. Kadınların gömleği uzundur ve eteğin altına kadar 
devam eder. Yakası tamamen kapalıdır. Sağında ve solunda alttan bele 
kadar iki yırtmaç vardır. Gömleğin süslemeleri yaka ve göğüs kısmıyla 
sınırlıdır. 

Kadın arkalığı: Vücudu sıcak tutması için giyerler. Güzel, koruyucu 
bir giysi olduğundan ve giyenin vakarını koruduğundan yılın çoğu 
zamanlarında giyilir. Arkalık kalın kumaştan dikilir ve altın işleme ve 
boncukla süslenir. 

Etek (Zir came): Kadın elbisesinin en önemli kısmı olup uzun 
dikildiğinden ve sık kullanıldığından ayrıca şalvara gerek duyulmaz. 
Oturma esnasında bile bedenin alt kısmını ve ayakları korur. Etekler maddi 
duruma göre en iyi kumaştan dikilir ve kenarları renkli şeritlerle süslenir. 

Kaşkay kadının pabucu: Kaşkay kadını, yıllarca Şiraz ve çevresindeki 
ilçelerde ve köylerde dikilen “meliki” ve “give” isimli pabuçlar giymiştir. Bu 
pabuçlar, pamuk ipliğinden yapılan tamamen doğal ve hafif pabuçlardır. 
Günümüzde ise deri veya plastik ayakkabılar giyilmektedir. 

29  Keyanî, Siyeh Çadorha, Şiraz, 1371/1992, s. 101.
30  Keyanî, Kuç ba ‘Eşk-e Şeqayeq, Berresi-ye Honer der il-e Qaşqay, Şiraz, 1377/1999, s.115-119.
31  Keyanî, Siyeh Çadorha, Şiraz, 1371/1992, s. 123.
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2.3.2) Kaşkay Türklerinde Erkek Giysisi32:

Kaşkay hanlarının ve ilin ileri gelenlerinin robdöşambr, üst giysi, pijama, 
korse, bağcıklı potin ve deri ayakkabı gibi giysileri vardır33.  

İki kulaklı külah: Bu külah, çok az bulunan keçi kürkündendir ve 
keçe dövücüleri tarafından hazırlanır. Kaşkay ilhanları ahlaki, siyasi, 
toplumsal açıdan kabileler arasında birlik sağlamak istediklerinden 
Kaşkay hanlarından önde gelen birinin giyinme tarzını model alırlar. Bu 
tarz giyinme, Kaşkay Türklerinin giysileriyle merkezi yönetime muhalefet 
ediyor sanıldığından yirminci yüzyılın ilk yarısında İran yönetimiyle bazı 
siyasi problemlerin yaşanmasına sebep olmuştur.  

Erkek arkalığı: Uzun bir giysidir. Kaşkay il halkı, bunu gömleğin 
üzerinden giyer ve asıl giysinin yerini alır. Arkalık, kişilerin yaşına uygun 
olarak kalın ve renkli kumaştan dikilir. İki tarafında bele kadar devam 
eden iki yırtmaç ve elin üzerine kadar devam eden uzun kolları vardır. 
Önü aşağıya kadar açıktır ve düğmesi yoktur. İki tarafında beyaz pamuklu 
bezden veya çiçekli basmadan hazırlanan astarının içinde iki cebi vardır.

Şal /Kuşak veya Kemer: Şal, 3-4 metre ebadında kahverengi saten 
veya beyaz bezden üçgene benzer şekilde dikilir. Uzun köşesi tarafından 
katlanıp arkalığın üzerinden belin çevresine sararlar. Bir ucu altta ve diğer 
ucu ön kısımda şalın üzerine düğümlenir. Şal, bel ve omur kemiklerini 
birçok zarardan korur. İlin genç delikanlıları, üzerlerine attıkları büyük 
şallarla kendilerine ayrı bir hava verirler. 

Erkek gömleği: Eskiden araklık altından iç giysi olarak gömlek giymek 
bir zorunluluktu. Erkek gömleği uzun kollu, önü kapalı ve düğmesizdi. 
Sade ve süssüz dikilirdi. Yakası yuvarlaktı. Günümüzde ise çok çeşitli 
gömlekler vardır. 

Erkek şalvarı: Kaşkay halkı hareketli bir toplum olduğundan şalvar 
sağa sola takılmasın diye paçası dar dikilir ve bazen yürürken sıkıntı 
oluşturmasın diye ayak bileğine düğme dikilir.

Erkek pabucu: Kaşkay boyunun erkekleri “give” türünden pabuç 
giyerler. Coğrafi konuma ve iklime göre iki türde hazırlanır. Kışın “melikî” 
türünden altı lastik olan giyilir. Yazın “şiveî” türünden altı kumaş olanlar 
giyilir. 

Çarık, Çukke ve Zinhâre, Kepenek: Keçe dövücüleri tarafından yünden 
hazırlanan ve çobanlar ve kışın çadırın dışında, dağda, kırda çalışanlar 
tarafından giyilen sağlam ve koruyucu bir giysidir. Kepenek, yünün kendi 
renginden gri, beyaz veya koyu renkli olur. 

32  Menuçehr Keyanî, Kuç ba ‘Eşk-e Şeqayeq, Berresi-ye Honer der il-e Qaşqay, Şiraz, 1377/1999, 
s.120-126.

33  Menuçehr Keyanî, Siyeh Çadorha, Şiraz, 1371/1992, s. 127.
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2.3.3) Kaşkay Türklerinde Gelin Giysisi:

Gelin giysisini damadın ailesi hazırlar. Bu iş için en nadir ve pahalı kumaşın 
bulunmasına, iyi bir şekilde dikilmesine ve süslenmesine son derece 
özen gösterilir.  Gelin giysileri genelde kırmızı ve beyaz renkli kumaştan 
hazırlanır. Gelinin yüzünü kimsenin görmemesi ve iyi bir şekilde örtünmesi 
için başörtüsüne ek olarak gelinin başına yedi renkli ipek örtü koyarlar34. 

2.3.4) Kaşkay Türklerinde Bebek Giysisi:

Tüm bebekler, doğumundan bir bucuk yaşına kadar kundağa sarılır. 
Bebek giysileri, başlık, alın bağı, önlük, gömlek ve kundaktır. Bebek 
kundaklandıktan sonra eller üç defa bebeğin sırtına ve yere vurulur. Bunun 
anlamı şudur: “Ey çocuk! Yer seni tutmasın. Kundaklandıktan sonra bazen 
giysiye dua, nazarlık, kaplan pençesi, yılan pulu, tuz gülü ve üzerlik asarlar. 
Çocuk, iki-beş yaş arasında don üzerine pileli bir elbise veya aba giyer35.   

3. Bölüm: 

Kaşkay Türklerinin Kültürel Kaynakları:

Kaşkay Türklerinin kültürel kaynakları arasında şiir ve şairlik önemli 
bir yer tutar. Kaşkay Türklerinin edebiyat ürünleri şiir ve hikâye olarak 
özetlenebilir. Bu hikâyelerin çoğu eski zamanlardan beri nesilden 
nesile aktırılan hikâyelerdir. Kaşkay şairleri kendi eserlerinde genelde 
kendi halkının yaşantısının niteliklerini, ahlakî özelliklerini, tarihî 
olaylarını, sosyal hareketlerini ve isteklerini dile getirerek şiirlerini 
ölümsüzleştirmişlerdir. Kaşkay ilinin şairlerinin şiirlerinin ana unsurlarını, 
doğa, dağ, ova, orman, bulut ve yağmur, pınarlar, zemine kahr, zamana 
öfke, göçler, ayrılıklar ve gurbet teşkil etmektedir. Bugün Kaşkay Türkleri 
arasında kulağa hoş gelen ve gönüllere huzur ve rahatlık veren şiirlerin çok 
fazla bir geşmişi yoktur. Şiirler genelde yakın dönemde yaşamış şairlere 
aittir. Kaşkay Edebiyatının daha önceki zamanlarda yazılı ürün vermemsi 
sebebiyle, maalesef önceki dönem şairlerinin şiirleri mevcut değildir36.

Kaşkay kültürünü anlatan Şirzad Pehlivan Destanı, Seydi Han ve 
Perizad Destanı, Melek Muhammed Padişah Destanı, Aşık Garip ve 
Şehzade Sanem Destanı, Ahsak Ciran Destanı, Kırat Destanı gibi destanlar 
da vardır37.

34  Menuçehr Keyanî, Kuç ba ‘Eşk-e Şeqayeq, Berresi-ye Honer der il-e Qaşqay, Şiraz, 1377/1999, 
s.128.

35  Keyanî, a.g.e, s.127.
36  Tayyibî, a.g.e, s. 47-48.
37  Menuçehr Keyani, Siyah Çadurha, Tahran, 1371/1992, s. 415-475.
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3.1) XIX ve XX. Yüzyıllarda Yaşamış Meşhur Kaşkay Şairleri:

3.1.1) Me’zun (1246/1831-1313/1896):

Me’zun mahlaslı Seyyid Muhammed İbrahim, zamanının bilgilerini elde 
ettikten sonra kendi aile fertlerinin yanında Arapça ve Farsça öğrenmiştir. 
Sonra Muhammed Ali Han’ın idarî bürosunda Şahneme okuyuculuğu, bir 
süre Ali Goli Han Elbeygi, Allah Yarhan ve Bahadır Han’ın’nin yönetim 
birimlerinde özel kalem kâtipliği görevlerinde bulunmuştur. Me’zun, 
bu sıkıntılı dönemde şairliğe ve şiir söylemeye başlamıştır. O, ilk başta 
“Mahzun” mahlasını kullanmıştır. Söylentilere göre daha sonra, Isfahan 
Valisi Zillu’s-Sultan’ın isteği üzerine bu mahlasını değiştirerek “Me’zun” 
mahlasını kullanmaya başlamıştır. Me’zun, özgür, çabuk incinen ve pervasız 
bir şairdi. Onun Arapça ilimler, İslami eserler, Fars şiir ve edebiyatının 
önde gelenlerinin eserleri hakkında geniş bir bilgisi vardı. Sadi ve Hafız’ı 
taklit ederek birçok Farsça şiir söylemiştir. Me’zun’un Türkçe şiirlerinde 
bu iki şairin yansımaları gözükmektedir. Bahadır Han Kaşkayi ile Rostem 
Han Giraşi arasındaki savaşı kahramanlık şiiri kalıbında Firdevsi’nin 
Şahnamesi uslubünde nazm etmiştir38. 

3.1.2) Yusuf Ali Beyg:

Kaşkay Türklerinin meşhur şairlerinden biri olan Yusuf Ali Beyg’in doğum 
ve ölüm yeri ve tarihi hakkında elimizde bir bigi yoktur. XIX. yüzyılın 
ikinci yarısından sonra yaşadığı sanılmaktadır. Kaşkayların Karakoyunlu 
oymağından olan Yusuf Ali Beyg, İlhani Geri Sovletdovle Kaşkayi ile 
çağdaştır ve Kaşkay hanlarının sarayında bulunmuştur. Âşık bir şairdir ve 
şiiri hüzünle başlar ve ayrıkla sona erer. O, “Yusuf-e Hosrev” mahlasıyla 
Me’zun ekolünün takipçisidir. Babası Hosrev de şiir söylemekte yetenekli 
birisiydi39.  

3.1.3) Muhammed İbrahim: 

Ustad Muhammed İbrahim, Kaşkay Türklerinin meşhur şairlerinden 
mutasavvıf bir şahsiyettir. O, Kaşkay ilinin ünlü müzik sanatcısı ustad 
Nazar’ın oğludur. Kaşkay Türkçesiyle şiir söylemenin yanında Kaşkay 
musikisiyle de ilgilenmiştir. Setar ve şimdilerde Azerbaycanlı sanatçıların 
kullnadığı ve Kaşkay Türklerine mahsus Çugur isimli musiki aletlerini 
de çalmasını bilirdi. Ustad Muhammed İbrahim’in musikideki uslübü 
hala Kaşkay Türkleri arasında kulağa hoş gelmektedir. Me’zun’la tanışık 
olmasından dolayı şiirlerinde tasavvufi düşünceler görülür.  Şiirlerin’de 

38  Tayyibî, a.g.e, s. 50-51.
39  Tayyibî, a.g.e, s. 51-52.
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Hz. Ali’ye de önem verir40.

Ayrıca Feridun Tevelleli,  Govl Erec, Hosrov Beyg Karaganlu, Mesih Han, 
Nimet mahlaslı Hüseyin Goli Han, Ali Şaylu, İsa Gasım, Mirza Muhammed 
NisarHusiyi Goli Han Samsam, Abdulhüseyin Han Keşkuli ve oğlu Mensur 
Han gibi Kaşkay Türkü şairler de bulunmaktadır.

3.2) Kaşkay Türklerinin Yazarları:

Muhammed Behmenbeygi (1921-2010):

Muhammed Behmenbeygi, Kaşkay Türklerinin Behmenbeygli kolundan 
olup babasının adı Mahmud’tur. Tahran Ünivesitesi Hukuk Fakültesinden 
mezundur. Bir süre Tahran’da Bank-ı Millî’de çalıştı. Daha sonra Şiraz’a 
giderek orada Kaşkay Türkleri arasında eğitim öğretim işleriyle ilgilendi. 
Muhammed Behmenbeygi, daha ortaokul yıllarından itibaren yazarlığa 
karşı ilgi duymktaydı. Kaşkay Türklerinin yaşamı ve folklörü hakkında 
çeşitli yazılar yazdı. İlk eseri, 1945 yılında “Orf ve adat der aşayir-e 
Fars” adıyla yayınlandı. Ayrıca “Kara Kaç Nebud”, “Buhara-ye Men İl-e 
Men”, “Çaket Qasm” ve “Tela-ye Şehamet” adlarında çeşitli kitaplar da 
yazmıştır41.

Muhammed Behmenbeygi’nin dışında Kaşkay Türkünün kültür, 
edebiyat, tarih ve sosyal durumunu anlatan bazı yazarlar ve eserler de 
mevcuttur:

Kavus Hasanli, Yadhayî Reha der Bad, Sahtar-e zeban ve şive-
ye sohen-e Torkan-e Sefaşehr ve moqayese-ye an ba Torki Qaşqayî ve 
Azerbaycanî, Şiraz Üniversitesi, Şiraz, 1390/2011.

Mohammed Naser Sovlet-e Qaşqayî, Salha-ye Bohran, Haterat-e 
Ruzane-ye Mohammed Naser Sovlet-e Qaşqayî (az Ferverdin-e 1329 ta 
Azer-e 1332), be tashih-e Nesrollah Heddadî, Şiraz, 1366/1987.

Naser İrecî, İl-e Qaşqayî der Ceng-e Cehani-ye Evvel/ Birinci 
Dünya Savaşında Kaşkay İli, Tahran, 1378/1999 (birinci baskı), Tahran 
1380/2001 (ikinci baskı).

Şehbaz Şehbazî, Qaşqayî Şi‘ri ya asar-e şo‘era-ye Qaşqayî, Şiraz, 
1367/1988.

Burada Kaşkay kültürünü yazılı kaynaklarla koruyacak olan Kaşkay 
Türkçesi için yapılan çalışmalardan da söz etmek gerekir. Günümüzde 
Kaşkay Türkçesinin öğretimine yönelik sözlük ve dilbilgisi kitapları 
hazırlanmaktadır. Bu tür çlışmanları yapanların başında Esedullah 
Merdânî Rahimî gelmektedir. 

40  Tayyibî, a.g.e, s. 53.
41  Tayyibî, a.g.e, s. 55-56.
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Esedullah Merdânî Rahimî, 1331/1952 yılında Şiraz’da Fars 
eyaletinin Kaşkay aşiretlerine bağlı Rahimî elinin Çâdurnişin (çadırda 
oturan) obasında doğmuştur. Çocukluk dönemini Kaşkay kabileleri 
arasında geçirmiş, ilkokulu aşiretlerin devlet okullarında, ortaokulu 
Şiraz’da tamamlamıştır. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra Güney 
İran’daki Kaşkay aşiretlerinde ve köylerinde öğretmen olarak çalışırken 
lisenin Matematik bölümünden, daha sonra da Şiraz Üniversitesinin Fars 
Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli ilkokul, ortaokul 
ve liselerde otuz yıl öğretmen olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında emekli 
olmuştur. 

2010 yılının kış mevsimine kadar Güney İran’da Şiraz’da Kaşkay 
aşiretleri arasında yaşayan Esedullah Merdânî Rahimî, sağlık 
problemlerinden dolayı bu tarihten sonra Kuzey İran’da Golistan eyaletinde 
Kelâle ilçesine taşınmıştır. Halen Türkmen Sahra adıyla da bilinen Kuzey 
İran’da Türkmenlerin yaşadığı coğrafyada Türkmen aşiretleriyle birlikte 
yaşamaktadır. Kaşkay Türkçesine ait bazı eserleri şunlardır:

Atalar Sözü (Darbulmeselhâ-ye Turkî-ye Qaşqayî= Kaşkay Türkleri 
atasözleri).

Asanaklar (Teranehâ-ye Turkî-ye Qaşqayî= Kaşkay Türkleri türkü ve 
şarkıları).

Kaşkay Türkçesi-Farsça Sözlük: Kaşkayî Sözlüğü

Zebân-e Turkî-ye Qaşqayî ve şive-ye negâreş-e ân = Kaşkay Türkçesi 
ve yazım kuralları.

Hod-âmûz-e zebân-e Turkî-ye Qaşqâyî ve mebâni-ye destur-e ân = 
Kendi Kendine Kaşkay Türkçesi Öğrenimi ve Kurallarının Kaynakları.

Esedullah Merdânî Rahimî’nin Türkçenin Kaşkay lehçesinin öğretimi 
için hazırlamış olduğu eserlerin bazısı hakkındaki değerlendirmeler de 
şöyle sunulabilir:

1) Kaşkay Türkçesi-Farsça Sözlük: Qaşqayî Sözlüğü

Esedullah Merdânî Rahimî’nin Türkçenin Kaşkay lehçesi ile 1989 yılında 
kaleme almaya başladığı ve Kaşkay Türkçesi-Farsça sözlük olarak 
hazırladığı “Kaşkayî Sözlüğü” isimli bu eser, İran’ın Kum şehrinde Defter-e 
Enteşârât-e Ensârî yayınevi tarafından 1386/2007 yılında 871 sayfa olarak 
basılmıştır.  

Eserin özgün adı:  Qaşqayî Sözlügü: Kaşkay Türkçesi-Farsça 
Sözlük- Firheng-e Lugât ve İstilâhât-eTurkî-ye Qaşqayî (be 
Fârsî)- Hemrâh bâ etimoloji (rîşe yâbî)-ye vâjegân
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Eserin başında bu sözlüğün niçin ve nasıl hazırlandığı ve böyle bir 
sözlüğün hazırlanmasının gerekliliği yazar tarafından Farsça olarak 
açıklandıktan sonra “Geçmişte ve günümüzde Türklerin dil ve yazısına 
kısa bir bakış” başlığı altında, Türkçenin kurallılığı, dillerin değişimi ve 
birbirleriyle alışverişleri ve eski Türk sözlükleri hakkında bazı bilgiler 
sunulmaktadır42. 

“Kaşkay Türkçesinin özellikleri” başlığı altında genel Türkçeyle ilgili 
olarak sekiz husus açıklandıktan sonra, Türkçenin diğer kollarından 
farklı olarak Kaşkay Türkçesinde yer alan beş maddelik farklılık şöyle 
sıralanmaktadır43:

1. –ng eki Kaşkay Türkçesinde çok yaygındır. Oturung: oturunuz. 
Biling: biliniz. Eling: senin elin. Gözüng: senin gözün, gibi. 

2. Şeddeli kelimelerin varlığı dikkat çekicidir.

3. Türkçenin öteki lehçelerinde olmayan veya çok az kullanılan bazı 
kökler ve sonekler vardır.

4. Kaşkay Türkçesinde Farsça ve Arapça kelimeler çoktur. (Bu 
kelimelerden birçoğunun kökü her ne kadar Türkçe olsa da, günümüzde 
onlar Farsça ve Arapça olarak bilinmektedirler).

5. Arapça ve Farsça kurallarla Kaşkay Türkçesine girmiş bazı önekler 
de vardır.

“İran Türklerinin Türkçesindeki lehçe farklılıkları” başlığı altında 
Kaşkay Türkçesindeki bazı kelimelerin Horasan, Türkmen Sahra, 
Azerbaycan ve benzeri yerlerdeki farklı söylenişine ve anlam kaymalarına 
işaret edilerek Kaşkay Türkçesindeki lehçe ve söyleyiş farklılıklarından, 
Kaşkay Türkçesi Sözlüğünün içeriğinden ve Kaşkay Türkçesinin dilbilgisi 
kurallarından bahsedilmiştir44.

Arap alfabesine göre alfabetik sırayla her sayfada iki sütun olarak 
hazırlanan eserin sözlük kısmı, “

	عرفهھ  
	  
  ضض   غرَ 

 

 

Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
 

 

	  

	  	  
	  

 = a” harfiyle başlamaktadır45. Hem Arap 
alfabesiyle hem de Latin alfabesiyle yazılan ana kelimelerin altları çizilmiş 
ve kalınlaştırılarak belirli hâle getirilmiş ve karşılarına Farsça açıklamaları 
yazılmıştır. Kaşkay Türkçesinde dokuz tane ünlü olduğundan sözlüğün 
hazırlanış sisteminde bu dokuz ünlüden biriyle yapılan heceler esas 
alınmıştır. Yani her bir sesin ana başlığı, mevcut kelimelere göre dokuz 
veya daha az heceye göre alt başlıklar hâlinde hazırlanmıştır. 

Fiillerin kökleri veya emir kipleri de madde başı olarak gösterilmiş ve 

42  Rahimî, a.g.e, s.29-27.
43  Rahimî, a.g.e, s.37-38.
44  Rahimî, a.g.e, s.39-53.
45  Rahimî, a.g.e, s.57.
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hangi fiilin emri olduğu açıklanmıştır. Bazı kelimeler için cümle halinde 
örnekler yazılmış, nadiren de şiirle örnek verilmiştir. Eserin sonuna zengin 
bir bibliyografya ilave edilmiştir.

Bu sözlükte, 

	عرفهھ  
	  
  ضض   غرَ 

 

 

Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
 

 

	  

	  	  
	  

 = S, 

	عرفهھ  
	  
  ضض   غرَ 

 

 

Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
 

 

	  

	  	  
	  

 =J ve 

	عرفهھ  
	  
  ضض   غرَ 

 

 

Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
 

 

	  

	  	  
	  

 = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, 

	عرفهھ  
	  
  ضض   غرَ 

 

 

Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
 

 

	  

	  	  
	  

 ve 

	عرفهھ  
	  
  ضض   غرَ 

 

 

Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
 

 

	  

	  	  
	  

 harfleri “A” sesiyle, 

	عرفهھ  
	  
  ضض   غرَ 

 

 

Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
 

 

	  

	  	  
	  

 ve 

	عرفهھ  
	  
  ضض   غرَ 

 

 

Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
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düşmanlık	  	  
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Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
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Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
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Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
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Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
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Türkçe asıllı kelimeler “Ğ” harfiyle başlamadığı halde 
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Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
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Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
 

 

	  

	  	  
	  

 = ğәrez: 1) Amaç, hedef, maksat. 
2) Kin, düşmanlık46.  

Kaşkay Türkçesi için ilk sayılabilecek ve bu alanda önemli bir eksikliği 
giderecek olan bu eserin, Türk Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, 
Kaşkay Türkçesi ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapacak bilim, 
dil ve edebiyat çevrelerine yardımcı olacağı muhakkaktır.

2) Zebân-e Turkî Qaşqayî ve şive-ye negariş-e ân: Bu eser, 
Esedullah Merdanî Rahimî tarafından Farsça olarak hazırlanmış ve 2001 
yılında İran’ın Kum kentinde Enteşarat-e Rahgoşa yayınevinde 3.000 adet 
ve 230 sayfa olarak basılmıştır. Kaşkay Türkçesi ve bu lehçeye ait yazım 
kurallarını anlatan eser iki ana bölümden meydana gelmektedir. 

Eserin “Kaşkay Türkçesi” başlıklı birinci bölümünün başında Dr. 
Hoseyin Mohammed-zade Sadık’ın 2000 tarihli takdim yazısı ve Esedullah 
Merdânî Rahimî’nin 1999’da hazırladığı ön söz bulunmaktadır. 

Daha sonra Türklerin eski tarih ve diline bakış, dillerin sınıflandırılması, 
Türk ve Kaşkay kelimeleri, Türkçenin güçlülüğü ve kurallılığı, Türkçe-
Farsça ilişkileri, Türklerin eski harfleri ve kitapları, Kaşkayların ve 
Azerbaycanlıların dil yakınlığı, İran’da ve dünyada dil sayıları ve önemi, 
dünyada Türkçenin konuşulduğu ülkeler ve benzeri konular hakkında 
açıklamalar yer almaktadır47. 

Kitabın “Türkçenin Yazım Kuralları” başlıklı ikinci bölümünde “Kaşkay 
Türkçesinin bazı dil özellikleri” hakkında açıklamalar yapıldıktan sonra48 
“Konuşma ve yazı dili” başlığı altında özetle şu tespitler yapılmıştır49:

Tüm dillerde olduğu gibi Kaşkay Türkçesi de konuşma ve yazı dili 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Örneğin “Babam bana ekmek veriyor” cümlesi 

46  Rahimî, a.g.e, s.545.
47  Esedullah Merdânî Rahimî, Zebân-e Turkî Qaşqayî ve şive-yi negariş-e ân, Qum-2001, 

Enteşarat-e Rahgoşa s.17-121.
48  Rahimî, a.g.e, s.125-126.
49  Rahimî, a.g.e, s.127-130.



Kaşkay Türklerinde Kültürel Hayat

167

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / Sonbahar 2016/18: 149-172

Kaşkay Türkçesiyle yazı (edebi) dilinde “Atam mene çörek verir” diye 
yazılıyor. Ama aynı cümle çeşitli kabileler ve iller arasında bazı farklılıklarla 
konuşma diliyle şöyle söylenmektedir: “Atam mene çörek veriyor”, “Atam 
bene çörek verir”, “Buvam mene çörek verir”. 

Eserde konuşma dili ve yazı dili arasındaki farklılıklar şöyle 
özetlenmiştir:

Konuşma dilinde dilbilgisi kurallarına uyulmaz. Yani “özne, nesne, 
yüklem…” gibi cümlelerin esas unsurlarını sıralanışı dilbilgisi bakımından 
birbirine karışır.

Cümleler, konuşma dilinde yazı dilinin aksine daha kısadır.

Konuşma dilinde bir kelimenin çeşitli şekilleri vardır. Ama yazı dilinde 
genelde birden fazla değildir. Örneğin “oturmaq” mastarı konuşma dilinde 
bazı farklılıklarla şöyle söylenmektedir: Oturmek, oturduk, oturduq ve 
oturdik.

Konuşma dilinde seslerin sayısı yazı dilinden daha fazladır.

Yazı dili okullarda öğreniliyor. Fakat İran’da Türkçe, özellikle de 
Kaşkay Türkçesi konusunda okul olmadığından dolayı yazı dili, konuşmacı 
ile dinleyen arasında probleme ve geç anlaşmaya sebep oluyor.

“Yazım usul ve kuralları” başlığı altında fonetik konusunda özetle şu 
örneğe yer verilmektedir50: “uyku” kelimesi Kaşkay Türk Edebiyatında 
“uhu, yuhu, uqqu ve yuqqu” olarak telaffuz edilmektedir. Edebi şekli 
ise “yuhu”dur. “Yuhu” kelimesi “yok” anlamındaki “yoh” kelimesinden 
meydana gelmiştir ve “yuhu” yokluk alemi demektir.

“Alfabe konusu ve Arap harflerinin problemi” başlığı altında daha çok 
Kaşkay Türkçesindeki sesli harfleri gösteren harekelerin yazımındaki 
zorluklara değinilmiştir51.  

“Değişimler ve dönüşümler” başlığı altında52, her dilin genelde 
kendi yolunda karşılaştığı en önemli olaylardan birinin kelimelerin ses 
değişimleri veya dilbilim terminolojisiyle “asimilasyon” olduğuna işaret 
edilerek şöyle denilmektedir: Örneğin “gidiyorlar” anlamındaki “gedirler 
= gediller”de –r harfi –l’ye dönüşmüştür. Yine “benden” anlamındaki 
“menden = mennen”de –d harfi –n’ye dönüşmüştür.  

Ayrıca aynı türden olan iki sesin, aynı türden olmayan sese dönüştüğünü 
ve dilbilim terminolojisiyle “disimilasyon/benzeşmezlik” olarak söylendiği 
belirtilerek şu örnek verilmiştir: “Kararmak” anlamındaki “qerermek” 

50  Rahimî, a.g.e, s.1231-132.
51  Rahimî, a.g.e, s.133-144.
52  Rahimî, a.g.e, s.145-146.
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kelimesi qerelmek”e dönüşmüştür. Burada “qerermek” kelimesinin 
Arap alfabesiyle yazılışında yan yana olan –r harflerinin ikincisi –l’ye 
dönüşmüştür. 

Bazen de bir kelimenin ses veya sesleri düşmüştür. Örnek, “Erkek 
çocuk” anlamındaki “oglan” kelimesindeki –g harfi düşerek “olan” şekline 
dönüşmüştür.

Yazar, Kaşkay Türkçesinde “şedde”nin yazılış şekli hakkında şöyle 
demektedir: “Aslında genel olarak Türkçede şedde bulunmamaktadır, 
fakat Kaşkay Türkçesi Arap kökenli Farsça harflerle yazıldığından 
dolayı Kaşkay Türkçesinde kullanılmaktadır. Buna karşın İran’da Farsça 
harflerle yazılan Azerbaycan Türkçesinde de şedde kullanılmamaktadır. 
Örneğin İran’da Azerbaycan Türkçesinde “doqquz” yazılırken iki tane “

 =kaf” harfi yan yana yazıldığı halde, Kaşkay Türkçesiyle aynı kelime 
aynı telaffuzla söylendiği halde yazılırken şeddeli bir “  =kaf” harfinden 
yararlanılmaktadır. Ayrıca “baqqal” ve “hammal” kelimeleri de böyledir” 

53. 

Kaşkay Türkçesinde “Sağır n (nazal n)” yazılışının ve söylenişinin 
diğer Türk lehçelerine göre bazı farklıkları olduğu ve İran’daki Türkmen 
Türkçesinin yazılışına ve söylenişine benzediği örneklerle anlatılmıştır54.

Kaşkay Türkçesindeki “ön ekler, orta ekler, son ekler ve türemeler” 
konuları çeşitli örneklerle açıklanmıştır55.

Kaşkay Türkçesinden nesir ve nazım örnekleri bölümünde ise, yazarın 
kendisinin “Halay” başlıklı, Mehrşid Rehnoma Dere Şurî’nin “Yagış 
Yagdı” başlıklı yazısı, Me’zun Kaşkayî’nin “Söz Daga” ve Ne’metullah Beg 
Rehimli’nin “Sevdigim” isimli şiirleri yer almaktadır56.

3) Hod âmuz-e Zebân-e Turkî Qaşqayî ve Mebâni-ye Destûr-e ân: 
Bu eser Esedullah Merdanî Rahimî tarafından Farsça olarak hazırlanmış 
ve 2002 yılında İran’ın Kum kentinde Enteşarat-e Rahgoşa yayınevinde 
3.000 adet ve 158 sayfa olarak basılmıştır. Kaşkay Türkçesini kendi kendine 
öğretmeyi amaçlayan ve bu lehçe ile ilgili dilbilgisi kurallarını anlatan eser, 
iki ana bölümden meydana gelmektedir. 

Eserin birinci bölümünün başında “Türkçeye Genel Bir Bakış” başlığı 
altında Türkçe hakkında genel bilgi verilirken Kaşkay Türkçesinin İran’da 
Fars (Şiraz), Isfahan, Kohgiluyeh ve Buyer Ahmad, Çehar Mahal-e Bahtiyâri, 

53  Rahimî, a.g.e, s.171.
54  Rahimî, a.g.e, s.172.
55  Rahimî, a.g.e, s.175-206.
56  Rahimî, a.g.e, s.207-224.
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Huzistan, Sahilî ve benzeri eyaletlerde konuşulduğu vurgulanmaktadır57.  

“Türkçe kelimelerin okunuş ve yazılış şekli” başlığı altında Kaşkay 
Türkçesinde dokuz adet sesli harfin bulunduğuna değinilmiş ve sesli 
harfler Farsça karşılaştırmalı örneklerle anlatılmış, ünlü uyumu ve çeşitleri 
hakkında bilgi verilmiş, bunlar tablo halinde sunulmuş ve gösterilen 
örneklerin Farsça karşılıkları yazılmıştır58.

Daha sonra sırasıyla, zamir çeşitleri ve ismin hallerine göre uğradıkları 
değişiklikler, vücut organları, sayılar, giysiler ve terzi malzemeleri, 
hayvanlar ve canlılar, ev eşyaları, akraba ve aile bireyleri, zaman isimleri, 
yer ve yön isimleri, renk isimleri, yiyecekler, meyveler ve tatlar, kırtasiye 
malzemeleri, eğlence ve düğün, hastane ve sağlık, çok kullanılan kelimeler 
ve deyimler, çok kullanılan mastarlar (burada 158 adet Farsça mastar 
Kaşkay Türkçesiyle Farsça anlamlarıyla birlikte listelenmiştir), şehirli bir 
Kaşkaylının evine gelen bir misafirle ev sahibi arasında geçen bir diyalog ve 
benzeri konular yer almaktadır59. 

Eserin “Kaşkay Türkçesi Dilbilgisi” başlıklı ikinci bölümünde, konular 
Farsça olarak anlatılmış ve Türkçe örnekler Farsça anlamlarıyla birlikte 
yer almıştır. Bu bölümde kelime ve hece çeşitleri, kökler ve ekler, yazım 
kuralları ve noktalama işaretleri hakkında çeşitli açıklamalar yapıldıktan 
sonra isim, ismin yapısı ve çeşitleri, ismin durum ekleri konusunda bilgi 
verilmiştir. Daha sonra “fiil” konusu, geçişli ve geçişsiz fiiller, etken ve 
edilgen fiiller, yardımcı fiiller, fiilin şahıs ve zamanla ilgisi, zamanlara göre 
fiil çekimleri ve çekim ekleri başlıkları altında anlatılmaya çalışılmıştır. 
“Sıfat” ve “zarf” konuları; yapısı, içeriği ve anlamı bakımından incelenmiş, 
zamirler ve çeşitleri, edatlar ve sayılar hakkında bilgi verilmiştir60.

3.3) Kaşkay Türklerinde Nevruz Kutlaması61: (Bayramız gozel, yazız 
ayaz ossun)

Kaşkay Türklerinde Nevruz kutlamasına “Nevruz Bayramı” denir ve 
tamamen doğada kutlanır. Bu mevsimde doğanı yenilendiğini şehirde 
oturanlar çok az fark ederken, göçebe hayat süren Kaşkaylar, doğayla iç 
içe bu bayramı kutlarlar. Şehirde yaşayanlar küçük bir kap içine sebze 
ekerlerken veya bir vazo içinde çiçek hediye ederlerken, çadırda yaşayan 
Kaşkay Türkleri duvarı olamayan evlerinin dışında bir adımda binlerce 

57 Esedullah Merdânî Rahimî, Hod âmuz-e Zebân-e Turkî Qaşqayî ve Mebâni-ye Destûr-e ân, 
Qum-2002, Enteşarat-e Rahgoşa s.7-10.

58  Rahimî, a.g.e, s.11-15.
59  Rahimî, a.g.e, s.16-91.
60  Rahimî, a.g.e, s.95-158.
61  http://nzfouladi.blogspot.com.tr/2012_03_01_archive.html (Erişim tarihi: 28.08.2016).
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rengarenk ve güzel kokulu çiçek ve güllere ulaşırlar.

Göçebe insanlar, doğanın çocuklarıdır. Doğanın yeniden uyanışı, 
canlanışı, değişimi ve yenilenişi anlamına gelen Nevruz, Kaşkay Türkleri için 
çok önemlidir. Nevruz’un Kaşkay Türklerinde diğer Türk topluluklarından 
1 ay önce başladığını söylemek daha doğru olacaktır. 

Kaşkay Türklerinin Nevruz kutlaması şöyle özetlenebilir:

Kaşkayların yaşadığı yaylalar, Mart ayının birinci haftasının sonundan 
itibaren, Nevruz gülü dedikleri vahşi şakayık çiçekleriyle dolar taşar. Bu 
çiçeklerin ortaya çıkışını Nevruz kutlamasının hediyesi olarak bilirler. Bu 
çiçeklerin çokluğunu ve güzelliğini iyiliğe yorumlarlar ve bunlarla iyi ve 
verimli bir yılın geçeğine inanırlar. Erkekler Nevruz malzemesi almak için 
şehre giderler.

Kaşkay Türkleri, nevruzdan birkaç gün önce kışın oturdukları yerden 
farklı yeni bir yere göç ederler, küçük kış çadırlarının yerine bahar ve 
yaza özgü olan daha büyük çadırlar kurarlar. Nevruzdan önce düzenlenen 
törenlerden birisi, Şubat sonlarında Mart ilk yarısında düzenlenen Esfend 
ayı kutlamasıdır. Esfend, Kaşkay Türklerinde baharın müjdecisidir. Bu 
ayda kışlak bölgesinde hava sıcaklığının değişmesi, doğanın yeşillenmesi, 
hayvanların yavrulaması, süt ürünlerinin çoğalması, çadırda yaşayanların 
psikolojisini olumlu yönde daha da güzelleştirmektedir. Bundan dolayı 
Esfend ayının ilk gecesi, yani 20 Şubat gecesi kırmızı bir boya veya 
mürekkebi suda çözerek, doğa gibi rengarenk olması için koyunların sırt 
kısmını ve yanlarını boyarlar.   

Kaşkay Türklerinde Esfend ayının kutlamalarından birisi de şudur: 
İkindi vakti kız çocukları, bir miktar kuru ot, çalı ve diken toplayarak gurup 
vakti bir yerde yakarlar ve etrafında halay çekerler. Ateşin son alevlerinin 
sönmesi esnasında rüzgarın külleri dağıtmaması için ateşin etrafını taşla 
çevrelerler. Her aile gelecek yıl ne olacak diye onun önünde kendi niyetini 
tutar. Ertesi günün sabahı genelde onun ortasında yer alan koyun veya 
deve izine benzer küçük çukurlardaki küllere bakarak gelecek yıl deve veya 
koyunun kendilerine şans getireceğine inanırlar. 

Yeni yıldan bir gün önce Kaşkay Türkleri, un, yağ ve hurmayla özel bir 
helva hazırlarlar ve yılın en son günü olarak ölmüşlerinin hayrına dağıtırlar. 
Bu güne “Arefe /

	عرفهھ  
	  
  ضض   غرَ 

 

 

Bu sözlükte   , ثث  = S,   ژژ  ve    ظظ  = Z harfleriyle başlayan kelime yoktur. 
Dolayısıyla Kaşkay Türkçesinde bu harflerle başlayan kelimelerin olmadığı 
sanılmaktadır. Sözlükteki kelimeler seslere dayalı olarak yazıldığından, آآ  ve     عع  
harfleri “A” sesiyle   , تت  ve     طط  harfleri “T” harfiyle  , حح  ve     هھھھـ  harfleri “H” harfiyle,   
ذذ زز    ,   v  e      ضض  harfleri “Z” harfiyle gösterilmiştir. Türkçe  asıllı kelimeler	  “Ğ”	  
harfiyle	  başlamadığı	  halde	  	  	  	  	غغ   	  harfiyle	  başlayan	  kelimeler	  “Ğ”	  ile	  yazılmıştır.	  Ör	  	  	  
n	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  		  ضض    غرَ     =	  ğәrez:	  1)	  Amaç,	  hedef,	  maksat.	  2)	  Kin,	  
düşmanlık	  	  
 

 

	  

	  	  
	  

” derler. Yakınlarında bir İmam-zade türbesi varsa 
onu ziyarete giderler. Eğer ulaşabilecekleri bir yerde mezarlıkları varsa 
ölüler için Fatiha okumaya giderler. 

Eğer yeni yıldan önce yakın zamanda cenazesi olan bir aile olursa, o 
ailenin yanına bir bohça giysi götürülerek onların siyah matem elbisesinden 
kurtulmalarına ve yeni yıl kutlamalarına katılması sağlanır.

Bayram gecesi ailenin bireylerinin kendi evinde olması gerekir ve bu 
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adettendir. Eğer aileden bir yola gitmişse, bayram gecesi ailesiyle birlikte 
olmaya gayret gösterir. Yeni yılın ilk gecesinde eksiksiz yemekle kaynayan 
bir ocağın bulunmasında ve aile bireyleriyle birlikte olmasında, yıl boyunca 
tüm ailenin birlikte, mutlu ve sağlıklı yaşayacağına inanılır. Bayram gecesi 
koyun etli pilav veya tavuk etli pilav gibi yemeklerden oluşun mükellef bir 
sofranın kurulmasına özen gösterilir.

Yeni yıl girdikten sonra bir miktar kına ıslatılır, gencin sonunda uyuyan 
çocukların eline sürülür. Çocuklar sabahleyin uyandıklarında avuç içlerinin 
renklendiğini fark ederler. Yılın ilk günü herkes mutlu ve güler yüzlüdür. 
Hatta hasta olsalar bile, ilaç almazlar, aileleriyle birlikte birkaç günü mutlu 
geçirmeye ve başkalarından gördükleri sıkıntıya katlanmaya çalışırlar. 

Kaşkay Türkleri, çadırlarını renkli halı ve kilimlerle süslerler, 
çadırlarının direklerine para kesesi asarlar ve evi komşularını (hem yurdi) 
ağırlamak için hazırlarlar.  Çay ve diğer yiyeceklerden oluşan sofra açarlar. 

Bayram günün sabahı Kaşkay ilinin kadınları ve erkekleri her 
zamankinden daha erken uyanırlar, yeni elbise hazırlayanlar yeni giysilerini 
giyerler. Bu iş daha çok çocukların işidir. Kadınlar ve kızlar, sonbaharda ve 
kışın hayvanların başında fırsat bularak hazırladıkları giysileriyle, baharın 
yeşillikleri, ağaçların yeni tomurcukları ve doğanın yeni bitkileri arasında 
kendilerini doğayla özdeşleşmiş olarak gösterirler.

Bayramın karşılıklı ziyaretleşmeleri de öğleden önce başlar. Han’ın 
(ağanın) veya kedhuda’nın (muhtarın) evi yakınsa önce onlar ziyaret 
edilir. Genelde bir kuzu veya bir oğlak veya cacim denilen kilim türünden 
bir sergi hazırlanarak bir grup tarafından ilin büyüklerine hediye olarak 
götürülür. El öpüldükten ve tebrikler söylendikten sonra genelde tatlı 
ekmek (yuha), kavrulmuş buğday, kuru yemiş, tatlı, ceviz, kuru hurma, 
incir, kuru üzümden oluşan mahalli sofranın ikramlarından tadılır. Han’ın 
evinden sonra aile büyüklerinden başlamak üzere çadırdan çadıra tüm 
akrabalar ziyaret edilir. 

Bayram günlerinde nevruz için beslenmiş olan bir koyun kesilip kebap 
ve pilav yapılarak ikramda bulunulur. 

Sonuç

Bu çalışmada; İran’da yaşayan Kaşkay Türklerinin tarihi ve günümüzde 
İran’da yaşadıkları coğrafî yerleri ve sosyo-kültürel hayatı hakkında bilgi 
verlerek Türkiyeli araştırmacılara, tarih, kültür, bilim, sanat ve edebiyat 
çevrelerine Türk kültür sahasının bir parçası ve Türkçenin etkinlik alanları 
hatırlatılmaya çalışıldı.

Daha sonra Kaşkay Türklerinde yaşamın ve kültürün kullanım 
malzemesi olan dokumalar ve giysiler hakkında bilgi verilerek sürekli göç 



172

Ali TEMİZEL
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 S
on

ba
ha

r 
20

16
/1

8:
 14

9-
17

2

ve hareket halinde olan insanların günlük hayatı nasıl rahat ve kolay olarak 
yaşadıklarına dikkat çekilmek istendi.

XIX ve XX. yüzyıllarda yaşamış meşhur Kaşkay şairleri, yazarları ve 
bilmsel çalışma yapan şahsiyetleri hakkında çıklama yapılırken burada 
önemli görülen 19 kişinin adı zikredildi ve bunlardan dokuzu hakkında kısa 
bilgiler sunuldu. İran’da Kaşkay Türkesinin eğitim-öğretiminin yapılacağı 
herhangi bir kurum ve mekân olmadığından Esedullah Merdanî Radimînin 
Kaşkay Türkçesinin öğretimine yönelik yaptığı çalışmaların önemli olduğu 
görüldü.  Ayrıca Kaşkay Türklerinde Nevruz kutlamısı hakkında bilgi 
verilerek diğer Türk boyları tarafından kutlanan Nevruz Bayramının bazı 
farklılıkları ortaya konulmaya çalışıldı. 
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Edebiyatın İran
 Sinemasındaki İzleri

The Effects of Iranian Literature on the Modern Iranian Cinema

Abdolhossein LALEH*

Öz
Dünya sinemasına damgasını vuran ve ilk kez Asya ve İslam dünyasının temsil-
cisi olarak Oscar ödülüne layık görülen İran sinemasının; altyapısı, sanatsal ve 
kültürel boyutları, sınırları ve özellikle de İran sineması ile İran edebiyatı ara-
sındaki ilişki gibi konular hakkında yapılan araştırmalar, bugüne kadar yetersiz 
kalmıştır. Bunun tabii bir sonucu olarak da, İran sinemasının layıkıyla anlaşıl-
ması anlamında büyük boşluklar oluşmuştur. Muhakkak ki, söz konusu boşluk-
ların içinde en önemlisi, İran sineması ile İran edebiyatı arasındaki etkileşimdir. 
Bazı araştırmacılara göre, İran sinemasının başarıya ulaşmasının en önemli ne-
deni, İran sineması ile İran kültürü, özellikle de İran edebiyatı arasındaki derin 
ilişkidir. “Zerdüşt’ten kalan Avesta, Pehlevice’den kalan kurguya açık özgür dil 
yapısı, ateşin ve aşkın birbirini seyrettiği minyatürü, insan sesi ile yakılan en eski 
ağıt müziği ve binlerce yıl öncesine dayanan ve köklerini tarihin derinliklerinden 
alan İran medeniyeti; Firdevsi, Hafız, Mevlana, Sadi, Hayyam gibi klasik dönem, 
dilin ritmi ile biçimlenmiş Nima Yusic, Ehavan-ı Salis, Sipihri, Şehriyar ve Furuh 
Ferruhzat ile modern dönem şiiri daha yakın dönem müziği ile, felsefede İbn-i 
Sina, Molla Sadra gibi felsefecileri, yeni yorumları ile minyatür ve resmi, çalgıla-
ra geçen çok sesli müziğinde Şeceriyan, Muhammed İsfahani ile, hayatı ve insanı 
kucaklayan dil ritmi ve tarihini etkileyen İmam Ali ve Kerbela taziye ve tiyatrosu 
ile köprü kurar. Modern dönemde ise bunların yeni formlar ile hesaplaşmaları so-
nucu gelişimini sürdüren yeni sanat ve felsefe yorumlarının insanı kucakladığını 
görmekteyiz. Kendi esnekliği ve zengin kucaklayış geleneğiyle bu medeniyet diğer 
toplumların yine sanat formları ile yaşadığı kırılmaları yaşamak bir yana bun-
ları da kendi geleneği içinde içselleştirebilmiş ve ona kendi rengini verebilmiştir”1 
Makalede bu mesele ele alınarak geniş bir şekilde izah olunacaktır.

Abstract 

In academic surveys in the world, many reasons are mentioned about the success 
of Iran’s cinema in film festivals. Many books and articles are written about this 
issue. After reading these, we notice that most of these reasons are schematic but 

*  Faysal Soysal, Sinema yönetmeni 
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they lack thematic explanations. Generally authors of these works believe that 
the success of Iran’s Cinema in the world have only political, social and artistic 
reasons. But with a little research we can get to know that one of the reasons in 
the success of Iran cinema is the artists’ use of the resources of literature of Iran.

With a bit of research we can be sure that this success is dependant on the ar-
tist’ use of Hafez, Molana, Khayyam, Saadi and modern poets like Sohrab Sepehri 
and Forough Farokhzad.

The directors of Iran’s cinema, paying attention that people of Iran are sen-
sitive and interested in classic stories and poems, have made use of this potential 
and have made their works rich. One group write poems and sayings and stories. 
The scond group are not writers or poets but they are under the influence of these 
works. In this work it will be proved how the poems and epic stories and clas-
sic stories along whit modern literature and how these works make the mental 
backgrounds of directors of Iranian Cinema and make these works unique in the 
world. To achieve this goal first there will be a glance at the begining of the mo-
dernity in Iran and the problems arising from it in Iran.

Then we will have a preliminary introducation to Iranian modern and clas-
sic literature and in the end there will be a reference to those cinematic works 
which are under the influence of Iranian literature. And in the rest there will be 
an analysis of the adaptation cinema and different varieties of Iraninan cinema. 

Finally the works of some distinguished artists like Ibrahim Golestan, Fouro-
og Farokhzad, Mohsen Makhmalbaf, Bahram Beysayi, Abbas Kia Rostami, Da-
riush Mehr Jouyee, Majid Majidi and Rakhshan Bani Etemad will be analysed as 
case studies.

Anahtar kelimeler: İran, İran Sineması, Edebiyat, İran Edebiyatı, İran Kül-
türü

Giriş

İran’ın meşhur yönetmenlerinin eserleri incelendiğinde, temasal yöntemler 
ortaya çıkar ve İran şiiri, edebiyatı ve yazılı metinleriyle ilişkileri görünür 
olur. İran filmlerinin çoğu, bir taraftan modern dünya sinemasından, 
diğer yandan da İran edebiyatından etkilenmişlerdir. Bu hususun 
nasıl gerçekleştiği, anlam bulduğu, sınırları, evrensel dile aktarılışı ve 
örnek bir dille ifade edilişi, ancak söz konusu filmlerin incelenmesi ve 
yönetmenlerinin şiir ve edebiyatla olan ilişkilerinin izah edilmesiyle 
aydınlığa kavuşur. Buradan yola çıkarak İran’ın modern sineması ile 
edebiyatının ne kadar iç içe olduğuna bakmak ve onun etkili ve yönlendirici 
rolünü açığa çıkarmanın gerekliliği ortaya çıkar. Temel ilgi alanlarından 
birisi edebiyat olan ve onunla kendini besleyen İran sinemasını anlamak 
için, söz konusu edebiyatın temellerini (örnekleriyle birlikte) iyi bilmek 
ve onun İran sinemasındaki yerini doğru tayin etmek gerekir. Bu mesele 
makalemizin asıl konusunu teşkil etmektedir.  
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İran Sinemasında Eski ve Yeni Edebiyatın İzleri

1934 yılında İran’ın büyük şairi Firdevsî’nin Meşhed şehrindeki 1000. 
doğum yılı kutlamalarında, Firdevsî filmi gösterime girmişti. Bu film, 
İran sinemasının altıncı ve sesli film olarak ikinci filmi olup aynı zamanda 
edebiyattan uyarlanan ilk film olma özelliğini de taşıyordu. Erdeşir 
İrani’nin yönettiği İran sinemasının ilk sesli filmi olan Lor Kızı’nın da 
yazarı olan Abdu’l-Huseyin Sepenta, 1934’de Firdevsî, 1935’de Nizami’nin 
Hamse’sinden uyarlanan Ferhad ve Şirin, 1937’de de Leyli ve Mecnun 
filmlerini çekmiştir. 

Sepenta, lisansüstü eğitimi için 1927’de Hindistan’a gider ve böylece 
Brahmanizm, Hinduizm, Maniheizm ve Zerdüştlük gibi dinlere bağlı 
kültürleri yakından tanır. Bu yüzden onun eserlerinde, antik İran tarihi ve 
Sanskrit kültürüne verilen önem fark edilir bir biçimde öne çıkmaktadır. 
Sepenta, 1932’de Hindistan’ın büyük filozofu, oyun yazarı ve şairi, 
Rabindranath Tagore’u ziyaretinden sonra, ona büyük hayranlık duymaya 
başlar. Aynı yıl Sepenta, İran’a gelen Rabindranath Tagore ile birlikte, 
toplumsal sorunlara değindiği için Hemedan şehrinde sürgünde olan 
şair Arif Kazvini’yi ziyaret eder. 1905 Meşrutiyet devriminde önemli bir 
payı olan bu şair, İran’ın kadim edebiyatını yeni sürece uyarlamak ve yeni 
kuşaklara tanıtmak istiyordu. Yönettiği filmlerde, İran tarihi, edebiyatı ve 
mitolojisinden izler bulmak, Sepenta’nın özel ilgisi nedeniyle, doğaldı. 

Bu filmlerden etkilenen İranlı sinema yönetmenleri; Yosef ve Zuleyha 
(1956, S.Yasemi) gibi konularını Kuran’dan; Şehr-i Kissa (Öykü Şehri, 1972, 
H. Misdak) gibi dramatik edebiyattan; Abbas ve Cafer-i Bermeki (1972, 
Emir Şirvan) gibi tarihsel metinlerden; ve Emir Arslan-i Namdar (1966, 
İsmail Kuşan) gibi folklorik edebiyattan beslenen filmler çekmişlerdir2.

1950’den 1952’ye kadar, başta darbe olmak üzere, yaşanan ciddi 
siyasi gerginlikler, İran sinemasını fazla etkilemez. Bu dönemde üretilen 
melodram türündeki 10 film, seyircinin ilgisini çekmeyi başarır. Bu 
filmlerin hepsi dönemin popüler romanlarını sinema perdesine aktarır. 
Aşk, şiddet, komedi, korku ve polisiye tarzlar bu melodramların içeriğini 
oluşturur. 

1953’den 1958’e kadar edebi eserlerden uyarlanarak yönetilen 18 filmin 
neredeyse tamamı, ticari kaygılarla ve gişe geliri kazanmak amacıyla 
üretildikleri için, sanatsal kategorilerde yer alamamış, dolayısıyla da 
değersiz ve yüzeysel eserler olarak nitelendirilmişlerdir. İran sinemacıları 
bu dönemi ak-kara (siyah u sefid) dönem olarak nitelendirmiş ve onu “Film-
fârsî” diye adlandırmışlardır. 1955’de çekilen Emir Arslan-i Namdar filmi 
o güne kadar görülmeyen bir başarı elde eder. Nakibu’l-Memalik’in aynı 

2  Bu eser, Nakibu’l-Memalik isimli bir yazar tarafından, halk içindeki söylenceleri bir araya 
getirmek biçiminde uyarlanmış ve roman şeklinde yayınlanmıştır. 
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isimle yazmış olduğu romanı, 1966’da İsmail Kuşan sinema perdesine 
aktarır. Bu filmin başarısı o kadar büyük olmuştur ki, onun ardından bazı 
sinema yönetmenleri benzer filmler yaparlar, ancak aynı başarıyı elde 
edemezler. 

İran sinemasında edebiyattan esinlenen bu yeni akım, Sepenta 
tarafından başlatılmıştır. Sepenta 1957’de Şahruh Rafi ve Rostem ve 
Sohrab filmlerini yönetir ve İran milliyetçiliğine yeni bir anlam kazandırır.

1958’de Firdevsî’nin büyük şaheseri Şahname’nin Bijen ve Menije 
öyküsü, Menuçehr Zamani tarafından yeniden filme çekilmiştir. 1967’de 
Feridun Rehnema, Şahname’de konu edilen başka bir mitolojik kahramanı 
uyarlayarak Siyaveş3 filmini çekmiştir. O, bu mitolojik atmosferli filminde, 
yeniçağda insanların birbirleriyle yaşadıkları iletişim sorunlarını ele almış 
ve temsillerle sinema perdesine aktarmıştır. Bu filmlerin çoğu İran’ın 
klasik öykülü şiirlerinden ilham alınarak beyaz perdeye aktarılmıştır.4

Başka dillerden eserler Farsçaya tercüme olunca İran edebiyatı gelişmiş 
ve bu da modern yazım tarzını ve batı düşüncesini beraberinde getirmiştir. 
Bu yönde İran’ın eski şiir tarzına bağlı kalan şairleri, yeni yöntemlere karşı 
olmalarına rağmen, sonunda, modern yazım tarzını şiirsel bir tarz olarak 
kabul etmek zorunda kalırlar. Dabâshi bu meseleyi şöyle izah eder:

Özgürleşmiş bir dünyanın kozmopolitizmini kucaklayan şairleri 
okuduk. Ahmed Şamlu, Mahmud Derviş, Bertolt Brecht, Nazım Hikmet, 
Faiz Ahmed Faiz, Vladimir Maykowski, Langton Hughes ve Pablo 
Neruda’yı da özgün bakışlarını gözden kaybetmeden, Sadi ve Hafiz’in 
yakın veya uzak akrabalarını okur gibi, Tahran’ın aynı mahallesinde 
doğup büyümüşler gibi okuduk (Dabâshi, 2008: 46). 

Sohrab Sepehrî’nin en yakın arkadaşı, Fürûğ Ferruhzȃd, İran’ın ilk 
modern kadın şairi ve aynı zamanda İran sinemasının ilk modern kadın 
sinema yönetmenidir. Onun yönettiği Hâne Siyâh Est (Ev Siyahtır, 1963) 
isimli filmi, şiirsel diliyle İran sinemasının önemli eserlerinden biridir. 
Ferruhzâd’ın şiirleri ile İran’ın büyük şairi Hafiz’ın şiirleri arasındaki 
benzerlikler, yönettiği sinema eserlerine de yansır. Nitekim şöyle der bir 
şiirinde Ferruhzâd:

Kayıt oldum

Bir isimle kendimi

3  Şahname’nin mitolojik kahramanlarından biri olan Siyaveş, üvey annesi tarafından tacizcilik 
yapmakla suçlanır ve suçsuzluğunu kanıtlamak için, Hz. İbrahim gibi ateşten geçer. Üvey 
annenin tahrikiyle hükümdar olan babası tarafından sürgün edilir. Sonunda Turanlılar 
tarafından boğazı kesilerek öldürülür.

4  Detaylı bilgi için bkz: Dehganpur, Hamid, (2012) Trajedi-hayi Çahar-gane Şahnaame, 
Tahran, Sinema-yı Tecrübi Yayın evi. s. 49-55 ve s. 319.   
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Belirttim bir kimlik üstünde

Ve varlığım bir takım rakamlarla tespit edildi.

O halde yaşasın “Tahran 5. Bölge, No: 678!”

Artık her yönde rahatım

Vatan ananın şefkatli kucağı

Emziği tarihi iftiharlarla dolu bir geçmişin

Ve kanun çıngırağı

Ah!

Artık her yönden rahatım (Dabâshi, 2008: 33). 

İran edebiyatında gelişmeler, sinema alanını etkilemiş ve sinema 
yönetmenleri hem eski klasik şiirsel öykülerden hem de modern tarzda 
yazılmış eserlerden etkilenerek İran sinemasında yeni akımın temellerini 
zenginleştirmişlerdir. Fazlullah Baygan 1951’de Muhammed Hicazi’nin 
yazmış olduğu Peri-çehr (Peri Yüzlü) isimli romanını sinema perdesine 
aktarmıştır. 1953’de Mehdi Girami, gazeteci ve dergi yazarı Huseyin-kuli 
Mustea’nın eseri Gonahkar (Günahkar)’ı filme çeker. Edebiyat ve şiir 
kaynaklı uyarlamalar o kadar yaygınlaşır ki, İran sinemasının ilk kadın 
yönetmeni olan Şehlâ Riyâhî, 1956’da Muhammed Asemi’nin Marcân 
(Marcân) adlı eserini sinemaya uyarlar. Yine 1957’de Siyamek Yasemi, İrec 
Mustea’nın Seraşib (Baş Aşağı) isimli eserini Zalim Bela adıyla sinema 
eseri olarak beyaz perdeye aktarmıştır. Bu eser önce Firdevsî Dergisi’nde 
yayınlanmış ve okuyucuların dikkatini çekmiştir. 

Ferroh Ghaffari 1958’de Celal Mokaddam’in İdam Meydanı isimli 
öyküsünü alıntılayarak Cenub-i Şehr filmini yönetir. O bu filminde, 
seyirciyi, alıştığı, burjuva tabakaya ait kabare gibi eğlence mekânlarından 
uzaklaştırır ve onları şehrin yoksul bölgelerine götürür. İran sineması bu 
filmden önce, gerçekçi bir atmosferi bu kadar yakından tecrübe etmemiştir. 
Ghaffari, bu talihsiz olaydan sonra, Şeb-i Gûzî (Talihsiz Gece, 1964) filmini 
yönetir; bu film konu olarak İran sinemasını modern döneme taşır.

1968’de Ali Muhammed Afgani’nin yazmış olduğu Şovher-i Ahu Hanım 
(Ahu Hanımın Kocası) romanı, piyasalarda satış rekoru kırdıktan sonra, 
Davud Mollapur’un yönetmenliğiyle sinema perdesine taşınır ve aynı 
başarıyı sinema alanında da elde eder. Bu roman metaforik bir dille İran 
toplumunun yükselişi yolunda meydana gelen geleneksellik ile modernlik 
arasındaki çatışmayı anlatır. Mollapur bu filminden sonra Muhammed 
Hicazi’den bir öyküyü alıntılayarak Baba Kûhî (Dağlı Baba, 1969) filmini 
çeker. 

Tam anlamıyla İran sinemasında modern akımı başlatan Gâv (İnek, 
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1969, Dȃryûş Mehrcuî) filmi, aslında Gulam-Huseyin Saidi’nin yazdığı 
Çub be-Dastan-i Verezil (Verezilin Ellerindeki Sopa) oyunundan 
alınmıştır. Mehrcuî, daha sonra Gâv filminde rol alan İran tiyatrosunun 
başarılı oyuncusu ve aynı zamanda oyun yazarı Ali Nasiriyan ile birlikte, 
Âkâ-yi Hâlû (Salak Bey, 1970) isimli eserini sinema perdesine taşır. Bu 
filmde eleştirel bir dram eserini tecrübe eder. Kullandığı kara mizah, İran 
sinemasında bir akım olarak değerlendirilmektedir. Bu filmin başarısının 
ardından, Gulam-Huseyin Saidi’nin başka oyunları, Nâser Taghvaî gibi 
sinema yönetmenleri tarafından sinema perdesine taşınır. Taghvaî, 
Ârâmiş der-Huzur-i Digerân (Başkalarının Yanında Huzur, 1970) filmini, 
Saidi’nin aynı isimli öyküsünden uyarlar.  

Sadık Hidayet’in yazmış olduğu Daş Akol adlı kısa öykü, İran halkının 
arasında yer alan mahalle kahramanı hikâyelerinden birini anlatır. 
O, bu eserini İran’ın başka bir sanat tarzı, yani Taziye ile birleştirmiş 
durumdadır. 1971’de Mesud Kimyaî, Sâdık Hidâyet’in bu öyküsünü ele 
almış ve bir sinema eseri haline getirmiştir. Mesud Kimyaî’nin Geveznha 
(Geyikler, 1975) ve Kayser (1969) gibi eserleri, popüler filmleri geliştirmiş 
ve İran sinemasını 1971’den 1978’e kadar derinden etkilemiştir.

1972 yılında İran’ın bir başka Ermeni yönetmeni, Rabi Avanisiyan 
Çeşme (Çeşme) filmini M. Arsen’den alınan Çeşme-yi Heftar öyküsünden 
uyarlayarak yönetmiştir. İran sinemasında ilk absürt film olarak Çeşme 
filmi, vizyona girdiği zaman tartışmalara yol açmış, kimileri tarafından 
tamamen saçma olarak değerlendirilirken kimileri tarafından ise modern 
bir eser olarak alkışlanmıştır. Bazı eleştirmenler onun yönettiği filmi, 
Robert Bresson’un eserlerine benzetir. Avanisiyan 1972’de Tahran Sinema 
Festivali Dergisi’nde, Çeşme filmiyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur:

Benim filmimde önemli olan öykü değil karakterlerin birbirleriyle 
ilişkisi, vaziyeti ve pozisyonudur. Ayrıca önemli olan görselliğin 
önemsenmesidir. Benim yüz dakikalık filmimin sadece ilk yirmi 
dakikasında diyalog vardır. Yani filmin çoğu zamanı sessizlikle geçer. 
Çeşme filmi belli bir planı takip etmez, ama belli bir planı ortaya koyar.  

Sol görüşlerin İran toplumunu etkilediği yıllarda, Hâk (Toprak) filmini 
yönetir. Bu filmin kahramanı köydeki bir ağanın zorbalığına karşı mücadele 
verir ve sonunda kendini feda eder. Onun yaptığı bu eylem, nihayet halkı 
ayaklandırır. Kimyayi, bu defa Kayser ve Geveznha gibi filmlerindeki halk 
kahramanlarının yerine, köydeki “civanmert” ve “ayyar”5 bir savaşçıyı 
seçer. O yıllarda İran edebiyatı büyük bir gelişime ve değişime uğramıştı. 
Mahmud Devlet-âbâdî gibi sol görüşlü roman yazarları, alt sınıf ile üst 
sınıf arasındaki çatışmayı şehirlerden köylere taşımışlardır. İran sineması 

5  İran geleneğinde bu tip insanlar yoksul tabakalara destek vermek için kendilerini zaman zaman 
feda etmişlerdir. Cevanmerd ve ayyarlar, ağalara karşı mücadele verirler ve İran’daki yeterince 
kentleşmemiş şehirlerde antropolojik bir kavrama denk düşerler. 
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bu gelişimin takipçisi olarak aynı olayları az çok değişikliklerle kendi 
filmlerinde göstermeye başlar. Mesud Kimyaî, Hâk (Toprak) filminin 
öyküsünü Mahmud Devlet-âbâdî’nın yazmış olduğu Baba Sobhan (Sübhan 
Baba) romanından almıştır. Bu filmin ardından Emir Naderî de benzer bir 
romanı ele alarak aynı tarzda Tengsir (Darlık) filmini yapmıştır. Aslında 
onun dördüncü sinema eseri olarak yönettiği bu film, İran’ın başka bir sol 
görüşteki roman yazarı Sâdık Çûbek’ten alınmıştır.  

Çağdaş İran edebiyatının temsilcisi ve toplumsal görüşlere önem veren 
roman yazarı Huşeng Golşiri, kendi çağında yaşanan acı olayları alegorik 
bir dille anlatmaya çalışmıştı. O, Kaçarlar döneminde saraylarda yaşanan 
talihsiz olayları bahane ederek iktidarın özüne değinmiş ve bu vesileyle 
yeni iktidarın içinde bulunduğu çürümüş sistemi ifşa etmiştir. Onun 
başarıya ulaşan Şazde İhticab (Şehzade İhticab) romanı, soylu bir ailenin 
son üyesinin rüyaları ve kâbusları yoluyla Kaçar döneminin öznel tarihini 
yeniden ortaya koymaktadır. Behmen Ferman-ara 1974’de bu romanı 
sinema diline aktarmış, ama bu film 2001’e kadar vizyona girememiştir. 
Şazde İhticab filmi, 2001 yılında Tahran’da oyuna uyarlanmış, ancak 
sahnelenişinin üçüncü gününde yine sansüre takılmıştır.  

Behmen Ferman-ara 1978 yılında, Huşeng Golşiri’nin Masum (Masum) 
adlı diğer romanını uyarlayarak, Sayeha-yi Bolend (Yüksek Gölgeler) 
adıyla başka bir sinema eserini yönetmiştir. O, aynı dergide, İran sineması 
ile İran edebiyatı arasındaki ilişkiyi izah ederek, İran edebiyatına olan aşırı 
bağlılığını şu cümlelerle açıklıyor:

İran edebiyatına bağlılığımdan dolayı, benim yapmış olduğum 
sinema eserlerinde bu etkinin izleri yer almıştır. Eski zamanlardaki klasik 
eserleri yazan büyük şairler ve ustalar, İran edebiyatına inanılmaz emek 
harcamışlardır. Ama beni ilgilendiren yeniçağın yazarlarının yarattığı 
eserlerdir. Gulam-Huseyin Saidi onlardan biridir. İran’ın modern 
sineması onun eserleriyle başlamıştır. 

1975’den itibaren İran sineması neredeyse bütün eserlerini İran’ın 
başarılı romanlarını uyarlayarak yapar; Habib Kavoş 1975’de Ab (Su) 
filmini Ahmed Mahmud’un aynı isimli romanından alır. Hosrov Parvizi, 
Cemal Umud’un bir öyküsünden uyarladığı Çeşman-i Beste (Kapalı Gözler) 
filmini yönetir. O yıllarda Sâdık Hidâyet başta olmak üzere İran romanı, 
İran sanatını ve kültürünü derinden etkiler ve her yerde ciddi tartışmalara 
yol açar. 

Sâdık Hidâyet’in 1930’da Paris’ten İran’a dönüşünün ardından, 
1937’de başyapıtı Buf-i kur (Kör Baykuş)’un yayımlanmasıyla doruğa 
ulaşan edebi kariyerine başlaması da, ortaçağa özgü monarşinin kendini 
“modernleşme” kisvesine sokma çabalarını sekteye uğratan bir edebi 
akımın yükselişine işaret eder (Dabâshi, 2008: 130). 
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1975’de Kiyumers Dıram-bahş, Buf-i kur (Kör Baykuş) romanını sinema 
perdesine aktarır. 1976’da Hosrov, Şerifi Mehr’in yazmış olduğu romanı 
ele almış ve Sarayidar (Kapıcı) isimli filmini yapmıştır. Bu filmde iki 
neslin çeşitli hayat alanlarında birbirleriyle karşı karşıya gelmeleri dikkat 
çekicidir. Aynı yıl Behram Sâdıki’nin Melekût isimli öyküsünü yönetmeye 
karar vermiştir. Heritaş konuyla alakalı şu ifadeleri kullanır: “Bildiğiniz 
gibi bazı edebi eserler sinema için uygun değildir, ama Melekût öyküsünde 
biz bu durumun tam tersi, sinemasal bir metinle karşı karşıya kaldık. Ben 
bu filmde hem sinema değerlerini korumaya çalıştım, hem de onun edebi 
değerlerini”.6

1976’dan itibaren İran’da toplumsal tartışmaların artışı, toplumsal 
ve siyasal öğeler içeren filmlerin artmasını beraberinde getirmiş ve 
sinema yönetmenleri roman gibi ilgi çeken alanları bu yönde kullanmaya 
başlamışlardır. Devrim öncesinde İran şahının güçlenmesiyle, başka kültür 
alanları gibi sinema üzerindeki baskılar da artmış, fakat 1978’de İran 
Devrimi’nin yavaş yavaş hissedilmeye başlamasıyla bu siyasi baskılar da 
azalmıştı. 1975’de çağdaş İran sinemasının kurucusu Dâryûş Mehrcuî’nin 
yönettiği Dâire-yi Mînâ (Mina’nın Çemberi, 1975) filmi, ancak 1978’de 
vizyona girebilmiştir. Bu film de Gâv filmi gibi, Gulam-Huseyin Saidi’nin 
yazmış olduğu Aşgal-Duni (Çöp Kutusu) öyküsünden alınmıştı. Taghvaî, 
1976’da İran tarihinin en başarılı televizyon dizisini  (Dayi-can Napolyon), 
Pezeşkzad’ın aynı adlı büyük romanını uyarlayarak yönetmiştir. 

Kiyumers Pur-Ahmed, İran’ın başarılı çocuk öykü yazarı Huşeng 
Muradi-yi Kirmani’nin7 eserlerinden uyarlayarak Kissaha-yi Mecid 
(Mecid’in Öyküleri, 1991), Sobh-i Ruz-i Baʻd (Sonraki Günün Sabahı, 
1992), Şerm (Utanç, 1991) ve Nan ve Şair (Ekmek ve Şair, 1993) filmlerini 
yönetmiştir. 

Mecid Mecidî’nin; “Devrimden önce İran, halısıyla, fıstığıyla ve 
petrolüyle tanınıyordu, ama devrimden sonra sinemasıyla tanındı. Sinema 
aracılığıyla dünya halkı İran kültürüyle tanıştı. Biz sinemayla kendi 
edebiyatımızı ve kültürümüzü tanıdık. Şimdi Hayyâm, Hafız ve Sâdi 
gibi şairler nasıl değer kazanıyor”8 ifadesi, İran sinemasında edebiyat 
eserlerinin ne kadar önemli olduğunu yansıtmaktadır.

6  Bu film 1976’da, Tahran Uluslararası Film Festivali’nin jürisi; André Delvaux, Mark Robson 
ve Artour Hill, Bert Haanstra ve Emmanuelle Riva’dan oluşan kurul tarafından özel bir şekilde 
takdir edilmiştir.

7  Huşeng Muradi-yi Kirmani’nin eserleri, 1986’da Hans Christian Andersen ödülünü almıştır. 
O 1992’de başka bir eseriyle bu ödülü yeniden elde eder. Yine 1995 yılında da Güney Amerika 
öykü ödülünü alır.

8  Kendisiyle yaptığım röportaj. Nisan 2010 Anka İşçi Film Festivali özel dergisi.
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Yazar Yönetmenler

Edebiyat ile sinema arasındaki bağı inceleyen kuramlardan biri auteur 
kuramıdır. Auteur kuramının oluşumunda en önemli mesele, yönetmenin 
taşıdığı yeni özelliğin, ,yani bir düşünür olarak sinema alanına adım 
atmasıdır. Bu kuramın geçmişine bakıldığında, yönetmenin çeşitli 
sinemasal teknik becerileri ve yaratıcıklarının yanı sıra, edebiyat başta 
olmak üzere düşünce ve felsefi alanlarla kurduğu yakın ilişki göze çarpar.

1947 yılında, Soggetto e Seneggiatura’da yazan İtalyan Umbeerto 
Barbaro, “Filmin yapılanmasında kullanılan bütün araçlar gibi, 
kişioğlunun yaratıcı gücüne bağımlı bulunan alıcı da, her bakımdan 
yontucunun elindeki yontma, ressamın elindeki fırça gibidir tıpkı.” 
diyerek kamerayı tanımlamakta, onun “yaratıcı yönetmenin bir aracı” 
olduğuna vurgu yapmaktadır (Kuyucak Esen, aktaran; Özarslan, 2013: 34). 

 1947’de başlayan söz konusu sinemasal görüş, Fransa sinemasında yeni 
dalga denilen akımın oluşumuyla daha da gelişti ve yeni boyutlara sahip 
oldu. Aslında söz konusu dalganın cesurca öne sürdüğü üretim yöntemi ve 
çalışma tarzı, film çekimlerinde yeni bir çığır açtı ve onun dünya çapında 
daha da gelişmesini sağladı.  

Fransa “Yeni Dalgacılar”, giderek auteur kuramı’na öncülük eden 
Alexandre Astruc de bu düşünceleri formüle ederek, 30 Mart 1948’de 
L’ecran Français dergisindeki yazmasında “camera-stylo” görüşünü ortaya 
koymakta, sinemada anlamın kamerayla yazıldığını anlatmaktadır: “… 
sinema yavaş yavaş bir dil halini almıştır. Öyle bir dil ki bu biçimle ya 
da bu biçim içinde sanatçı en soyut düşüncelerini yansıtabilir, bugün 
romanda ve denemede olduğu gibi saplantılarını ortaya koyabilir. 
Bundan dolayı sinemanın bu yeniçağına kamera-kalem çağı diyorum…
(Kuyucak Esen, aktaran; Özarslan, 2013: 34).  

1954’de François Truffaut yazdığı bir makalede, ilk kez sinema 
yönetmenini mütefekkir, düşünür ve yazar sıfatlarıyla anar ve bu 
yaklaşımını auteur olarak niteler. Onun söylediği meşhur “iyi ve kötü 
filmler yoktur iyi ve kötü yönetmenler vardır” cümlesi, bu meselenin ne 
kadar önemli olduğunun da bir kanıtıdır. Bu söylemde yönetmen bir yazar 
ve elindeki kamera onun kalemi gibidir.  

1948 yılında kameranın bir kalem olduğunu, yaratıcı yönetmenlerin 
kamera-kalemle isterlerse roman gibi film çekebileceklerini yazan 
Alexandre Astruc, Cahiers du Cinema yazarı olan gençlerin yeni 
düşünceler geliştirmelerini sağlar (Kuyucak Esen, aktaran; Özarslan, 
2013: 36). 

Başka bir Fransız yazar Jean-Luc Godard, sonraları sinema alanında bir 
yönetmen olarak faaliyete başlar ve ileriki dönemde auteur sinemacılarından 
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birisi olarak kabul görür. Auteur sinemacılarının çektikleri filmlerden 
sonra, sinema kuramcıları bu kavramın sınırlarının ne olduğunu anlamaya 
başlarlar. Onlar bu sinema türünün sanatsal sınırlarını belirtirken, onun 
edebi altyapısını ve içeriğini de incelerler. Örneğin Bordwell bu sinema 
türünü şöyle anlatır:

Basit ama sıradan olmayan biçimsel bir aygıtı alırsak, nasıl 
tanımlandığını ve çözümlendiğini ancak sinemasal gelenek içindeki 
değişimlerin onu auteur -filmin kaynağı olarak, eşsiz yaratıcı doğasıyla 
söz konusu kuram ve filmin “anlatıcısı” olarak auteur- kavramı ile 
birbirine bağlayabildiğinde görürüz. 9

Bergman, Bunuel, Fellini, Godard, Pasolini, Woody Allen ve Hitchcock, 
auteur sinemasının en iyi örneklerindendirler. Onların her birisi aynı 
zamanda kendilerine has tarzı oluşturmakta ve kendilerine ait özellikleri 
ortaya koymaktadırlar. Örneğin Alfred Hitchcock, yönettiği Vertigo, 
Sapık, Kuşlar ve Arka Pencere filmlerinde, öykü tekniklerini, anlatısal 
yöntemleri10, insanın hayatında dikkate değer ciddi konuları, esprili 
diyalogları ve korku alanını istihza edecek bir yaklaşımla ele almaktadır. 

Auteur sinemacılar hangi özellikleri taşımaktadırlar? Auteur 
yönetmen, bir taraftan sanatçı diğer taraftan bir düşünür ve yazar olarak 
tanınmaktadır.   

Auteur kuramını 1962 yılında yazdığı “Notes on the Auteur Theory” adlı 
çalışmasında inceleyen Andrew Sarris, auteur yönetmeni belirlemekte 
üç değer ölçüsü önerir: önce yönetmenin teknik açıdan yeterli olup 
olmadığını araştırmak gerekir. İkinci olarak yönetmenin görülebilir, 
seçilebilir kişiliği olup olmadığını araştırmak gerekir. Yönetmen 
ürettiği bir küme filmde, onun imzası olabilecek biçem özelliklerini 
sergileyebiliyorsa auteur’dür. Üçüncü olarak filmin “iç anlamı” olup 
olmadığının araştırılması gerekir. Sarris, “iç anlam”ın ruhun elan’ı 
(coşkusu) olduğunu söyler (Kuyucak Esen, aktaran; Özarslan, 2013: 41).

Auteur sinemasında seyirci film izlediğinde roman okuyucusu gibidir. 
Zira genelde yazılı eserlerin bazı özellikleri bu tür eserlerde yer almaktadır. 
O, seyrettiği eseri, okuyabileceği bir roman gibi görür ve söz konusu sinema 
eserinin yönetmenini bir romanın yazarı gibi kabul eder. 

Bugün auteur kuramının, belli bir çerçeveye ve özelliklere sahip 

9  David Bordwell, “Jump Cuts and Blind Spots” Wide Angle, No: 6, 1984, s. 4.
10  Özgür Yaren bu meseleyi Aristo’dan bugüne kadar araştırmış ve söz konusu farklı anlamı şöyle 

ifade etmiştir:…sözlü anlatılar zaman özetiyle ilgili anlatı içeriğini sinemasal anlatılardan daha 
kolay ifade ederken, sinemasal anlatılar uzamsal ilişkileri daha iyi ifade eder. Romanın ancak 
uzun paragraflarla betimleyebileceği bir mekânı sinema bize kameranın kısa bir çevrinme 
hareketiyle tanıtabilir. Buna karşın karakterlerin iç dünyası edebiyatta daha kolayca açık 
edilebilirken sinemada bunu yapmak için film dilinin görsel gramerine (kamera açıları, çerçeve 
düzenlemesi, ışık ve fitler kullanımı) ihtiyaç duyulur (Yaren, aktaran; Özarslan, 2013: 172).       
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olmasına ve yıllar boyunca etraflıca araştırılmasına rağmen, tek bir anlam 
taşımadığı ve çeşitli yorumlara açık olduğu ortadadır. Çeşitli yorumlar ve 
algılar, bu kuramın sınırlarını büyüterek daha da genişletmiştir. Örneğin 
konuyla alakalı Peter Wollen’in yaptığı izahat oldukça aydınlatıcıdır. 
Ona göre “auteur kuramı oldukça geniş anlamlarda yorumlanabilir ve 
uyarlanabilir bir hale geldi; farklı eleştirmenler ortak yaklaşımlardan 
oluşan gevşek bir bağlam içinde farklı yönetmenler geliştirdiler (K. Esen, 
aktaran; Özarslan, 2013: 41).   

Yine auteur kuramını ilk kezortaya koyan François Truffaut11 da, 
edebiyat eserlerinden uyarlanarak çekilen filmleri eleştirir ve sinema 
yönetmeninin aynı zamanda bir tür yazar olabileceğini iddia eder. Bu konu 
giderek farklı boyutlar kazanınca kuramcılar arasında ciddi tartışmalara 
yol açar. Söz konusu tartışmalarda en önemli mesele, bir yönetmenin aynı 
zamanda yazar olabileceği veya olamayacağı meselesidir. 

İran sinemacıları bu kuramın çerçevesinde yazdıkları makalelerinde 
İranlı yönetmenlerin çektikleri eserleri değerlendirmektedirler. Bu 
değerlendirmeler daha sonraları ciddi tartışmalara da neden olmuştur. 
İranlı kuramcılar bu kuramı açıklarken İran sinemasında onun ne kadar 
anlam bulduğunu izah ederler. Genelde İranlı sinemacılar bu konuyu 
tartışırken bu kuramın İran sinemasında pek anlam bulamadığı kanaatine 
varırlar. Zira onlara göre İranlı yönetmenler, kendi düşüncelerinin alt 
yapısını zaten edebiyattan, özellikle klasik İran edebiyatından almakta ve 
geliştirmektedirler. İranlı yönetmenlerin taşıdıkları edebiyatçı özellikleri 
bazen eleştirmenler tarafından ele alınmış ve farklı yorumlarına kaynaklık 
etmiştir. Örneğin Şohre Gül-muhammedi, auteur kuramını eleştirerek; bu 
kavramın artık anlamsız olduğunu düşünmektedir. Ona göre: 

Sinemadaki auteur kuram yolundan sapmıştır. Aslında hiç bir büyük 
filmi sadece bir yönetmene bağlamak doğru değildir. Bazen oyuncuların 
bir filme etkisi, yönetmenden daha büyük olabilir. Bir filmi tek bir kişiye 
mal etmesi hatadır. Postmodernistlerin ortaya koyduğu “yazarın ölümü” 
kuramı, auteur kuramını daha da eleştirmektedir. Onlara göre artık 
bir eserin yaratıcısı tek bir kişinin düşüncesini aşar. Postmodernistlere 
göre bir sanat eserinin oluşumu, toplumsal ve zamansal gibi diğer 
faktörlerden de alınabilir. Dolayısıyla eleştirmen artık tek bir kişiyi değil 
çeşitli koşulları incelemeli ve değerlendirmelidir.

İran edebiyatının içeriğini ve yapısal özelliklerini göz önüne alırsak 
bu algının neden gerçekleştiği anlaşılacaktır. İran edebiyatının sinema 
başta olmak üzere bütün sanat alanlarında ciddi katkıda bulunması, söz 

11  Türkiye sinemasında “Auteur” kavramını iyi anlamak için bkz: Şükran Kuyucak, (2002)  
Sinemamızda Bir “Auteur” Ömer Kavur, İstanbul. Alfa Yayıncılık  
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konusu edebiyat eserleriyle sanat ürünlerinin arasındaki yoğun etkileşimi 
açıklayacaktır. Bu bağlamda hat, klasik musiki, minyatür gibi geleneksel 
sanat dallarında, edebiyat, özellikle Farsça şiirin önemli payı vardır.

İran sinemasının bazı önde gelen yönetmenleri, aynı zamanda modern 
İran edebiyatının tanınmış şair veya roman yazarları olarak da karşımıza 
çıkarlar. Bazı meşhur romanların ve şiirlerin direkt olarak beyaz perdeye 
aktarılışı, söz konusu eserlerden bazılarının yönetmenler için ilham kaynağı 
olması, İran sineması ile edebiyatı arasındaki güçlü bağın simgesidir. 
Naficy, konuyu şöyle izah eder: 

Devlet denetimindeki kurumlarla birlikte, Sâdık Çûbek, Mahmud 
Devlet-âbâdî, Huşenk Golşirî ve Gulâm-Hüseyin Saâîdî gibi hükümet kar-
şıtı saygın yazarlarla işbirliğine giren Hejir Dâryûş, Bahman Ferman-
âra ve Ferruh Gaffarî gibi dışarıda eğitim almış bir grup sinemacının 
topluca oluşturduğu güç, İran’da film kültürünün yükselişe geçmesinde 
önemli rol oynamıştı (Naficy, 1997: 674).

İran sinemasındaki önemli yönetmenlerin hayatına göz atıldığında, 
onların nerdeyse tamamının edebiyattan ne kadar derinden etkilendiği 
açığa kavuşacaktır. Bu arada şair ve roman yazarı olarak karşımıza çıkan 
pek çok İranlı sinema yönetmeninin modern İran sinemasının kurucuları 
arasında yer alması dikkate değerdir. 

1.İbrahim Gülistan (d. 1922)

Şah döneminde sol görüşte yazdığı şiirler ve kısa öyküleriyle bilinen 
İbrahim Gülistan, sonraları yaptığı yedi belgesel ve dört öykülü sinema 
eseriyle tanınmıştır. Onun ünü ilk defa uluslararası bir sinema ödülünü İran 
sinemasına kazandırdığından zirveye çıkmıştır. Çoğu sinemacıya göre o, 
Ferruh Gaffarî ile birlikte modern İran sinemasının ilk kurucularındandır.

… İran sineması aynı zamanda bağımsız bir ulusal sinemaya da olanak 
sağlıyordu. Bu türden ilk çabalar Ferruh Gaffarî tarafından Binbir Gece 
masallarında geçen bir öyküden hareketle, büyülü gerçekçi bir formda 
yapılan Şeb-i Gûzî (Talihsiz Gece, 1964) adlı filmle başladı. Bu kategoride 
değerlendirebileceğimiz bir diğer önemli film ise, Gülistan’ın Hişt u Âyine 
(Kerpiçve Ayna,1964) adlı filmi olmuştu (Yaren, 2002: 34 ).

İran’ın eski ve çağdaş edebiyatıyla ilgilendiği kadar, dünya sinema 
ve edebiyatını da tanıması -özellikle Farsça’ya çevirdiği romanlar 
düşünüldüğünde- onu kültür alanında kendine has özel bir sanatçı ve 
yazar olarak karşımıza çıkarır. Gülistan, Marksist olmasına rağmen, halen 
İran toplumunda entelektüel bir sanatçı ve yazar olarak saygıyla anılır. 
O, tercümeleriyle Ernest Hemmingway’i, İranlılara ilk kez tanıtmıştır. 
Yazdığı öykülerle farklı bir tarz sergileyen Gülistan, çoğu araştırmacıya 
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göre, Ernest Hemmingway’in kısa öykülerinden etkilenmiştir. Yazdığı 
öykülerde vezinli bir nesri kullanması, onun klasik İran edebiyatına ne 
kadar vakıf olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Klasik ve çağdaş 
edebiyata ilgi duyanlar, bu özelliğinden dolayı onun yazdığı kısa öykülere 
değer vermiş ve böylece İran’da kısa öykü yazım tarzı giderek gelişmiştir. 

Gülistan’ın yazdığı öykülerin diğer bir özelliği de bu öykülerin dizisel 
olarak kaleme alınmasıdır. Tıpkı klasik İran edebiyatında, özellikle 
Attar’ın yazdığı Mantıkü’t-Tayr’da olduğu gibi, farklı alanlarda yazılan 
bu öyküler, en az bir ortak noktada birleşmektedir. Sol görüşlere sahip 
olmasına rağmen, kendi eserlerini yaratmak için aradığı ve önem verdiği 
kaynakların arasında, İran’ın eski ve yeni edebiyat eserlerinin önemli yeri 
vardır. Gülistan’ın sinemasal dili şiir gibi akıcı ve etkileyicidir. Zirȃ, sert 
ve keskin toplumsal eleştirilerini hafifletmek için sürekli şiirsel kaynaklara 
başvurmak istemiştir. Bu nedenle onun sinema eserlerini incelediğimizde, 
şiir ve romanların yönlendirici etkilerini açıkça görebiliriz. Çünkü o, bir 
sinema yönetmeninden önce bir şair ve roman yazarıdır. Yönetmenlerden 
çok şairler ve yazarlarla ilişkisi vardır. Mesela o, feminist ve devrimci şair 
Fürûğ Ferruhzâd (1935-1967) ile dedikodulara neden olacak kadar samimi 
bir ilişki kurmuştur.12 

Parviz Cahid, Neveşten bâ Dûrbîn (Kamerayla Yazmak)13 isimli 
kitabında, İran sinemasına hizmet eden düşünürleri konu edinmiş 
ve onlardan bazılarını eleştirirken bazılarının yazdıkları öyküleri ve 
yönettikleri filmleri önemsemiş ve onların sanatsal değerlerini incelemiştir. 
Bu kitabın asıl önemi, edebiyat ile sinema arasındaki bağları inceleyerek 
İran sinemasında fikir üretme mekanizmasının nasıl gerçekleştiğini 
açığa kavuşturmasıdır. Auteur kuramını açıklayan “Kamerayla Yazmak” 
isimli kitap yayınlandıktan sonra, İran içindeki ve dışındaki düşünürler 
tarafından ele alınmış ve onun olumlu ve olumsuz yanları, ciddi bir kritiğe 
tabii tutulmuştur. Gülistan’ın nazarında sinema, nihayetinde bir düşünce 
üretim mekanizmasıdır. Aksi takdirde sinema, yüzeysel çabalar olarak 
kalıp özellikle toplumda etkisiz hale gelecektir. 

Gülistan, klasik İran edebiyatından yola çıkarak, İran’ın kısa öykü 
alanında ve modern sinemasında derin ve kalıcı bir devrim yaratmıştır. 
Mevlȃnȃ’nın temsili dilinden, Attar’ın ortaya koyduğu yaşam görüşünden 
ve Sadî’nin kısa öykü yazma tarzından etkilenerek, yarattığı edebiyat ve 
sinema eserlerinde söz konusu edebiyatçılardan izler taşımıştır. Örneğin 
Hişt u Âyine (Kerpiçve Ayna,1964) filminde konuşma tarzını tamamen 
Sadî’nin eserlerindeki konuşma tarzına benzetmiştir.  

12 Gülistan, Fürûğ Ferruhzâd’ın yönettiği Hâne Siyâh Est (Ev Siyahtır, 1963) filminin 
prodüktörüdür. 

13  Parviz Cahid, Neveşten bâ Dûrbîn, Ahteran Yayınevi, Tahran 2005.
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İranlı yazar ve sanatçı, baskıları aşmak için çevresindeki her türlü doğal 
ve maddi elemanlardan temsili bir dil ile yararlanmış ve bunları kendi 
eleştirel düşüncelerini ifade etmek için kullanmıştır; “deniz” özgürlüğü, 
“balık” mücadeleyi, “elma” asaleti, “nar” kanı, “kuru vadideki tek bir ağaç” 
insanların yalnızlığını ve “hareketsiz saat” zamanın durgunluğunu temsil 
etmektedirler. Nilgün Abisel’in dilinden anlatacak olursak; “İnsanın, 
çevresindeki varlıklara ilişkin bilgisini geliştirebilmek ve onlar üzerindeki 
denetleme gücünü arttırabilmek amacıyla, bu varlıkları benzerliklerine ve 
farklılıklarına göre sınıflandırarak gurup gurup ele alması, ona düzenli bir 
inceleme olanağı vermiştir” (Abisel, 1995: 14). 

Modern İran sinemasında anlam bulan temsili sinemasal yöntem, 
Gülistan’ın yazdığı kısa öykülerle başlar. Onun Ernest Hemmingway’in 
öykülerinden yaptığı tercümeler sayesinde, İran edebiyatı ve sanatına geçen 
“balık” temsili, özellikle kendisinin yazdığı kısa öykülerden yola çıkılarak, 
1971’de Nâser Taghvaî’nin yönettiği Rehâ’î (Kurtuluş, 1971) filmine, oradan 
da İran sinemasına girmiştir. Bu kavram sonraları Emir Naderî14, Mecid 
Mecidî15, Kampozya Pertovî16, Emir Mücahid17,Cafer Penahî18 gibi birçok 
sinema yönetmenin filmlerinde aynı anlamda kullanılmıştır. Balığı temsili 
bir dille konu edinen Samed Behrengî’nin yazdığı Mâhî-Siyâh-Kuçulu19 
(Küçük Kara Balık) isimli öykü, İran’ın sınırlarını aşıp dünya çapında ilgi 
çekerek başka dillere tercüme olunmuştur. Mâhî ve Cofteş (Balık ve Eşi) 
öyküsüne kısa bir bakış, onun İran sinemasındaki yönlendirici rolünü 
aydınlatacaktır: 

O beyefendi oturdu. Şimdiye kadar, böyle birlik görmediğini düşündü. 
Her bir balık kendi başına yüzmekte ve huzurlu bir şekilde gezmekteydi. İki 
balık sürekli birbirinin yanında mutlulukla omuz omuza yüzmekteydiler. 
Belki de omuz omuza olmaktandı bu kadar yakın olmaları….belki de 
onlar ikizdiler, aynı anda dünyaya gelmişlerdi. Acaba balıkların ikizi 
olur mu? (Gülistan, 1953: 2).

Bu çok kısacık öykü, balık akvaryumunu seyreden bir beyefendinin 
hikâyesidir. Akvaryumda iki balık özgürce dans ederek hareket etmektedir. 
Beyefendi onların hareketini çok yakından izlemektedir. Şimdiye kadar 
böyle bir birliği ve dayanışmayı görmemiştir. Onun bu hayran ve dalgın 
bakışı bir çocuğun yanına gelmesiyle bozulur. O çocuk beyefendiyi 
güzel hayal dalgalarından çıkararak gerçek dünyaya geri getirir; Amca! 

14 Sâz Dehenî (Harmonika, 1973).
15 Âvâz-i Gonceşkhâ (Serçelerin Şarkısı, 2007) ve Beççehâ-yi Asemân (Cennetin Çocukları, 1997)
16 Mâhî (Balık, 1987: Kampozya Pertovî). 
17 Mâhîhâ der-hâk Mî-mîrend (Balıklar Topraklarda Ölürler, 1977).
18 Bâdkonek-e Sefîd (Beyaz Balon, 1994, Cafer Penahî).
19 1968 İran Çocuk Öykü Festivali birincilik ödülü, 1969 Çekoslovakya Bratslavya Kitap Festivali 

birincilik ödülü, 1971 İtalya Bologna Festivali birincilik ödülü vb. 
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Amca! Onlar iki farklı balık değil ki. Bir balık, bir balıktı o. O gördüğün 
de o balığın camdaki gölgesidir… Bu öykünün içerisinde, açıkça Attar’ın 
Mantıkü’t-tayr ve Mevlana’nın “Çinliler ve Rumlar”isimli öykülerinden 
izler gözükmektedir20.

Bu film ismini Mevlana’nın meşhur bir şiirinden almıştır. İran 
edebiyatında çok tanınan bu şiir, birçok şairin yazdığı eserde de 
tekrarlanmıştır: “Gencin aynada gördüğünü, yaşlı tuğlada görür”.21  
Şuâûrî, Giyâsü’l-Lugat, Nâzim el-Etibbâ, Burhân-i Kâtî, Encumen-ârî-yi 
Nâsirî, Cihângîrî ve Reşîdî gibi sözlüklerde bu şiirin yetmişten fazla şair 
tarafından tekrarlandığından bahsedilir. Buradan İbrahim Gülistan’ın 
İran edebiyatına ne kadar hâkim olduğunu da anlamış oluyoruz.

Gülistan, ondan yüzlerce sene önce yaşamış olan Şirazlı hemşerisi 
Sadî’nin yazdığı Gülistan’daki kısa, aynı zamanda tatlı dili kullanarak bu 
amacına ulaşmak istemiştir. Bu tür öykülerin temel özellikleri ve amaçları, 
kısa zamanda az kelimeyle büyük anlamları izah etmektir. Sadî’nin 
Gülistan’ında yer alan özellikleri, İbrahim Gülistan yönettiği filmlerinde 
göstermektedir. O, Sadî’ye duyduğu saygıyı şu cümleyle özetler: “Sadî’nin, 
insanın teni saygındır, uygundur insanın özüne,22 şiiri Rönesans’ın özeti ve 
damgasıdır” (Gülistan, 1998: 48).  

İbrahim Gülistan kısa, kafiyesiz ama vezinli cümleler ve özenle seçtiği 
tatlı kelimelerle, filmdeki konuşmayı aktörlerin dilinden şarkı misali 
söylemektedir. O bu tarz yazmayı, tam da bugün yenicilik ve gelenekselcilik, 
demokrasi ve baskı, feodalizm ve sermayecilik, kentleşme ve aşiretçilik gibi 
toplumsal kavramlarla ifade etmiştir. Ona göre hiçbir teknik, insanoğlunun 
yaşadığı sorunları klasik İran şiiri gibi açıklayamaz. 

2. Fürûğ-i Ferruhzâd (1935-1967)

Fürûğ-i Ferruhzâd 1952’de ilk şiir mecmuası olan Esîr (Tutsak) isimli 
eserini yayınlayarak İran şiir dünyasına adım atar. Bazılarına göre onun 
şiirlerinde ve sinema eserlerindeki insani duygular ve toplumsal görüşler, 
Gülistan’ın görüşlerinden etkilenmiştir. Bu bağlamda o, acı verici duygusal 
anlarını, klasik İran şiiri ile modern İran şiir tarzlarını birleştirmesiyle 
oluşturduğu özgün bir dille ifade eder. Bu yeni şiir tarzı, modern İran şirini 
tekrar dalgalandırarak ona çeşitli boyutlar kazandırır. Örneğin ondan yıllar 
sonra 1998’de Rahşân Benî-itimâd, Bânû-yi Urdîbeheşt (Mayıs Kadını) 
filminde onun şiirlerinden ilham almış ve filmin kahramanın adını dahi 
“Fürûğ” koymuştur. 

20  Nicholson, 1980: 176; Gölpınarlı: Attar: I, 6.
21  Ançi ender ayna bined cavan, pir ender heşt bined biş ez an (Nicholson, 1980: 199).
22  “Ten-i âdem-i şerîf est be cân-ı âdemiyet…”.
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Mayıs Kadını, değerlerin sürekli değişmekte olduğu bir toplumda, an-
nelik ile kadınlık arasında gidip gelen kocasından ayrılmış kırk iki ya-
şında bir kadının sorunlarını konu alır. Filmin kahramanı Fürûğ Kiya, 
mükemmel İranlı annenin nasıl olması gerektiği üzerine bir televizyon 
belgeseli çekmekle görevlendirilmiştir. Filmin ruhunu belirleyen, kadın 
kahramanının adıdır. Fürûğ ismi akla, İran’ın Sylvia Plath’ı olarak ta-
nımlayabileceğimiz öncü yönetmen ve yetenekli şair, İranlı aydın kadı-
nın sesi, Fürûğ Ferruhzâd’ı getirir. Soyadı Kiya ise, filmleri bir belgesel 
niteliği taşıyan Abbȃs Kiyȃ-rustemî’ye duyduğu saygının göstergesidir 
(Dönmez-colin, 2005: 67).

O, 1963’te Hâne Siyâh Est (Ev Siyahtır, 1963) filmini yönetmiştir. 
Devrim sonrası, kadın yönetmenler başta olmak üzere birçok yönetmen, 
filmlerinde onun yarattığı karakterlerden, görüşlerinden, şiirlerinden ve 
düşüncesinden etkilenmişlerdir. 

Şiiriyle sömürgeci dayatmalara karşı anti-sömürgeci yeni yerelliği ve 
evrenselliği ortaya koyan, bağımsız ve özgür İran kadınının ve bireyin 
varoluş mücadelesinde önemli bir rol alan büyük kadın şair Ferruhzâd’ın, 
aynı zamanda çağdaş İran sinemasının önünü açan Ev Siyahtır filmiyle 
şiirini sinemayla buluşturan ilk kadın yönetmen oluşu da çok anlamlıdır 
(Kanat, 2007: 39).

1963’te Fürûğ-i Ferruhzâd’ın çektiği Hâne Siyâh Est (Ev Siyahtır), 
dönemin cesurca çekilen filmlerinden biridir. Onun bu filmde ele aldığı 
konu cüzzam hastalığıdır. “Ev Siyahtır bir cüzzam kolonisi hakkında 
çekilmiş bir belgesel olmasına rağmen, o insanları eciş bücüş kılan korkunç 
hastalığın esir alamadığı, yok edemediği güzellikleri resmeder. Bu anlamda 
Ev Siyahtır, İran sinemasındaki yeni dalganın da öncüsü sayılır” (Kanat, 
2007: 39).

Ona göre bu hastalıktan kaynaklanan fiziksel kötü imaj, ruhsal hastalıktan 
ve zulüm üreten toplumdan daha tehlikeli değildir. Ferruhzâd, bu filmde 
insanların vicdanını sorguya çekerek, kötü imajlı görünen insanların 
sağlam görünen insanlardan daha mutlu yaşadıklarını göstermekte ve 
toplumdaki ayrımcılığa karşı düşüncelerini ileri sürmektedir. Yine ona 
göre, eğer cüzzamlı insanlar, bütün kötü görünümlerine rağmen dimdik 
ayaktaysalar, neden sapasağlam görünen insanlar bu kadar yarım kalmış 
bir yaşam geçirmektedirler. O bu hastalığın yarattığı kötü deformasyonların 
sadece uzaktan bakıldığında tehlikeli olduğunu hatırlatır. Ona göre eğer 
bu hastaların içindeki yaşam neşesini anlamış olursak, onların görsel 
hastalıklarını unutmuş gibi olacağız. Burada vurgulanan mesaj, insan 
hayatının yalnız görsel hayattan ibaret olmadığıdır. Ferruhzâd ayrıca, 
o zaman çok fazla bilinmeyen bir hastalığı da tanıtmakta ve insanları 
bu hastalığa yakalananlardan gereksiz yere çekinmemeleri konusunda 
uyarmaktadır.
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Bu filmde iki anlatıcı ses vardır; ilki objektif bir tonda erkek anlatıcı 
ses. Bu ses düzensiz görünen sahneleri anlatmaktadır. İkinci anlatıcı ses 
ise yönetmenin kendi sesidir. Onun bu film için yazdığı şiirsel sözler, 
kendi sesiyle bir şarkı gibi akıcı bir şekilde okunmaktadır. Filmin en hazin 
sahnesi bu cüzamlı insanların fiziksel hastalıklarından dolayı gereksiz yere 
kendilerini bazen ruh hastası sanmalarıdır. Bu arada yönetmen, felsefî bir 
bakış açısıyla, bu kötü kaderin suçlularını da aramaktadır. Bu hastalığın 
dua ile bertaraf edilip edilemeyeceği, onun yanıtsız kalan sorusudur. 

3. Muhsin Mahmelbâf (1957)

Sinema yönetmeni olarak bilinen Muhsin Mahmelbâf, bir şair ve öykü 
yazarı olarak da karşımıza çıkar. Onun 30’dan fazla sinema eserinin 
yanı sıra, yaklaşık 30 şiir, senaryo, roman ve yayınlanmış öykü eseri 
de vardır. Yönettiği bütün filmlerin senaryolarını kendisi yazmıştır. 
Onun yazdığı Hisâr der-Hisâr (Kale İçinde Kale, 1980) oyunu, devrim 
yandaşları tarafından devrimin ilk oyunu olarak nitelendirilmektedir. 
Bu oyunda, sol parti üyelerinin akıl tutulmaları gösterilerek, onların 
gerçeklerden uzak betonlaşmış tam soyut düşünceleri eleştirilmektedir. 
Bu oyun devrim sonrası yıllarca devrimci tiyatro kimliğini taşımış ve 
oyun yazarlığını yönlendirmiştir. Onun yazdığı Şeyh-i Şehid (Şehit Şeyh, 
1981), Merg-i Digerî (Başkasının Ölümü, 1982), Tîr-i Gayb (Gaybın Oku, 
1982) gibi oyunlar İran tiyatrosunu yıllar boyunca etkilemiş ve sahnelerde 
gösterilmiştir. Yazdığı onlarca roman,öykü, onun ne kadar edebiyatla 
ilgilendiğini gösterir.23

Mahmelbâf edebiyatla, özellikle de oyun yazarlığıyla sanat alanına adım 
atar. O, sinema hayatına başlamadan yıllar önce, devrime bağlı ideolojik 
yaklaşımıyla Mehrdȃd Avesta (1929-1991), Tâhire Saffarzade (1936-
2008), Sepîde Kâşânî (1936- 1992), Ahmed Azizî (1958), Kayser Emînpûr 
(1959-2007) ve Selmân Haratî (1959-1986) gibi şairlerle birlikte İslam 
devrim edebiyatının sınırlarını çizmek istemiştir. Mahmelbâf, İran’dan 
sürgün edildikten yıllar sonra, Tacikistan Yazarlar Birliği’nde yaptığı bir 
konuşmada, Kayser Emînpûr’u saygıyla anarken o günleri şöyle hatırlar:

Kayser’in ölüm haberini aldığımda o günleri hatırladım. Biz on beş 
kişi çalıştığımız kurumdan kovulmuştuk. Biz kimdik ki? Biz şiire, edebiya-
ta ve sinemaya âşık insanlardık. Devrimin iki kanadına, yani adalete ve 
özgürlüğe âşıktık. Bizim kalbimiz bu iki amaç için çarpıyordu.24

Devrim öncesi, birçok tanınmış şairin karşısında farklı bir tutum 

23  Do Çeşme bî-Sû (İki Kör Göz, 1981), Hovz-i Sultân (Sultanın Havuzu, 1984), Cerrâhî-yi Ruh 
(Ruh Cerrahı 1987), Bâg-i Bulûr (Kristal Bahçe, 1989), Gong-i Hâb Dîde (Rüya Görmüş Aptal, 
1993).

24 17:13:59 د خبر. کخبرگزاارریی اايیرنا 	    866368http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=866368
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sergileyen bu şairler, zamanla eski tutumlarını bırakarak yollarına devam 
ederler. Ama bütün bu gerçeklere rağmen, onların başlattığı devrim sonrası 
yeni edebiyat akımı, devrim öncesi akımın yanı sıra İran edebiyatının 
önemli bir alanını teşkil eder. Örneğin bugün Kayser Emînpûr’un şöhreti, 
Ahmed-i Şamlu gibi büyük bir şairden az değildir. Mahmelbâf böyle şiir 
topluluklarından esinlenerek sonraları yaptığı sinema eserlerine şiirsel 
simgeler, imgeler ve eylemler taşımıştır. Mahmelbâf’ın ilgisini çeken klasik 
İran edebiyatının, özellikle de Hâfız’ın şiirlerinin izleri, son yıllarda yaptığı 
hümanist ve felsefi yaklaşımlı eserlerinde açık bir şekilde yer almıştır. Bu 
bağlamda onun bahsettiği Aşk-ı Mecâzî ve Aşk-ı Hakîkî kavramları, klasik 
İran edebiyatının kuramsallaştırdığı kavramlardan etkilenmiştir. 

Fars şiirinde aşk her zaman ana tema olmuştur, ancak yazarın ulvi 
bir aşktan mı, yoksa dünyevi bir aşktan mı bahsettiği ya da sevgilinin 
bir kadın mı yoksa erkek mi olduğu çok nadir anlaşılır. Hem Fars dili 
hem de şiirsel form, yazarların bu belirsizliği sürdürmelerine, hatta 
bu belirsizliklerle oynamalarına imkân tanımıştır. Hafız gibi klasik 
şairlerin şiirlerinde mükemmeliyet kazanmış olan bu belirsizlik sanatı 
(iham) nesiller boyu İranlılara ulaşmıştır… Ancak bu belirsizlikler, dilin 
ve formun, kadını ve aşkı anlatılırken çok daha fazla şeffaf ve dolaysız 
olmasını gerektiren sahne sanatlarına ya da görsel sanatlara taşınmazdı 
(Dönmez-colin, 2005: 58).    

Belki bu karmaşadan dolayı, aşk mefhumu İranlı şairler tarafından 
hakiki veya mecazî anlam taşıyan bir yazısal sanat olarak, çeşitli amaçların 
ifadesi için kullanılmıştır. 

Muhsin Mahmelbâf’ın Aşk Zamanı (Novbet-i Âşikî,1990) isimli 
filminde, mahkûmun boynuna ip geçirilince, sanki atın boynundan yuları 
alınmış gibi görünmektedir. Bu sekans tamamen bir temsil taşımaktadır; 
âşık insan, sadece ölümle faytonundan ayrılabilecek bir ata benzer. Bu at 
ancak faytonundan ayrılarak özgürlüğe doğru koşar. Daha kısa ve edebi 
bir şekilde anlatmak gerekirse, âşığın ölümü, onun serbest kalmasıdır 
(Hoseini, 2000: 66).

Aşk konulu olmayan eserler de dâhil olmak üzere, neredeyse İran 
sinemasının bütün türlerinde aşk ciddi bir mefhumdur. Zira İran 
edebiyatını tamamlayan, bütünleştiren, onu koruyarak geliştirip 
düşündürücü ve zevkli kılan aşk mefhumudur. Bu mefhumu batıdaki aynı 
kavramla karşılaştırdığımızda, aralarındaki yorum farkını anlamış oluruz:

Hindistan’da hâkim olan Radha-Krişna geleneği, yaşanan anı ve bu anı 
coşkulu bir aşkla yakalama arzusunu vurgular. Öte yandan, Müslüman 
kültürünün Leylâ -Mecnun geleneği, aşkı Tanrı’ya kavuşmak için başlıca 
talep olarak görür ve dünyevi aşka ulvi aşk için bir hazırlık olarak bakar. 
Kadının erkeğe kendini tamamen adaması, evlilikte sadakat bağı ve 
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günahsızca gizlice sevmek, bu geleneğin önemli özellikleridir (Dönmez-
colin, 2005: 55).

Mahmelbâf’ın bazı filmlerinde ortaya koyduğu kendine has hümanizm 
kavramı, Abbâs Kiyâ-rustemî gibi tanınmış bir sinema yönetmeni tarafın-
dan da kimi filmlerinde konu edinilmiştir. Onun çektiği Zîr-i Dirahtân-i 
Zeytûn (Zeytin Ağaçları Altında, 1994) isimli film, Mahmelbâf’ın Nûn o 
Goldân (Ekmek ve Vazo, 1996) isimli filmiyle tema ve sinemasal anlatı bi-
çimi açısından çok benzerdir. Kiyâ-rustemî’nin filminde Hüseyin ve Tâhire 
isimli karakterler birlikte sürekli bir sahne kurmaya çalışmaktadırlar. An-
cak defalarca denemelerine rağmen, bir türlü sahneyi kurmayı başaramaz-
lar. Hüseyin merdivenlerden yukarı çıkar ve terastaki kızla konuşur. Yavaş 
yavaş onun Tâhire’ye âşık olduğunu fark ederiz. Hüseyin onunla evlenmek 
ister. Ancak kızın ailesi bu izdivaca karşıdır. Zira Hüseyin sadece cahil bir 
işçidir. Bu durumda yaşanan maceranın asıl nedeni bizde saklı kalır. Fil-
min sonunda birbirine kavuşan Hüseyin ile Tâhire yürüyerek iki hayalet 
gibi ortadan kaybolurlar. 

Çoğu sinemacıya göre onun son dönemlerde çektiği eserlerde konuşma 
tarzı, bakış açısı, hayat ve varlıkla ilgili insanî görüşler, edebiyattan alınmıştır.

Şebhâ-yi Zâyende-rûd filmin asıl karakteri bir üniversite hocasıdır. 
O yaşadığı aşk dolu maceradan dolayı halktan ve siyasetten uzak düşer. 
Hatta giderek onlardan nefret eder. Ama sonunda onun nefret ettiği 
siyaset, onu değiştirir ve başka bir insan yapar. (Talebî-nejâd, 1998: 124).

Mahmelbâf’ın Feryât-i Mûrçegân  (Karıncaların Feryadı, 2006) isimli 
eserinde, Allah’a derinden inan bir kız, ateist bir erkeğe âşıktır. Filmin 
devamında evlenen bu gençler balayını Hindistan’da yapmak isterler. Ama 
amaç, normal bir balayı yapmak değildir. Hindistan’ı seçmelerinin pek çok 
nedeni vardır. Hindistan! Aşk ülkesi. Yüzlerce farklı mezhepten insanın bir 
arada huzur içinde yaşadığı ülke. İrfanın doğum yeri ve hakikatin gizlendiği 
yer. Mahmelbâf’ın bu filmde vurguladığı irfanî yaklaşımı kendisinden önce 
Füruğ Ferruhzâd ve Sohrab Sepehrî, şiirsel bir dille ortaya koymuşlardır. 
Mahmelbâf eskiden kendi düşüncelerinin karşısında gördüğü Füruğ 
Ferruhzâd’ı, 1995’te yurt dışındayken sevmeye başlar ve onu Füruğ Bizim 
Bacımızıdır25 başlığı ile yazdığı bir notta saygıyla şöyle anar:

Füruğ için önemli olan halkın kaderidir, halkın ne düşündüğü değil. 
Füruğ bir sosyolog gibi araştırıp konuşmaz. O profesyonel bir konuşmacı 
değildir. Megafonu eline almadan konuşur. O bir şairdir. Kendini keşfe-
derek başkalarını da aydınlatır. Kendisi de çevresindekilerin bir sonucu-
dur. Amacı, hepimizin etrafımızda oluşan nedenlerin bir sonucu olduğu-
muzu görmemizdir. O yazdığı eserlerinde kendi özünü gösterirken biz de 
onun yazdığı eserlerde kendi özümüzü görmekteyiz; kaybolan özümüzü. 

25 Furuğ haher-i mâ bûd.
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Onun öne sürdüğü yazı taslağında “bunu yap onu yapma” diye bir öneri 
yoktur. Onun taslağında sadece şiirinde yazılanlar vardır. O bizim kay-
bolmuş kimliğimizden bahseder.... 26

İbrahim Nebevî’nin, Mahmelbâf ile yaptığı bir röportaj İran sinemasında 
-özellikle Mahmelbâf’ın filmlerinde- İran şiiri ve edebiyatının izlerini 
göstermesi bakımından önemlidir27:

Eğer Avrupalı bir yönetmenin içinde gizli bir ressam varsa, İranlı yö-
netmenin içinde de her şeyini kaybetmiş bir şair veya öykü yazarı vardır; 
özellikle geçmişimizdeki sanatları bize temsil eden şiir vardır. Biz İranlı 
yönetmenler başkaları gibi fotoğrafçı veya ressamdan ziyade şairiz. 

4. Behram Beyzayî (d. 1938)

İran tiyatrosu ile edebiyatını sinemada bir araya getirenlerden biri Behram 
Beyzayî’dir. Çektiği sinema filmleri, yazdığı makaleler, yazdığı ve yönettiği 
oyunlar, İran kültüründe önemli bir yere sahiptir. Örneğin onun yazdığı 
Numâyiş der-İrân (İran’da Oyun) kitabı, İran tiyatrosunun muteber tek 
kaynağıdır. Yazdığı makaleler ve kitaplar, klasik İran edebiyatını bugüne 
bağlar ve İran kimliği kavramını inceleme ve yorumlamaya sunar. Beyzayî, 
Firdevsî gibi büyük bir şairin mitolojik ve tarihî öykülerini günümüz tiyat-
rosuna uyarlayarak İran tiyatrosunun zenginleşmesine ve dolayısıyla ulu-
sal sinemanın bu anlamda güçlenmesine neden olmuştur.  

Beyzayî, yazdığı 44 oyunla, İran tiyatrosunun en aktif isimdir. O, 
Ekber Râdî (1939-2007) ve Gulâm-Hüseyin Saîdî ile birlikte modern İran 
tiyatrosunun üç önemli isminden birisidir. Yönettiği 50’den fazla tiyatro 
eseri, tiyatro alanında yazdığı 10 kuramsal kitap28 ve 50’den fazla bilimsel 
makale onu gerçekten modern İran tiyatrosunun önderi yapmıştır.

Beyzayî klasik İran edebiyatından, özellikle Firdevsî’nin yazdığı Şeh-
name’deki öykülerden topladığı birikimi, güçlü bir kalemle oyunlarına 
yansıtmıştır. Yazdığı ve yönettiği oyunlar ve tiyatro alanında yaptığı 
araştırmalar itibariyle Beyzayî, usta bir yönetmen olmanın yanı sıra, aynı 
zamanda tiyatro ustası olarak da tanınmaktadır. Onun İran tiyatrosunda 
yönettiği ve yazdığı eserlerin bıraktığı etkisine bakıldığında, ne kadar 
yönlendirici, verimli ve geliştirici olduğunu fark ederiz. Yazdığı eserler 
incelendiğinde klasik Farsça’ya ne kadar hâkim olduğu da ortaya çıkar. 
Belki de bu yüzden bazıları onun yazım tarzını eşsiz ve erişilmez olarak 

26 http://www.haftan.com/critiques/?id=646111085 (05.09.2013), http://makhmalbaf.com/
articles.php?a=359

27 Surûş, Sayı 31, (1366/1987), s. 27.
28 Japonya’da Oyun, 1964, İran’da Oyun, 1965, Çin’de Oyun, 1969, Hindistan’da Oyun, 1971, 

Kadim Ağacın Kökünü Arayış, 2003, Bin Efsane Nerede 2012 ve….
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nitelendirmektedirler. Örneğin Efrâ Bâ Rûz Mi-gozered (Efrâ Gündüzle 
Geçiyor, 2007) isimli oyununda, geçmişte gerçekleşen olaylar bugünü tem-
sil etmekte ve günümüzde yaşanan bir soruna değinmektedir.  

O, ayrıca İran’ın “kapalı çarşı” (bâzâr) gibi bazı folklorik mekânlarını, 
onun içindeki geleneksel ekonomik sistemi, söz konusu sistemin Şii ruh-
ban sınıfının oluşumundaki rolünü, dinsel gelişimleri ve değişimleri ele 
almış ve tarih boyunca halkın kullandığı folklorik dili, toplumsal davranış 
biçimini ve insanlar arasındaki sosyal ilişkiyi izah etmeye çalışmıştır. Ör-
neğin İran sineması ve tiyatrosunda “edebî” ve “tarihî” başlığıyla bilinen 
konuşma tarzını, ilk kez o yaratmıştır. Beyzayî’nin bu çalışmalarından son-
ra, tarihî, mitolojik ve folklorik dilde yazılan oyunlar ve senaryoların çoğu, 
tıpkı onun yazdığı tarzda kaleme alınmıştır. 

Beyzayî süslü klasik İran edebiyatındaki mitolojik karakterlerin Farsça 
konuşma tarzını, dramatik unsurlarla birleştirerek canlandırır ve aynı za-
manda daha anlaşılır bir şekle sokar. O, yazdığı mensur ve manzum metin-
lerde, klasik ile modern Farsçayı birleştirmiştir. Bu bağlamda Türkçe, Er-
menice, Gilekçe ve Kürtçe’ye de hȃkim olduğu anlaşılan Beyzayî, eserlerin-
de zaman zaman da bu dilleri özenle kullanmıştır. Aydın Ağdaşlu (d. 1940) 
Beyzayî’nin klasik İran edebiyatı ve sanatına ne kadar hâkim olduğunu ve 
bunu nasıl kendi eserlerine başarıyla yansıttığını şöyle anlatır: “O, eski 
İran minyatürlerindeki oyun ve dans figürlerini çok iyi biliyor. İlhanlılar 
döneminde hicrî 699 [miladî 1299] yılında ağır bir üslupla yazılan Târîh-i 
Vassâf’ı kolay ve hatasızca okuyabilir. O geçmişini ve tarihî kimliğini ara-
ma yolunda, okuyarak kendini besleyen sanatçıların en iyi örneğidir”.29

Beyzayî, tıpkı William Shakspeare (1564-1616) gibi, tarihî oyunlarını 
gerçek tarihî olaylardan yola çıkarak yazmıştır. Bu nedenle onun yazdığı 
oyunlarda geçen tarihî olaylar, önemli birer tarihî kaynak olarak da ciddiye 
alınmaktadır. Örneğin Kemâleddîn Behzâd (1450-1535)’ın meşhur bir 
minyatüründen ilham alarak Farsça yazdığı Perde-hâne (1985) isimli 
oyununda Türkçe, Ermenice, Gilekçe ve Kürtçe gibi dillerden de küçük 
pasajlar kullanarak İlhanlı hükümdarlarının saraylarında yaşanan olayları 
anlatmıştır.  

Modern İran sinemasının kurucularından biri sayılan Beyzayî, çektiği 
filmlerle İran sinemasında kendine has bir akım başlatmıştır. Ondan 
sonraki sinemacılar, onun ortaya koyduğu sinema tarzını kendilerine 
örnek almış ve yeni katkılar yaparak geliştirmişlerdir. İran’ın tanınmış 
sinema kuramcısı Sâfder Takîzâde onunla ilgili şöyle yazar:30

Behram Beyzayî sinemada elde ettiği geniş şöhrete rağmen, aslında 
yaratıcı, mütefekkir ve dopdolu bir yazardır. O görüşlerinin ve düşün-

29 Fîlm, Sayı 75, 1368/1989, s. 7.
30  Kar-name Dergisi, 2000, 13.Sayı. Safta 19
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celerinin çoğunu kaleme almış ve çeşitli metinlere aktarmıştır. O, akıcı 
bir tarzda yazdığı düzenli metinlerle, bazen araştırmacı, bazen senaryo 
yazarı ve bazen de oyun yazarı olarak karşımıza çıkar. Bilimsel dilde, 
klasik dilde ve basit konuşma dilinde ustaca yazmayı başarmıştır. Bu 
becerisi onun tiyatro ve sinema eserlerini ölümsüz kılmıştır. Beyzayî’nin 
yazdıkları her zaman edebiyat camiası tarafından değerli metinler ola-
rak hatırlanacaktır. 

Onun klasik İran edebiyatından esinlenerek yazdığı eserler, hem si-
nemaya uyarlamanın zorluklarını aşmayı başarmış hem de edebî zevkten 
taviz vermeyerek kitap halinde basılarak önemli bir okuyucu kitlesine ulaş-
mıştır. İran sinemasında sadece Behram Beyzayî’nin yazdığı senaryolar, 
filme aktarılmadan önce kitap olarak basılmıştır. Beyzayî’nin bazı filmle-
rinden verilecek örnekler vasıtasıyla, onunla İran edebiyatı arasındaki ya-
kın ilişki açığa kavuşacaktır. O, ağır klasik Farsça ve bu dile bağlı kültürel 
yapıları ortaya koymakla birlikte, toplumsal hayatla ilgili sorunları da göz 
ardı etmemiş ve bu sorunları derinlemesine işlemiştir. Safder Takîzȃde, 
Beyzayî’nin kendine has edebî kalemini şöyle anlatır:31

Merg-i Yezdgerd (Yezdgerd’in Ölümü, 1982), edebî bir eser olarak onun 
diğer eserlerinin arasında parlıyor. Aynı zamanda onun Tûmâr-i Şeyh 
Şerzîn (Şeyh Şerzîn’in Fermânı, 1986) isimli senaryosu da edebî bir eser 
sayılabilir. Onun kullandığı dildeki yapı ve kelime ahengi, klasik edebi dile 
çok yakındır. Bu eserler bizi gerçek tarihimizle aşina kılıyor. Onun yazdığı 
oyunlar ve senaryoların içeriği, eski zamanlarda gerçekleşen olayları aynı 
dilde ifade ediyor.  

Beyzayî tiyatro ve sinema eserlerinde , klasik İran edebiyatının yapı ve 
içeriğinin yanı sıra, o dönemin atmosferini de göz ardı etmez: 

Behram Beyzayî’nin Şâyed Vakt-i Dîger (Belki Başka Bir Vakit) isimli 
filmi orta sınıftan hamile bir kadının öyküsüdür. Bu kadın vaktiyle yol 
kenarına bırakılan bir çocuktur ve kendi kimliğini tanımanın peşindedir. 
Tesadüfen bir antikacıda gördüğü resim dikkatini çeker. Bu resmin res-
samının annesi olduğunu öğrenir. Resmin sahibini bulmak için her yere 
başvurur. Sonunda antik resimlerin tamircisi olan ikiz kardeşine rastlar 
(Whitaker, 2000: 106).

Beyzayî, popüler kültür çerçevesinde gerçekleşen yerel ve millî tören-
ler ve dinî bayramlarla ilgili ayinleri, folklorik edebiyatı ve orta oyunla-
rını etraflıca araştırmıştır. Bu nedenle o, söz konusu alanlarda derin bir 
bilgi birikimine sahip bir yönetmendir. Örneğin halkın içindeki folklorik 
etkinlikleri Garibe ve Meh (Yabancı ve Sis, 1975) isimli filmine yansıta-
rak, önce tarih boyu bu değerlerle melezleşmiş hurafeleri ve boş inançları 
tasfiye etmiş, sonra da çektiği filmin öyküsünü, halkın beğeneceği tarzda 

31 Kârnâme, Sayı 13, 2000, s. 20.
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yazmıştır. Bu bağlamda Beyzayî, Zâven Gokasiyân ile yaptığı bir söyleşi-
de Garibe ve Meh filminde “ayinleri ve mitolojileri halkın diline yakınlaş-
tırmaya çalışıyorum. Amacım, bir nevi bireysel ve toplumsal psikolojinin 
yakalanmasıdır. Tabiatta yaşadıkları olayları anlatan şiir ve öykülerin kö-
kenini açıklamaktayım” der (Gokasiyân, 1992: 95). Bu film sayesinde İran 
edebiyatı, özellikle de folkloru açığa kavuşmaktadır. 

Beyzayî’nin tarihî kaynaklardan özellikle Firdevsî’nin şaheseri Şâhnâme 
(Şehname) gibi klasik manzum eserlerden beslenen fikri dünyası, genel-
likle oyunlarında doğrudan ve sinema eserlerinde dolaylı şekilde yansı-
tılmaktadır. O, yaşadığımız çağın atmosferinde çektiği bir filmde dahi bu 
düşüncelerden uzak kalmaz. Örneğin 1980’de çektiği Çirike-yi Târâ (Tara 
Gerillası) isimli filminde, bu tarz bir yaklaşımı sergiler. Bu filmde dul kal-
mış genç bir kadın, bir gün yolda yürürken eski çağlardan bugüne gelen 
bir savaşçıya rastlar. Eski savaş kostümüyle donanmış savaşçı, atalarından 
yadigâr kalan bir kılıcın peşindedir. Kaybolan bu kılıç çok değerlidir. Bu 
kılıcı bilen genç kadın, kılıcı bir yerlere atmıştır. Bir kaç gün sonra kadın, 
kılıcı bulup savaşçıya verir. Ama savaşçı artık gitmek ve onu terk etmek 
istemez. Zira kadına âşık olmuştur. Ancak filmin sonunda savaşçı gider ve 
kadın tekrar yapayalnız kalır.    

Beyzayî’nin sineması, edebiyat ile sanat dallarının çeşitli kollarını bir 
araya getirerek ona yeni anlamlar kazandırmıştır. O, hicrî VI. (miladî XII.) 
yüzyılda Beygamî’nin yazdığı Dârâb-nâme, Ercânî’nin yazdığı Semek-i 
Ayyâr ve Feridüddîn-i Attâr’ın yazdığı Tezkiretü’l-Evliyâ gibi eserleri, 
dikkatle incelemiş bir sinemacıdır. Ayrıca o, eski İran metinlerinin yanı 
sıra32, Hindistanlıların Mahabharata’sını, Türklerin Dede Korkut’unu ve 
Yunanlıların İlyada ve Odysseia gibi mitolojik eserlerini de çok iyi bilen 
ve hatta kendi eserlerinde onlardan yararlanan bir sinema yönetmenidir33.

Beyzayî’nin uzun ve şöhretli kariyeri boyunca başlıca çabası, İran 
kültürünün içerisindeki mitolojik kaynakları filmlerinde oldukça yoğun 
bir biçimde kullanmasıdır. Bunu da, İran kültürünün çağdaş sorunları 
saydığı rahatsızlıkların mitolojik kökenlerinin izini sürerek ve bu 
sorunları, yapılarına uygun bir dille ele alarak yapıyordu. Bu sürecin 
sonunda, eşzamanlı olarak iki şey gerçekleşmekteydi: öncelikle, bu 
sorunların kolektif bilincin mitolojik katmanları arasındaki kökenleri 
bulunuyor, ikincisi olarak da bu kökenlerin önündeki yıkıcı engeller, aynı 
biçimde mitolojik karşı saldırılar arasından tespit ediliyordu (Dabâshi, 
2004: 21).

32 Behram Beyzayî, klasik İran edebiyatıyla ne kadar ilgilendiğini ve çocukluğundan itibaren onun 
etkisi altında ne kadar kaldığını, Nûşâbe Emîrî ile yaptığı bir söyleşide dile getirmiştir. Bkz.
Nûşâbe Emîrî, Cidâl bâ Cehl, Tahran, Salis Yayınevi 1998. 

33 Behram Beyzayî, bu konuyu Zâven Gokasiyân’ın 1992’de yazdığı Goftegû bâ Behrâm Beyzayî 
(Beyzayî ile Söyleşi) isimli kitabında anlatır (Goftegû bâ Behrâm Beyzayî, Tahran, Agah 
Yayınevi, 1992, s. 101). 
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Başu, Garibe-yi Kuçek (Küçük Yabancı Başu, 1985) filminde, 1980-1987 
yılları arasında gerçekleşen İran-Irak savaşından dolayı, ailesini ve evini 
kaybeden mülteci bir çocuk, yardım kurumları tarafından, yaşadığı İran’ın 
güney bölgesinden, İran’ın kuzeyine getirilip bir aileye teslim edilir. Bu 
çocuğun adı Başu’dur. Başu yaşadığı sıcak ve nemli bir bölgeden, İran’ın 
kuzeyindeki yemyeşil cennet gibi Gilan bölgesine getirilir. Orada yaşayan 
Gilek kökenli bembeyaz çocukların tam tersine, Arap kökenli siyahî birisi-
dir. Başu da oradaki çocuklar gibi Farsça’yı güçlükle konuşmaktadır, zira 
oradaki çocukların ana dili Gilekçe, Başu’nun ana dili ise Arapça’dır. Yavaş 
yavaş oradaki hayatına alışan Başu, kendi alıştığı kültürle oradaki kültür 
arasında farklıklar hisseder, ama kısa bir süre sonra, bir kadının şefkatiyle 
bu farklıkları unutur ve onu yeni annesi olarak kabul eder. 

Beyzayî bu filmde İran’da yaşayan kavimlerin şifahî edebiyatını ve ya-
şadıkları kültür atmosferini ne kadar iyi tanıdığını ustaca gösterir. O bu 
filmin basit görünen öyküsünde, tarihin derinliklerinden aldığı mitolojik 
unsurları ustaca kullanmış ve “İran” kavramının coğrafya üstü kültürel bir 
anlam taşıdığının altını çizmiştir. Bu filmdeki annenin adı Naiî’dir. Naiî, 
Nâhid isminin kısaltılmışıdır. İran mitolojisinde Nâhid, Anahita, Nana ve 
Ahita mitlerinin değişik bir söyleniş biçimidir ve yeryüzü anlamını taşır. 
Anahit nehirleri, Na-hit temizliği ve Nahid yeryüzü ve güneşi temsil eder. 
Behram Beyzayî, bu meseleyi şöyle izah eder:

Nahid’den önce Şuşinak miti vardır. M.Ö. 1500’lerde İran’da hüküm 
süren Elamlılar zamanında, bu mit Şuş şehrinin koruyucusudur. Nana 
kelimesi, Nahid kelimesinin bir parçasıdır. Zaman ilerledikçe nene, 
nine, anne ve ana haline gelmiştir. Antik kültürde, bu mitler çocukların 
koruyucusu ve annesidirler. Bu anlamı filmdeki (Başu) Nahid (anne) 
karakterinde de göre bilirsiniz.34

Edebiyattan Beslenen Sinemacılar

Şiir ve roman, İran sinemasının ayrılmaz parçalarıdır. Yazar ve şair 
olarak tanınan sinema yönetmenlerinin yanı sıra, şiir ve edebiyatla 
ilgilenen, onunla beslenen ve ondan etkilenen yönetmenlerin sayısı da 
azımsanmayacak kadar çoktur. Edebiyat ve şiirden uzak sayılabilecek 
İranlı yönetmenler bile ince bir yolla onunla bağ kurmuşlardır. Şiir ve 
edebiyatla ciddi bir şekilde ilgilenen bazı yönetmenler, sinema şairi olarak 
adlandırılmaktadırlar. Belki bu yüzden uluslararası alanda İran sineması, 
şiirsel sinema olarak da tanınmaktadır. 

Yönetmenler, İran sinemasının alt yapısını güçlendirmenin yanı sıra 
seyircinin dikkatini çekmek için, şiirin sunduğu olanaklardan faydalan-

34 Fîlm, Sayı 87, 1368/1989, s. 49. 
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mış ve böylece kendi eserlerini de zenginleştirmişlerdir. Şiiri önemse-
yen yönetmenler dâhil, bütün sinema yönetmenleri bu alanın hayranları 
olarak onu dikkate almışlardır. Bu anlamda Abbȃs Kiyȃ-rustemî, Dȃryûş 
Mehrcuî, Emir Naderî, Sohrȃb Şehid-sȃlis, Mecid Mecidî, Müctaba Rayi, 
Ebu’l-Fazl Celilî, Mesud Kimyaî, Nâser Taghvaî, Parviz Kimyavî ve Rahşân 
Benî-itimâd gibi yönetmenlere baktığımızda araştırdığımızda, onların şiire 
ne kadar hayran olduklarını ve dolaylı veya dolaysız şekilde şiirden etkilen-
diklerini fark ederiz. Bu yönetmenlerin bazıları klasik bazıları ise modern 
şiir ve öykülere ilgi göstermektedirler. Öyle görünüyor ki tamamen dine 
dayalı olan İran’da, egemen bir ideolojinin rahatça eleştirisi, ancak bu gibi 
şairlerin irfan yönlü eserleriyle yapılabilmektedir.   

Bazı sinema kuramcılarına göre “şiirsel sinema” kavramı, ilk kez Pier 
Paolo Pasolini tarafından gündeme getirilmiştir. O, Pizarro Festivali’nin 
ilk açılış töreninde bu kavramı ortaya atmış ve sunduğu bu kavram, Ekim 
1965’te Cahiers du Cinéma dergisinde yayınlanmıştır35 Dünya çapında 
önemsenen “şiirsel sinema ve sinemacılar” konusu, kültürünün kaynağını 
şiirin oluşturduğu İran gibi bir ülkede, daha yoğun bir şekilde kendini his-
settirmektedir. Bu bağlamda şiir ve edebiyatla ilgilenen İran sinemacıla-
rından vereceğimiz aşağıdaki isimler, söz konusu değerlendirmemizi daha 
da belirgin kılacaktır. 

1. Abbȃs Kiyȃrustemî (d. 1940)

Kiyȃrustemî’nin elde ettiği başarılarda İran şiirinin, özellikle de modern 
İran şiirinin önemli payı vardır. Modern dönem şairlerinin çoğunu yakın-
dan tanıyan Kiyȃ-rustemî, aynı zamanda şiirsel sinemaya inanan ve onu 
kendi eserlerine yansıtan bir sinemacıdır. Hamid Dabâshi, Kiyȃrustemî’nin 
şiire olan eğilimini şu ifadelerle dile getirir:

Kiyȃrustemî, Fars şiirinin en görkemli günlerini yaşadığı dönemde 
doğdu ve bu şiiri, İran sinemasının o tarihteki en iyi örnekleriyle 
buluşturmayı görev edindi. Bu İranlı film yönetmeninin sinema kariyeri, 
sanatın bir alanında erişilen modernitenin şenlikli kutlamasının, sanatın 
başka bir alanına taşıdığı coşku ve canlılığın, Farsi şiir imgeleminin 
gerçekçiliğin görselliğini yüceltmesinin tarihidir (Dabâshi, 2004: 26). 

Kiyȃrustemî, fırsat buldukça sinema alanında faaliyete başladıktan son-
ra dahi, saygı duyduğu şairleri unutmamış ve fırsat buldukça onların ha-
yatını, görüşlerini ve şiirlerini araştırarak makaleler ve kitaplar yazmıştır. 
İlginç olan şudur ki, onun yazdığı kitaplar ve yayınladığı makaleler, İran 
kültüründe en az çektiği filmler kadar ciddiye alınmış ve son derece önemli 

35  Robert Stam’ın 1941’de yazdığı A Companion to Literature and Film isimli kitabı buna güzel 
bir örnektir. Cihan Aktaş 1998’de Şark›ın Şiiri: İran Sineması isimli kitabında bu meseleye 
değinmiştir.
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tartışmalara yol açmıştır. Kiyȃrustemî, Almanya’da 2007 yılında Poetics 
of Cinema (Şiirsel Sinema) başlığıyla yayınladığı kitabında, içindeki şiir 
sevgisini göstermek istemiştir. O, bu kitabında şiirle sinema arasındaki et-
kileşimi, kuramları ve teknik yönleri ele almış, kendi düşüncesinin arka 
planını izah etmekle birlikte, genel olarak edebiyat ile sinema arasındaki 
bağları da aydınlatmak istemiştir. Kiyȃ-rustemî’nin yazdığı kitaplardan 
bir kaç örnek, bu yönetmenin İran şiirinden ne kadar etkilenmiş olduğunu 
açığa kavuşturacaktır. 

Mevlȃnȃ’nın Sazlığındaki Ateşte Yanan Kiyȃrustemî:

Kiyȃrustemî, 2012 yılında yayınladığı iki ciltlik Âteş (Ateş) isimli kitabıy-
la36 Mevlana’nın yazdığı Mesnevi’ye ne kadar hayran olduğunu gösterir. 
Mukavva ciltli bu kitabın sayfalarında sadece birkaç satır bulunması ve 
çoğu yerin beyaz bırakılması, Kiyȃ-rustemî’in sanatsal görüşünü ince bir 
dille ifade eder. Toplam 1105 sayfa olan bu iki ciltlik kitap, Mevlȃnȃ’nın 
yazdığı Dîvân-ı Kebîr (Büyük Divan) ismiyle de tanınan Dîvân-ı Şems-
iTebrîzî isimli eseri ile aynı hacimdedir. Halbuki Kiyȃrustemî’nin yazdı-
ğı eserdeki şiirler, söz konusu klasik şiir eserinin çok altındadır. Böylece 
Kiyȃrustemî şekil ve biçim açısından bile onlara sadık kalmak istemekte-
dir. Kiyȃrustemî’nin yazdığı kitabın ismi ise, Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî’nin 
içindeki Âteş der-Bâd (Rüzgardaki Ateş) isimli bölümden alınmıştır. Ken-
dine has bir üslupla kaleme aldığı bu kitapta; Mevlânâ’nın düşüncelerini 
aktarmakta, yorumlamakta ve açıklamaktadır. Kiyȃrustemî, Mevlânâ’nın 
Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî isimli eserinden algıladığı anlamları, kavramları ve 
düşünceleri, eski klasik tarzından çıkarıp modern Farsçaya uyarlamıştır. 
O, bu kitabını, İran’ın ünlü şair ve düşünürü Prof. Dr. Muhammed Rıza 
Şefiʻî Kedkenî (d. 1939)’ye ithaf etmiştir. Bu kitapta düzyazıya yer veril-
memiş, uzun cümleler tercih edilmemiştir. Bütün metin, bir kaç kelime-
lik, yarım mısralar halinde yazılmış küçük cümlelerden ibarettir. Abbâs 
Kiyâ-rustemî’nin bazı filmlerinin teması, Mevlânâ’nın yazdığı Mesnevî ve 
Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî isimli eserlerinden alınmıştır. 

Kiyârustemî’nin Az Konuşan Hâfız’ı:

Abbȃs Kiyȃrustemî, tıpkı Hafızın gazaliyat kitapları gibi aynı şekil, tarz, 
form ve konuda, 700 sayfalık Hâfız isimli kitabını yazmış ve piyasaya sun-
muştur. Bu kitabın kapağındaki yazarın güçlükle okuyabileceğimiz ismi 
olmasa, kitabın neredeyse Hafız’a ait olduğu düşünülecektir. Kiyȃ-rustemî 
bu eserinde en ufak bir ayrıntıya dahi dikkat etmiştir. Bu kitabın diğer 
önemli bir yanı da, her sayfanın tam ortasında bir beytin yer almasıdır. 

36  Tahran, Nazar Yayınevi, 2012.
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Kiyȃ-rustemî sanki Hâfız’ın bütün gazellerini okuyup özet olarak bize sun-
maktadır.  

Abbȃs Kiyȃrustemî’nin yukarıda anlattığımız tarzı ve teknik yöntemle-
ri, onun klasik İran edebiyatını yakından tanıdığını ve bu edebiyatla ilgi-
lendiğini açık bir şekilde göstermektedir. Bu kitapta yer alan tek düzya-
zı örneği, ilk sayfalardaki Arthur Rimbaud’a ait “Mutlaka modern olmak 
gerekir”37 kısa cümlesidir. Bu eserden verilecek bazı parçalar, eseri daha iyi 
tanımamızı sağlayacaktır:

Aşk şehrinde,

Krallık ihtişamı,

Almazlar (Kiyȃrustemî, 2006: 414).

Bu kitap okunduğunda, sanki yüzlerce beytin anlamını, bu küçük cüm-
lelerle anlamak mecburiyetindeyiz gibidir. Başka bir deyişle, sanki birisi 
önce Hâfız’ın yazdığı yüzlerce şiiri okumuş ve onu birkaç küçük kelimede 
veya cümlede özet olarak ifade etmiştir. Ona göre bu özetlenmiş kelimeler 
ve cümleler Hâfız’ın yazdığı şiirlerin özüdür. 

Şiir Sever Bir Yönetmen Olarak Kiyârustemî:

Abbȃs Kiyȃrustemî’nin dünya görüşünü etkileyen klasik ve modern İran şi-
irindeki konular ve kavramlar, onun çektiği filmlerde kendini gösterir. Bu 
izler onun ilk filmlerinde öykülendirme yöntemiyle açıkça göze çarparken, 
sonraki filmlerinde daha gizli, sembolik ve eserle bütünleşmiş bir şekilde 
yer alır. 

Kiarustami, ölüm, hayatta kalmanın anlamı, benlik, vicdan, 
sorumluluk gibi ağır konuları, bir yandan içerdikleri felsefi, ahlaki ve 
politik boyutun tüm ağırlığıyla, bir yandan da oyunlaştırarak, oyunun 
getirdiği tuhaf hafiflikle ele alır. Dahası bu filmler kendi kendileri 
üzerine düşünmeleri, kendilerini yansıtmaları, kendi yaptıklarını açığa 
çıkarmaları nedeniyle, sinemayı da oyunun içine çekerler (Suner, 2006: 
163). 

Kiyȃrustemî’nin sinema eserlerinde ölüm, aşk, hayat ve doğa gibi ana 
temalar, genelde Mevlȃnȃ, Hȃfız ve Hayyȃm gibi klasik ve Sohrab Sepehrî 
gibi modern şairlerin tasvir ettikleri şiirlerden alınmıştır. Örneğin o, 
Hȃne-yi Dûst Kocast? (Arkadaşın Evi Nerede?1987) isimli filmini, İran’ın 
ünlü şairi Sohrab Sepehrî’nin aynı isimde yazdığı bir şiirden ilham alarak 
çekmiş ve bu filmi ona armağan etmiştir. Arkadaşın Evi Nerede? filminde, 
Sadî’nin kısa öykülerinin temasından ve Sepehri’nin su gibi akıcı tasvir 

37 Il faut etre absolument moderne.
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dilinden ve kelime zenginliğinden yararlanmaktadır. Bu filmi Sepehri’ye 
armağan etmesinin nedeni, onun insanî meseleleri kolayca tasvir ederek 
anlatmasıdır. O ortaya koyduğu bu temanın yanı sıra, doğanın basit, 
bozulmamış ve tahrip olmamış sahnelerinden de faydalanmaktadır. O, 
bu sinema filmini, tatlı insanlarla, samimi diyaloglarla, doğanın harika 
görüntüleriyle ve kulağa hoş gelen güzel bir yerel müzikle süsler ve harika 
bir eser yaratır.

1990 yılında Kuzey İran’daki Rûdbȃr bölgesinde gerçekleşen büyük bir 
deprem, 200.000 evi yok eder ve 500.000 kişinin evsiz kalmasına neden 
olur. Bu dehşet verici depremde 35.000 kişi hayatını kaybeder ve 60.000 
kişi yaralanır. Bu deprem Kiyȃ-rustemî’nin Arkadaşın Evi Nerede? isim-
li filmini çektiği yerde vuku bulunca o, bir belgesel yönetmeni gibi38 bir 
grupla filmindeki oyuncuların akıbetini aramak ve onlara yardım etmek 
amacıyla deprem bölgesine gider ve Zendegî ve Dîger Hîç (Hayat ve Son-
ra Hiçbir Şey, 1992) isimli filmini çeker. Aradığı oyunculardan bazılarını 
bulurken, Arkadaşımın Evi Nerede? filminin kahramanlarından birisini 
bulamaz. Depremin yaşattığı acı günlerde, evlenmeye karar veren bir çiftin 
durumu, Kiyȃrustemî’nin ilgisini çeker ve o Sadî’nin meşhur “Umutsuz-
lukta bile umutlu olmak gerekir” (Sadî, 57) isimli şiirini tekrar gündeme 
getirir. Onun belgesel tarzında çektiği, Zîr-i Dirahtȃn-i Zeytûn (Zeytin 
Ağaçları Altında, 1994) isimli filmi ise, bu iki filmin perde arkasında ge-
çen olayları gösterir. Söz konusu iki filmde perde arkasında gerçekleşen-
ler Zîr-i Dirahtȃn-i Zeytûn filminde birleştirilerek üçüncü bir eser olarak 
karşımıza çıkarılır. Bu üçleme, aslında aynı konuyu içermektedir. Kiyȃ-
rustemî bu üçlemenin film tekniğini Mevlȃnȃ’nın Mesnevî’de kullandığı 
teknikten almıştır:

Formalizmin en parlak örnekleri Kiyȃrustemî’nin yönettiği Close-
up Zendegî ve Dîger Hîç ve Zîr-i Dirahtȃn-i Zeytûn filmleridir. Çeşitli 
yapılara sahip olan söz konusu triloji eserler, hakikati bulmak için ortak 
içerikleriyle birlikte farklı olayları göstermişlerdir. Yine klasik tarza 
benzemeyen bu filmlerin temelini belgesel olaylar anlatmıştır (Talebî-
nejȃd, 1998: 174).  

Mevlȃnȃ, Mesnevî’deki öykülerinde kendine has özel bir yazım tekniği 
kullanır. O bir öyküyü anlatırken, olayın ortasında başka bir öykü ve hatta 
onun da içinde diğer bir öyküyü anlatmaya başlar. Ara öyküler bitince, ilk 
öyküye döner ve onu, nasihat verici yorumlarla sona erdirir. Mevlȃnȃ öy-
külerinde sürekli önceki öykülerden deliller, sebepler aramakta ve onlar-
dan kısa cümleler ve alıntılar nakletmektedir. O, ara cümlelerle öykülerini 
birbirine bağlayarak birleştirmekte ve öne sürdüğü insanî durumları ve 
kavramları açıklamaktadır. Kiyȃrustemî, Mesnevî’den aldığı bakış açısını 

38  Kiyȃrustemî; “Benim filmlerimin amacı insanları birbiriyle kaynaştırmaktır” der. O kendi 
eserlerinde belgesellendirme tekniğini kullanmaktadır (Talebî-nejȃd, 1998: 146).
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bazen apaçık bir şekilde kullanmaktadır. Örneğin Tȃm-i Gîlȃs39 (Kirazın 
Tadı, 1997) filminde, Mevlȃnȃ’nın ortaya koyduğu irfanî yaklaşımı ele al-
mıştır.

Mevlȃnȃ Mesnevî’de, sürekli az bulunan iki değerli şeyden bahseder; 
insan ve hakikat. Neredeyse Mesnevî’nin bütün öykülerindeki insanlar 
bu iki değerin peşinde koşar ve onu elde etmek için acı ve tatlı olaylar ya-
şarlar. Bu konuya işaret eden Mesnevî’deki bazı beyitler, tekrarlana tek-
rarlana halkın içine işlemiş ve deyim haline gelmiştir. Örneğin; “İnsanlar 
hakikati göremeyince efsaneciliği tercih ettiler, dileğim insanlıktır ve gö-
nül birliği dil birliğinden daha üstündür”. Kiyȃrustemî yaptığı röportaj-
larda açıkça dile getirdiği “hakikatin ve insanlığın peşinde olduğu” ama-
cını, çektiği filmlerinde de ispatlamaktadır. O, “Yani siz sinemanın amacı 
hakikati aramak mı diyorsunuz?” sorusunu şöyle cevaplar: “Biz sahte ve 
değersiz dünyada yaşıyoruz. Bence sanatın görevi insanların derinlerine 
inerek hakikati keşfetmektir. Benim her bir filmim bunu yakalamak için 
çekilmiştir” (Şabȃnî, 1997: 65).

Tâm-i Gîlȃs filminde yalanlarla doğruları, söylenenlerle söylenmeyen-
leri ve çığlılıklar içindeki susamışları bir araya getirmekte ve söz konusu 
idealin peşinde olduğunu göstermektedir. Tâm-i Gîlȃs filmi, araba kul-
lanmakta olan orta yaş üzerinde bir adamın görüntüsüyle başlar. Yoluna 
devam eden bu kişi sırasıyla asker, maden işçisi ve bir müzenin yaşlı hiz-
metçisiyle tanışır. Arabasını her durdurduğunda onlardan yardım ister. 
Seyirci filmi izledikçe onun intihar etmeyi planladığını öğrenir. Kendi me-
zarını kazmış olan bu kişi, sadece onu gömecek birisini aramaktadır. Film-
de onun niçin intihar etmek istediği açıkça belirtilmez ve izleyiciler onun 
bu kararının kişisel, toplumsal veya irfanî bir sebepten mi kaynaklandığı 
konusunda kararsız kalırlar.  

Eğer sufîlik açısından bu intiharı yorumlamak istersek, bu karar sufîliğe 
göre “katl-i nefs” (nefsi öldürme) olarak nitelenir. Araba kullanan Bediî 
isimli sürücü, sufîlikteki Sâlik’e benzer ki, “katl-i nefs” ile, “fenâ-fillah” 
olacak ve ebedî bir hayata kavuşacaktır. Sufîlerin nazarında, insan sadece 
“Hak ve hakikat”40 yolunda ölmekle ilahî maşukuna kavuşur. Sufîliğe göre, 
ölüm insanı kirlerinden arındırır. Bu intihar, Nietzsche’nin öne sürdüğü 
ölüm yaklaşımıyla41 örtüşmektedir. Mevlȃnȃ bu meseleye mecazî olarak, 

39 Kiyȃrustemî’nin Kirazın Tadı filminde İslamcı iktidarın öngördüğü idealler yoktur; kutsal 
bir davaya bağlılıktan hiçbir iz görülmez, Humeynî ile iktidara ayrı bir özellik getiren şeylere, 
yani devrimin şaşalı dönemlerinin kitlelerine, genç devrimcilerin İslamcı ütopyasına ya da 
seferberliklere hiçbir gönderme yoktur (Khosrokhavar, 2000: 178).

40 Kiyȃrustemî: Ben gerçekleri kameranın önünde yaparım. Sonra peşinde olduğum hakikati 
onun tam ortasından alırım. Zira, gerçeğin tek başına anlamsız olduğu kanaatindeyim. Eğer bir 
gerçek insanı hakikate yönlendirirse, o zaman değer verilmelidir (Talebî-nejȃd, 1998: 147).

41 Kral Midas ormanda uzun süre Dionysos’un yoldaşı Silenos’u yakalamaya çalışmış. Nihayet 
onu bir köşeye sıkıştırdığında ona “insan için en iyi, en arzu edilen şey nedir?” diye sormuş. Yarı 
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garip bir âşık ile maşuku arasında geçen konuşma şeklinde şöyle değinir: 

Toprak, “canının, toprağına geri dön” der.

“Canı terk eyle, bize doğru şarkı gibi gel” der.

“Bizim cinsimizdensin, ama bizden üstünsün”.

“O teninden çıksan bu tarafa uçsan iyi edersin”.

O “evet” der “ama ayağım bağlıdır” da der.

“Gerçi senin gibi hicran gamından yorgunum” der (Nicholson, 1980: 
571).

Filmdeki asker ve medrese öğrencisi, Bediî ile işbirliği yapmaya razı 
olmazlar. Hatta onu intihar kararından vazgeçirmek için ona tavsiyelerde 
bulunur ve onu kurtarmak isterler. Aynı olayı Mevlȃnȃ’nın öyküsünün de-
vamında şöyle okuruz:  

Nasihat verici bir amca ona dedi ey gafil!

İşlerin sonunu düşün eğer henüz hüner sahibi isen.

İşlerin öncesini ve sonrasını akıl gözüyle gör.

Sakın, yoksa pervane gibi yanarsın (Nicholson, 1980: 571). 

Filmdeki diyalogların çoğu, Mevlȃnȃ’nın şiirinden ilham alınarak ya-
zılmıştır.  Batı dünyasında modernliğin Nietzsche’den başlayan eleştirel 
düşüncesi, doğu dünyasında -en azından İran’da- klasik İran edebiyatı ve 
özellikle Mevlȃnȃ’nın görüşlerinden alınmıştır. Bunun nedeni Mevlȃnȃ’nın 
şeriata karşı tercih ettiği tarikat yöntemidir. Mevlȃnȃ’nın öne sürdüğü gö-
rüşler ve yorumlar, her zaman reformcular ve aydınların dikkatini çekmiş 
ve kültürel anlamda ilerlemenin temel taşını oluşturmuştur. Belki bu yüz-
den onların tam tersine, bu gibi filmler muhafazakârların hışmına uğramış 
ve sert eleştirilerine maruz kalmıştır. 

1960’da Fellini’nin yönettiği La Dolce Vita (Tatlı Hayat) filminden etki-
lendiğini şöyle dile getirmiştir:  

Bence, Fellini’nin çektiği Tatlı Hayat, tam bir toplumsal ve ahlakî 
çöküşün tasviridir. Oradaki insanlar, insanî değerlerini kaybetmiş 
durumdadırlar. Tatlı Hayat umutsuzluk ve başarısızlık ziyafetidir. Bu 
ziyafetteki kararsız ve umutsuz yolcular, sonuçsuz hadiselerin peşinde 
oraya buraya gitmektedirler. Fellini Dante Alighieri gibi şairane bir 

Tanrı, soruyu önce duymazdan gelmiş. Midas’ın onu zorlayarak soruyu tekrar sorması üzerine, 
bütün ormanı ürkütücü kahkahası ile çınlatmış ve ağzından şu sözler dökülmüş: “Ey zavallı 
yaratık; bir günlük ömrü olan, rastlantının ve acının çoğu olan sen, ne diye duyması senin 
için en korkunç şeyi söyletmeye çalışıyorsun? Senin için en iyi şey, senin açından bütünlüğe 
ulaşılmaz şeydir; hiç doğmamış olmak, hiç olmamış olmak, hiç olmak. Bu durumda ikinci en iyi 
şey de bir an önce ölmektir” (Nietzsche, 1995: 8).  
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düzensizliğin ve âlimane bir görüşün arkasında, tehlikeli ve belirsiz bir 
gelecekten haber vermektedir. Ancak otuz yıl sonra bu tehlikeyi görme 
şansımız vardır (Şabȃnî, 1997: 45).

Kiyȃrustemî’nin başka filmlerinde de klasik ve modern İran şiirlerin-
den izler bulunmakta ve filmdeki seçkin insanlar -İran’da yaşayan sıradan 
vatandaşlar gibi- şiir okumaktadırlar. Örneğin Bâd Mâ-râ Hȃhed Bord 
(Rüzgâr Bizi Sürükleyecek,1999) isimli filminde, filmin karakterlerinden 
olan doktor, altın renkli buğdayların hafifçe dalgalandığı tarlaların arasın-
da, Kiyȃrustemî ile bir traktörde dolambaçlı yolda ilerlerken öteki dünyayı 
anlatır ve Ömer Hayyȃm’a ait şu rubȃîyi okur:

Zȃhide hûrîlerle dolu cennet hoş gelir,

Onun bana [verdiği] üzüm suyu daha hoş gelir,

Onun cenneti veresiye benimki peşin,

Ne var ki uzaktan davulun sesi hoş gelir.

Kiyȃrustemî, 2008’de yaptığı Şîrîn (Şirin) isimli filmini, klasik İran 
edebiyatının çok meşhur bir öyküsü olan Husrev u Şîrîn’den etkilenerek 
çekmiştir. Bu filmde yönetmen, söz konusu klasik öyküden, bugün İran 
sinemasında gerçekleşen sinema oyuncularıyla ilgili üzücü olayları ifade 
etmek için faydalanmıştır. Fransız sinema yıldızı Juliette Binoche’un 
oynadığı filmde, Nizȃmî-yi Gencevî (öl. 1214)’nin yazdığı Husrev u Şîrîn 
isimli manzum eserden yapılan alıntılar, bu filmi klasik İran şiirine bağ-
lamaktadır. Bu filmde söz konusu manzum eser, filmin hem başlangıcını, 
hem de altyapısını oluşturmaktadır.

2. Dȃryûş Mehrcuî (d. 1937)

Dȃryûş Mehrcuî, aynı zamanda felsefe, edebiyat ve çeşitli sanat dallarında 
da birçok esere sahip bir sanatçıdır. Mehrcuî, alıntıladığı şiirsel, öyküsel 
ve oyunsal metinlerin, bazen mevzu ve öykü hattını kullanırken, bazen de 
onları sadece ilham kaynağı yapmıştır. O, yüzlerce oyun, öykü, roman ve 
şiirsel eserin arasından devşirerek vücuda getirdiği eserlerinde kullandığı 
metni, tesadüfen değil kendi düşüncesini ne kadar güzel ifade edilebilece-
ğini göz önünde bulundurarak seçmiştir. Bu nedenle onun edebiyat, sanat 
ve kültür alanlarında ortaya koyduğu eserler, çeşitli türlerden, dallardan, 
uzak mekânlardan ve zamanlardan seçilmiştir.  

Genelde o okuduğu romanlar ve şiirlerden alıntı yapmaz,  bunun yerine 
onları sadece ilham kaynağı olarak kullanır. Kendisi bu meseleyi şöyle izah 
eder:

Filmlerimin neredeyse yarısı kısa öykülerden ve oyunlardan ilham 
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alınarak yapılmıştır. Ama dikkat edelim, bu filmlerin hiçbirisi yazılmış 
romanlardan alıntılanarak yapılmamıştır. Alfred Hitchcock’un sözü hep 
kulağımdadır; büyük başarılı romanlardan alıntılı iyi bir sinema eseri 
olmaz. Çünkü roman kendi içinde ve özünde tam bir alandır. Ayrıca 
başka alanlara ihtiyacı yoktur (Kara Şeyhlu, 2006: 252).

O, Hâmûn (Hâmûn, 1989) filminin senaryosunun nasıl yazıldığını şöyle 
anlatır:

… O günler moralim bozuktu. Hz. İbrahim ve Soren Aabye Kierkegaard’ın 
hayatlarını okumakta ve onları düşünmekteydim. Egzistansiyalizm’den 
kaynaklanan kuşkulu ve sorularla dolu bir durumdaydım… Hâmûn 
filminin senaryosunu tam o günlerde yazdım… 1937’de Sâdık Hidâyet’in 
yazdığı Bûf-i Kûr (Kör Baykuş) öyküsünün söylem tarzı ve yapısı, bu 
filmde rol sahibidir. Aslında Hidâyet kendisi de modern edebiyatın etkisi 
altında olan bir yazardı. Hâmûn’daki rivayet eden kişi, Bûf-i Kûr’daki 
rivayet eden kişinin modern şekliydi… Yıllar önce Amerika’ya gittiğimde 
1951’de J. D. Salinger’in “Gönülçelen” ya da “Çavdar Tarlasında Çocuklar” 
(The Catcher in the Rye) isimli öyküsü basılmıştı. Onu okudum. Şarkın 
derin anlayışını ve özel arifane yaklaşımını eserine yerleştirmekteydi. O 
günden beri J. D. Salinger benim en sevdiğim yazarlardan biri oldu… 
Onun öyküsündeki Glas Ailesi’nin genç kızı ile ağabeyi ve diğer kardeşleri 
arasındaki ilişki dikkatimi çekti (Kara Şeyhlu, 2006: 250-251).  

3. Emîr Nâderî (d. 1945)

Sȃdık Çûbek’in öyküleriyle birlikte, bir zamanlar İran’ın güneyindeki 
Cenub Bölgesi’nin çevresinde oluşan tarihî ve toplumsal olaylar ve konular, 
İran edebiyatında yeni bir akım başlatır. Çûbek, orada gerçekleşen tarihi 
olayları, folklorik edebiyatı ve petrol merkezi olmasından dolayı ortaya 
çıkan yeni yaşam tarzı gibi birçok meseleyi ele almış ve yazdığı öykülerde 
kullanmıştır. Bu akım gelişerek, edebiyat, sinema ve tiyatro gibi alanlara 
da sirayet eder ve bu alanları derinden etkileyip yönlendirir. Sinemada 
başlayan bu akım, önce Nâser Taghvaî, sonra da Emîr Naderî’nin filmlerine 
yansır ve hatta devrim sonrası Resûl Mollâ-kolipûr’un çektiği filmlerle de 
devam eder. Monîrû Revânîpûr da söz konusu akımı yazdığı öykülerle 
devam ettirir.

Naderî’nin çektiği filmlerde, en önemli faktörlerden birisi bölgeye 
bağlı görsellik meselesidir. Söz konusu “Cenûb” kültüründen kaynaklanan 
görsellik42, yönetmenin bir fotoğraf sanatçısı olmasının da etkisiyle parlak 
bir şekilde karşımıza çıkar. Independent gazetesinden alınan bir haber, bu 
meseleyi şöyle değerlendirir:

42  Deniz, hurma ağacı, balık, vapur, klima, sıcak hava, çadır ve…
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Naderî’nin eserleri güçlü görüntülere sahiptir. Bu görüntüler formalist 
kalıplara yakın bir üsluptadır. Olayların kökeni kültür yoğunluğundan 
dolayı kolayca anlaşılamaz. Böyle olaylar ve simgeleri tanıyabilmek için 
İran’ın güçlü, derin ve çok boyutlu kültürünü bilmek gereklidir. Belki bu 
yüzden batılılar, İran sinemasının efsanevi sembolleriyle tanışmakta 
zorluk çekerler. 43

Naderî, çektiği filmlerinin çoğunda, İran’ın kısa öykü tarzına egemen 
olan çocuk dilinde yazmayı tercih eder. Kısa öyküde kullanılan bu tarzı, 
Taghvaî, Kiyȃ-rustemî, Mecidî, Celilî, Penahî ve Naderî gibi birçok ünlü yö-
netmen sinema eserlerinde kullanmışlardır. Bu bağlamda Çûbek’in 1975’te 
yazdığı Lûtî ki Entereş Morde-bûd (Maymunu Ölmüş Delikanlı) öyküsün-
den uyarlayarak Mersiye (Ağıt, 1975) isimli filmini çeker. Emîr Naderî, 
yazdığı kısa öyküler başarısız olunca faaliyetlerine sinema alanında devam 
eder. Belki de bu yüzden, onun bazı eserlerinde öyküye karşı bir tutumun 
ortaya çıktığını görürüz. Örneğin 1971’de yönettiği Hodâ Hâfiz Refîk (Güle 
Güle Arkadaş) isimli filmi, İran sinema tarihinin ilk anti-öykü eseri olarak 
kabul edilmektedir. Bu filmde ilginç olan nokta, klasik İran edebiyatında 
önemli bir yere sahip olan Husrev u Şîrîn’deki öykülerde geçen isim ve 
karakterlerin kullanılmasıdır.

O sergilediği bu tutuma rağmen, 1973’te devrimci bir kimlik taşıyan 
Tengsîr (Dar Yol, 1973) ve Sâz-Dehenî (Harmonika, 1973) isimli filmlerini, 
tamamen meşhur öykülerden alıntılayarak çeker. 

4. Mecid Mecidî (d. 1959)

Mecid Mecidî genelde filmlerini Kȃnûn-i Perverîş-i Fikrî-yi Kûdekȃn ve 
Novcevȃnan (Çocukların ve Gençlerin Düşünsel Eğitim Merkezi) isimli ku-
rum aracılığıyla yapmıştır. Bu merkez 1969 yılında, çocuklarla ilgili öykü 
okuma-yazma kültürünün geliştirilmesi amacıyla kurulmuş ve bazı sinema 
ustaları bu merkezde faaliyete başlamışlardır. Burada hâkim olan akım, 
çocuk öykü kavramının yanı sıra, bazı modern şairlerin gündeme getirdik-
leri konulardır. Bu yüzden Mecidî’nin filmlerinde, çocukları ilgilendirme-
yen konular dahi, onların gözünden seyirciye aktarılır.

Mecidî’nin iç dünyası, çektiği sinema eserlerine yansıdığında onda, Sa-
med Behrengî gibi çocuk öykü yazlarlarının, Sohrâb Sipehrî gibi modern 
İran şairlerinin ve Mevlânâ gibi klasik İran şairlerinin izlerini açıkça gö-
rebiliriz. O, sanat hayatına tiyatrodan başladığı için, okuduğu ve oynadığı 
oyunlardan etkilenmiş, kendi oynadığı rollerde, kendi filmlerindeki oyun-
cuları yönlendirdiğinde ve genel olarak sahne anlayışında, tiyatro tecrü-
belerinden izler bırakmıştır. Örneğin o, gençken Gulâm-Hüseyin Saîdî’nin 

43 Fîlm, Sayı 109, (1998), Tahran, s. 54.
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oyunlarını şöyle saygıyla anar: “Ȃşıkça tiyatroya hayranlık duyduğum gün-
lerde Gulâm-Hüseyin Saîdî’nin oyunlarını hatırlıyorum. Ben onun oyunla-
rına bayılırdım. Pehlivan Ekber mȋ-Mȋred (Pehlivan Ekber Ölüyor) isimli 
oyununun diyaloglarını ezberlemiştim (Dorost-kâr, 2006: 27).

O, Reng-i Hodâ (Cennetin Rengi, 1999) isimli filminde, Sohrâb 
Sipehrî’nin Arkadaşımın Evi Nerede? isimli şu şiirini nerdeyse birebir tas-
vir eder: “Çam ağacından yukarı tırmanmış, ışın ovasından kuş yavrusunu 
almak için. Ve ona soruyorsun; Arkadaşımın Evi Nerede?” (Hukûkî, 1992: 
385). Bu küçük örnekler, Mecid Mecidî’nin edebiyatla ne kadar iç içe oldu-
ğunu gösterir.

5. Rahşân Benî-itimâd (d. 1953)

Modern İran sinemasının önde gelen iki kadın sinemacısı Rahşân Benî-
itimâd ve Tehmine Milȃnî’dir. Bu yönetmenlerin her ikisi de modern İran 
şairlerinden, özellikle de Füruğ Ferruhzâd’dan etkilenerek film çekerler. 
Rahşȃn Benî-itimȃd’ın filmlerinde kadın karakterleri oluşturma biçimi 
oldukça özenlidir. Eserlerinde kadın karakterler feminizmin hedeflerinin 
de ötesinde bir güçlülük ve kararlılık sergilerler. O, hem İbrahim Gülistan 
hem de Fürûğ-i Ferruhzâd’ın kullandığı tarz ve yöntemi örnekleyerek kendi 
belgesellerini çeker. Özellikle bu örneklemede, Ferruhzâd ve Gülistan’ın 
kullandığı şiirsel “metin altı söylemi” aynen kullanır. Muhammed Sayid 
Mohassesȋ, Benî-itimâd’ın çektiği Temerkuz (Temerküz, 1986) isimli 
filmin alt sesiyle ilgili şöyle söyler:

Bu filmin söylem tarzı, filmin başka yerleriyle uyumsuzlukta olmasına 
rağmen, kendi başına da güzeldir. Bu söylem, herkese  Moc, Mercân, 
veHârâ(Dalga, Mercan veKaya,1961: İbrahim Gülistan) isimli filmi 
hatırlatır. O filmde, Gülistan, söylem metnini yazmıştı. Bu yazı filme 
şairane bir ritim katmıştır (Gokâsiyân: 1992, 148). 

Muhammed Sayid Mohassesȋ, Benî-itimâd’ın Zȋr-i Pûst-i Şehr (Şe-
hir Kabuğunun Altı, 1995) isimli diğer bir filminde, Fürûğ-i Ferruhzâd’ın 
Hâne Siyâh Est (Ev Siyahtır, 1963) isimli filminden ne kadar etkilendiğini 
şöyle açıklar:

Bu filmdeki en önemli nokta, kullanılan fotoğrafçılık tekniğidir. 
Tiryakilarin, kurtulma merkezindeki mutadların kurtulma çabalarının 
kayıda alınması; onların yatmalarından, oturmalarından, 
tartışmalarından ve yaşadıkları pozisiyonlardan fotoğraflar çekilerek 
kayda alınmasıdır. Bu çabaların hepsi, Ferruhzâd’ın kullandığı tarz 
ve yöntemlerle yapılmıştır. Hatta Benî-itimâd’ın yazdığı metin bile, 
Ferruhzâd’ın yazdığı şiirsel metinden ilham alınarak yazılmıştır 
(Gokâsiyân: 1992, 195). 
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Bȃnû-yi Ordîbeheşt (Mayıs Kadını,1996) isimli filmde oğluyla beraber 
yaşayan ve belgesel film çeken kadın yönetmen, ikinci kez evlenmek iste-
mektedir. Bir yandan anne bir yandan da kadın olmak onu zor duruma 
sokar. Sevdiği adam da kendi kızıyla yaşamaktadır. Acaba o sevdiği adamı 
mı yoksa oğlunu mu seçecektir. Kadın yönetmen, belgesel filmleri çeker-
ken toplumdaki sorunlardan etkilendiğinde, hem kendi hayatını hem de 
toplumsal meselelerin çözümünü düşünmek zorunda kalır.

Bu film yurt içi ve yurt dışında başarılara ulaştıktan sonra hakkında 
farklı yorumlar yapılmıştır. Zamanla bu yorumlar netleşir ve özetlenir. As-
lında aşağıdaki özet bu açıdan önem kazanmaktadır. Diğer filmlerde oldu-
ğu gibi, bu filmde de ortak özellikler vardır. Bu filmin alt yapısı toplumsal 
baskılardan ve annelerin bu yönde feda olmasından oluşmaktadır. Bu özet 
yukarıda işaret olduğu gibi, sekiz yıl içinde İran’da yayınlanan dergilerden, 
gazetelerden ve kitaplardan alınmıştır. 

Rahşân Benî-itimâd, Bânû-yi Ordîbeheşt (Mayıs Kadını, 1998) 
filminde, kişisel ve duygusal yaklaşımların birleştirmesiyle yaratıcı bir 
şekilde gerçekle hayal gücünün imajlarını beyaz perdeye yansıtmıştır. 
Bu yöntemin sonucu, seyircinin film izleme sürecinde aktif olmasını 
sağlamıştır (Whitaker, 2000: 94).

Kaynaklar 
Abisel, Nilgün, (1995), Popüler Sinema ve Türler, İstanbul: Alan Yayınevi.

Cȃhid, Parviz, (2005), NeveştenbâDûrbîn, Tahran: Ahterȃn Yayınevi.

Dabâshi, Hamid, (2004), İran Sineması: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği, Türkçe terc. Barış 
Aladağ-Begün Kovulmaz, İstanbul: Agora Kitaplığı.

Dabâshi, Hamid, (2008), İran: Ketlenmiş Halk, Türkçe terc. Emine Ayhan. İstanbul: Metis 
Yayınevi.

Dehganpur, Hamid, (2012) Trajedi-hayi Çahar-gane Şahnaame:ve Teybin-i Cenbe-hayi 
Sinemayi Anha (Şehnamenin dörtgen Trajedileri: ve Onun Sinemasal Yanlarının Beyan 
Edilişi), Tahran, Sinemayı Tecrübi Yayın evi.   

Dorost-kâr, Rıza, (2006) Der Gelemru-yi Didâr [Görüş Alanında], Tahran: Kaside-Sera 
Yayınevi.

Dönmez-Colin, Gönül, (2005), Kadın, İslam ve Sinema, Türkçe terc. Deniz Koç. İstanbul: 
Agora Kitaplığı.

Gokasiyan, Zaven, (1992), Goftegu Ba Behram Beyzayî [Beyzayî ile söyleşi], Tahran: Agah 



208

Abdolhossein Laleh
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 S
on

ba
ha

r 
20

16
/1

8:
 17

3-
20

8

Yayınevi.

Gülistan, İbrahim, (1998), Gofte-ha (Güfteler) “Söylemler”, New Jersey, Tahran: Vida Yayın.

Hoseini, Hasan, (2000), Moşt Der Nemayi Doroşt [Yakın Çekimde Yumruk], Tahran: Suruş 
Yayınevi.

Hukuki, Muhammed, (1992), Şiir-i Nov [Yeni Şiir], Tahran: Salis Yayınevi.

Kara Şeyh-lu, Ali Rıza-Vafayi Mehdi, (2006), DȃryûşMehrcuî, Tahran: Hormos Yayını.

Kanat, Fatin, (2007), İranSinemasındaKadın, Ankara: Dipnot Yayınları.

Kiyȃ-rustemî Abbȃs, (2006), Hafız, Tahran: Farzan Yayınevi.

Kiyȃ-rustemî, Abbas (2012), Ateş, Tahran: Nazar Yayınevi.

Khosrokhavar, Farhad-Oliver Roy, (2000), İran: Bir Devrimin Tükenişi, Türkçe terc. İsmail 
Yerguz, İstanbul: Metis Yayınevi.

Naficy, Hamid (1997) “A Social History of Iranian Cinema” Duke University Press Books

Nietzsche, Friedrich, (1995), The Birth of Tragedy, Trans. Clifton P. Fadiman, New York: 
Dover Publication.

Nicholson, Reynold Alleyne, (1980), Şerh-i Mesnevi-yi Manevi, Farsça terc. S. A. Maiayih-I 
Tabababayı, Tahran: Tulu Yayınevi.              

Özarslan, Zeynep (2013), Sinema Kuramları C.2 İstanbul. Su yayınevi

Suner, Asuman, (2006), HayaletEv, İstanbul: Metis Yayınları.

Şabȃnî, Pir-Poşte, (1997), Terhi Ez Dust [Arkadaştan Bir Taslak], Tahran: Rozene Yayınevi.  

Talebî-nejȃd, Ahmet, (1998), Der Huzur-ı Sinema; Tarihi Negd-hayi Sinema-yı Beed Ez 
İnkılap]Sinemanın Huzurunda; Devrim Sonrası Sinemanın Yorumlama Tarihi[, Tahran: 
Farabi Yayınevi.

Tecimer, Ömer, (2005), SinemaModernMitoloji, İstanbul: Plan B Yayınevi.

Whitaker, Sheila, (2000), Life and Art: The New Iranian Cinema, Farsça terc. Feridi Pervane, 
Tahran: Kitap Sara Yayınevi. 

Yaren, Özgür, (2002), Devrim Sonrası İran Sineması: Muhsin Mahmelbâf Örneği, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Radyo, Televizyon, Sinema 
Anabilim Dalı, Ankara.



İran’da Modernleşme ve Emek Sorunu

209

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / Sonbahar 2016/18: 209-218

İran’da Modernleşme ve 
Emek Sorunu

Modernization and Labour Issues in Iran

Serhan Afacan

Mukaddes Meclisin Vekillerine, Allah o meclisin temellerini muhkem 
kılsın, 

Kaşanlı tabaklar, amele ve zanaat ve tarımla meşgul sıradan insanlar 
olarak biz biçarelere göre muhterem vekiller ve bakanlar yalnızca 
hariciye meseleleriyle uğraşmamalı memleketin dâhili işleriyle de 
iştigal etmelidirler. Siyasi tartışmaların ulema ve akil adamların 
bir anlamı vardır ve onlar bu meselelerle uğraşmaktan keyif alırlar 
fakat sıradan insanlar olarak bizde böyle bir istidat yoktur.1

Öz

İşçilerin deneyimlerinin kendi koşulları çerçevesinde araştırılması İran’ın mo-
dern tarihinin anlaşılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bu 
makalede 1906-1941 yılları arasında İran’da işçilerin durumu ve emek politikala-
rı ele alınacaktır. Makalede İran’ın özellikle 1930’larda Rıza Şah saltanatı döne-
minde tecrübe ettiği sanayileşme süreci üzerinde durulacak ve 1936 İran Fabrika 
Kanunu ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: İran, Rıza Şah, emek, işçi, sanayileşme, 1936 İran Fabrika 
Kanunu

Abstract 

Investigation of the experience of the workers is very important in terms of un-
derstanding the modern history of Iran. So, this article will consider the situation 
and the labor policies of the workers in Iran between 1906-1941. It will focus on 
the industrialization process, during the reign of Reza Shah. Iran Factory Act 
1936 will be discussed.

Key Words: Iran, Reza Shah, labour, labor, industrialization, Iran Factory Act 
1936

1979 İslâm Devrimi yalnızca İran’da ve Ortadoğu’da meydana getirdiği 
ve yer yer son derece köklü tezahürleri olan sosyo-politik ve jeopolitik 

1  LMDCIP. d4/k49/j24.2/p62, 4 Şubat 1922. 
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dönüşüm nedeniyle değil aynı zamanda akademik sonuçları açısından da 
son derece önemli bir olaydır. Birçok gözlemcinin büyük bir sürpriz olacak 
karşıladığı Devrim, takip eden süreçte birçok akademik çalışmanın konusu 
olmuştur. Bu çalışmaların çoğunda İslâm Devriminin kökleri araştırılmış 
ve gerek 1891-1892 Tütün İsyanı gerekse de 1905-1909 İran Anayasal 
Devrimi gibi olaylar bu bağlamda analiz edilmiştir.2 Ortaya koydukları 
ufuk açıcı değerlendirmelerin yanı sıra bu tür çalışmaların doğrudan 
Devrimle bağlantısı kurulmayan konulara daha az ilgi duyulması gibi bir 
sonucu olmuştur. İşçilerin tarihi bu konulara manidar bir örnek teşkil 
etmektedir. Gerek İran tarih yazımında gerekse de genel olarak Ortadoğu 
tarih yazımında işçilerin deneyimleri uzun süre araçsal bir değer taşımış ve 
ideolojik paradigmalarla sınırlı kalmıştır. Milliyetçi, İslâmcı yahut Marksist 
tarih yazımında işçiler belirli bir çerçevede ele alınmış ve özellikle örgütlü 
işçiler ön plana çıkarılmıştır. Ne var ki gerek zanaat alanında gerekse de 
fabrikalarda çalışan işçilerin deneyimlerinin kendi koşulları çerçevesinde 
araştırılması İran’ın modern tarihinin anlaşılması açısından büyük önem 
arz etmektedir. Bu makale 1906-1941 yılları arasında İran’da işçilerin 
durumu ve emek politikaları ele alınacaktır. Makalede İran’ın özellikle 
1930’larda Rıza Şah saltanatı döneminde tecrübe ettiği sanayileşme süreci 
üzerinde durulacak ve 1936 İran Fabrika Kanunu ele alınacaktır. 

İran’da Sanayileşme ve İş Gücü

1900 ila 1940 yılları arasında İran nüfusu 9.29’dan 14.55’ yükselmiştir.3 
Söz konusu dönemde İran’da iç gücünün kapsamına dair kesin kanıtlar 
bulunmamaktadır. Her ne kadar 19. yüzyıl sonu ila Birinci Dünya Savaşı 
arasındaki dönemde İran’da 17,000’i fabrikada çalışan toplam 126,000 
işçi olduğuna dair değerlendirmeler mevcutsa da açıktır ki bu sayı çok 
daha yüksek olmalıdır.4 Aşağıdaki Tablo-1 yirmişer yıllık aralarla üç yılda 
İran’ın ekonomik olarak aktif erkek nüfusunu ve bunların nüfusa oranını 
göstermektedir. 

2  1890 yılında Nasiruddin Şah İran tütününün üretim, satış ve ihracatı için bir İngiliz vatandaşı 
olan Gerald Talbot’a elli beş senelik bir dönem için imtiyaz tanımıştır. Bu imtiyaz ülkede 
protestolara neden olmuş ve sonuçta Şah 1892 yılında 500,000 £ tazminat ödeyerek söz 
konusu imtiyazı iptal etmek zorunda kalmıştır. Bu toplumsal hareket genelde İran Anayasal 
Devriminin öncülü olarak değerlendirilir. Ann K. S. Lambton, Qajar Persia, London, I. B. 
Tauris, 1987 P. 223. ‘Kök’ vurgusu yapan çalışmalardan en iyi bilinen birkaç tanesi şunlardır: 
Abrahamian, Ervand. Iran Between Two Revolutions. Princeton: Princeton University Press, 
1982; Said Arjomand, (ed.). From Nationalism to Revolutionary Islam: Essays on Social 
Movements in the Contemporary Near and Middle East. Albany: State University of New York 
Press, 1984; Nikki Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran. New 
Haven: Yale University Press, 1981. 

3 Julian Bharier, Economic Development in Iran: 1900-1970 (Londra: Oxford University Press), 
26.

4  Söz konusu rakamlar için bakınız: Celil Mahmudi ve Nasır Sa‘idi, Suk-I yek Hız-i Bülend 
(Tehran: Katreh, 2002), 44.
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Tablo-1: İran’da Ekonomik Olarak Aktif olan Erkek Nüfusun 
Yüzdesi ve Sayısı

Sene  Toplam Nüfusta On Yaş 
Üstü Erkekler (%)

Toplam 
Nüfus 

Ponatsiyel Aktif 
Erkek Emek Gücü

Tahmin 
Edilen Emek 
Gücü

1906 39.0 10.29m. 4.013m. 3.812m.

1926 39.0 11.86m. 4.625m. 4.394m.

1946 35.6 15.93m. 5.671m. 5.104m.

Kaynak: Julian Bharier, Economic Development in Iran: 1900-1970. Londra: Oxford 
University Press, 1971. 34.

Toplumun kahir ekseriyetinin kırsal bölgelerde yaşadığı ve söz konusu 
iş gücünün tarımda yoğunlaştığı dikkate alınsa dahi sanayide istihdam 
edilen nüfus daha yüksek olmalıdır. Diğer yandan Tablo-2’de tarımsal iş 
gücünün nüfusa oranının düştüğü görülmektedir. Bu düşüşte tarım dışı 
istihdam alanlarının genişlemesi rol oynamış olmalıdır. Ayrıca Willem 
Floor’un da öne sürdüğü gibi her türlü ekonomik faaliyette özellikle halı 
dokumada çalışan çocuklar ve önemli sayıda kadın da iş gücünün parçası 
olarak değerlendirilmelidirler.5 Son olarak köylülerin de ek gelir için 
düzenli olmasa da dokuma faaliyetlerinde bulundukları hatırlanmalıdır. 

Tablo-2: Tarımsal Üç Gücünün Toplam Nüfusa Oranı

Sene Yüzde Tarımsal İş Gücü 

1906 90 3.431m.

1926 85 3.735m.

1946 75 3.828m.

Kaynak: Bharier, Economic Development, 34.

19. Yüzyıl boyunca İran’da gerçekleştirilen sanayileşme adımları 
istenilen sonucu vermekten uzak kalmıştır. Ne var ki özellikle Birinci Dünya 
Savaşının ardından hem bu adımlarda hem de buna bağlı olarak sanayi 
işçisinin sayısında artış görülmüştür. Örneğin İran’ın tarafsız kaldığı bu 
savaşın ülkede neden olduğu kitlesel işsizlik ve açlık sorunlarını kısmen 
de olsa gidermek için Tahran Belediyesi Hayır İşleri İdaresi ihtiyaç sahibi 
kadınlara iş ve geçim kaynağı sağlamak için Daru’s-Sanayi (Sanatlar Evi) 
adında bir kurum tesis etmiştir. Bu kuruluşa bağlı olarak 1918 yılında tesis 
edilen Mazanderan Yün Eğirme Fabrikasında üç yüz kadın işçi istihdam 
edilmiştir.6 

5  Willem Floor, Labour and Industry in Iran (Washington: Mega Publishers, 2009), 115-16.
6  LMDCIP. d4/k25/j12/p2. “Pashm risi”. 
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1925 yılında Pehlevi Hanedanı’nın kurulması ve Rıza Şah’ın ilk Pehlevi 
kralı olarak taç giymesiyle İran’da her alanda görülen sert ve otoriter 
modernleşme politikaları sanayileşme alanında da kendisini göstermiş ve 
özellikle 1930’lu yıllar İran’da etraflı bir fabrika temelli sanayileşme sürecine 
tanıklık etmiştir. Öyle ki 1930’ların sonu itibariyle devlet bütçesinin yüzde 
yirmisi sanayiye yönlendirilmiş durumdaydı.7 Yüzyılın başında sanayiye 
bütçeden neredeyse hiç pay ayrılmadığı dikkate alınırsa bu her halükarda 
önemli bir rakamdır. Tablo-3 1930 ila 1940 yılları arasında İran’da belirli 
sektörler üzerinden inşa edilen fabrikaların sayısını ihtiva etmektedir. 
Bu rakamlar 1908 yılında İran’ın güneyinde petrol bulunmasını takiben 
İngilizler marifetiyle kurulan petrol sanayini içermemektedir.  

Tablo-3: İran’da 1930-1940 Yılları Arasında İnşa Edilen Fabrika 
Sayısı*

Sektör Fabrika Sayısı Sermaye 
Değeri
** 

    İşçi Sayısı 

Tekstil 72 1168 29601

Şeker 8 582 4501

İçecek 40 75 565

Kimyasallar 11 637 4458

Sabun 16 15 231

Cam 6 22 1043

Deri 11 65 608

Kibrit 26 50 4033

Un ve Pirinç Değirmeni 37 89 1376

Pamuk Çekirdeği Soyma 29 53 590

Çay 9 42 399

Toplam 265 2798 47405

Kaynak: Extracted from Ministry of Labour, Statistical Survey of Iranian Industries 1947 
(in Persian). Quoted in Massoud Karshenas, Oil, State and Industrialization, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990, 77. 

* Devlete ait çimento fabrikaları hariç.

1930’lu yıllarda İran’da takip edilen sanayileşme politikaları lehte 
ve aleyhte birçok çalışma ve değerlendirmeye konu olmuştur. Kimi 
tarihçiler bu projeleri Pehlevi modernleşmesinin büyük başarısı olarak 
değerlendirirken diğerleri bunların plansızca yapılmış neticesiz girişimler 
olduğu kanaatini belirtmiştir. Pehlevi elitleri açısından sanayileşme 
yalnızca ekonomik sonuçları itibariyle değil aynı zamanda ülkeyi eski ve 

7  Bharier, Economic Development, 176.
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modası geçmiş olduğu düşünülen üretim şekillerinden kurtaracağı için 
önemliydi. 19. yüzyıl boyunca İran’ın sanayisinin yetersiz olduğu ve bunun 
ekonomik alanda yabancı tahakkümüne zemin hazırladığı yönünde gerek 
esnaftan gerekse de din adamları ve seküler entelektüeller tarafından birçok 
şikâyet ve talep dile getirilmiştir.8 Ne var ki Kacar şahlarının 19. yüzyılda 
icra etmeye çalıştığı sanayileşme adımları ülkede gerekli alt yapının 
bulunmaması ve ithal malların, özellikle tekstil ürünlerinin, piyasaya 
artan şekilde hâkim olması bu girişimleri sonuçsuz bırakmıştır. Kaldı ki 
ekonomideki bu zayıf performans Kacar Hanedanı’nın meşruiyetini önemli 
ölçüde zedelerken Rıza Şah iktidarının bir süre için dahi olsa arkasına 
aldığı desteği açıklamaktadır. 

Milliyetçi-seküler Pehlevi politikaları en çok da ülkedeki alt yapı 
sorununu gidermek ve ekonomik alanda ülkeyi yabancı mallara muhtaç 
olmaktan kurtarmaya yönelik söylem ve adımlarıyla toplumsal destek 
sağlamıştır. Ancak sert sekülerleşme reformlarıyla bu desteği önemli 
ölçüde kaybeden Rıza Şah ekonomik alanda da istenilen sonucu ortaya 
çıkaramamıştır. Rıza Şah’ın1925 ila 1941 yılları arasındaki saltanat 
döneminde büyük sanayileşme hamleleri istihdam edilen işçileri hemen 
hiç hesaba katmadan uygulanmış ve İranlı işçiler son derece elverişsiz 
koşullarda çalışmışlardır. Aşağıdaki satırlar söz konusu dönemin 
sanayileşme politikalarına dair önemli fikirler vermektedir:

Sanayileşme sahasında 1930’larda devletin politikası devlet 
fabrikaları açmakla özel sermayenin kurduğu fabrikaları muhtelif 
yollara koruma birleşimine dayanıyordu. Kendi çapında var 
olduğu kadarıyla dönemin sanayileşme stratejisi çok fabrikanın az 
fabrikadan, devlet fabrikasının özel fabrikadan, büyük fabrikanın 
küçük fabrikadan ve sermaye yoğun fabrikanın emek yoğun 
fabrikadan daha iyi olduğu görüşüne istinat ediyordu. Genelde 
üretim sanayi için yapılan seçimler ham madde temini ve iç piyasa 
açılarından iyi düşünülmüş oluyordu. Fakat devlet fabrikalarındaki 
idari ve muhasebe konularındaki verimsizlik pratikte 1930’ların 
sonu itibariyle kurulmuş olan altmış dört devlet fabrikasının devlet 
bütçesini kurutmaktan ibaret kaldığı sonucunu doğuruştur.9 

Bu sanayileşme adımlarına paralel olarak erkek, çocuk ve kadın işçi 
sayısında da artış meydana gelmiştir. Tablo-4 bu artışı üç ayrı yıl ve 
pamuklu tekstil sektörü üzerinden göstermektedir. Tablodaki verilerden 
özellikle çocuk işçilerin sayısındaki artış dikkat çekicidir. 

8 İran’da yirminci yüzyılın başında ekonomik alandaki yabancı tahakkümüne ilişkin yapılan 
tartışmalar için bakınız: “Foreign Goods Native Consumption: Popular Reactions to Foreign 
Economic Domination and the Grassroots Perceptions of Economic Development in Iran.”  
Iran and the Middle East: Transnational Encounters and Social History, ed. H. E Chehabi, 
Peyman Jafari & Maral Jefroudi, (Londra & New York: I. B. Tauris, 2015), 137-160. 

9 Bharier, Economic Development, 87.
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Tablo-4: Cinsiyet ve Yaşa Göre Pamuklu Sektöründeki İşçiler

Fabrika Mart 1935 Mart 1936 Mart 1937

Erkek Kadın Çocuk Erkek Kadın Çocuk Erkek Kadın Çocuk

1 - - - - - - 443 58   212

2 - - - - - - 127 -     79

3 270 60 120 350 150 180 355 142   190

4 200 50 150 500 100 200 600 200   300

5 - - - - - - 695 342   262

6 70 - 50 120 - 80 280 20   150

7 - - - - - - 378 42   140

8 - - - - - - 300 -   500

9 - - - 160 - 180 170 15   315

10 - - - 70 - 50 130 -   120

11 440 52 - 544 15 - 625 122     -

12 180 20 100 180 20 100 210 20   110

Toplam 1160 182 400 1924 285 790 4313 961 2378

Kaynak: Touraj Atabaki, Willem Floor & Nazanin Sadeghi, “Change and Development 
in Labour Relations In Iran 1650-2000”. Global Collaboratory on the History of Labour 
Relations 1500-2000, https://collab.iisg.nl/group/labourrelations/documents?p_p_
id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&tabs1=recent-
documents (en son erişim. 27.11.2014).

Oluşmakta olan endüstriyel işçi sınıfı köylüler, zanaatkârlar ve kenti 
yoksullar olmak üzere temel olarak üç kaynaktan beslenmekteydi.10 
Zanaatkârların kendi mesleklerini terk edip fabrikalarda iş bulmaya 
çalıştığına dair birçok bilgi mevcuttur. Diğer yandan mükerrer kıtlıklar, 
kuraklık ve taşradaki keyfi uygulamalar birçok İranlının kentlere göç 
etmesine neden olmuş ve bunlar zamanla yeni oluşan endüstriyel iş 
sınıfına eklemlenmişlerdir. Fabrikalardakiler dâhil işçilerin genel çalışma 
ve yaşama koşulları elverişsizdi. 1926 tarihli İran Meclisine gönderilmiş 
bir dilekçe sanayileşmenin erken evrelerinden itibaren işçilerin maruz 
kaldığı elverişsiz koşullara şu ifadelerle dikkat çekmektedir: 

Bütün İran’da bezgin ve neşesiz ve artık sayıları oldukça azalmış 
zanaatkârları görmek mümkündür. Şayet vaktiniz varsa gidip onların 
mezarlarını ziyaret edebilirsiniz ki bu mezarlardan kastımız 20. yüzyıl 
fabrikalarıdır. Bu insanların görüntüsü bütün sorularınıza cevap 
verecektir. Bu fabrikalardan en önemlileri halı dokuma fabrikalarıdır. 

10  Z. Z. Abdullayev, “Promyshlennost i zarozhdenie rabochego klassa Irana v kontse XIX-nachale 
XX vv.” Aktaran: Charles Issawi, The Economic History of Iran: 1800-1914 (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1971), 48.
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Gidin ve oralarda küçücük erkek ve kız çocuklarının birkaç kuruş için 
gün boyu nasıl çalıştıklarını görün. Şayet yabancılar İran halılarını 
satın alıyorsa bilin ki bunun nedeni düşük ücretlerdir. Şayet bu 
ücretleri dünyanın sanayileşmiş memleketlerindekilerle kıyaslarsak 
görürüz ki buralarda işçiler günlük altı-sekiz saat çalışmayla çok 
daha fazla para kazanmaktadırlar. Yani biz çalışıyoruz ama bir şey 
kazanamıyoruz ve kazandığımız ne varsa yabancı tekstil ürünleri ve 
diğer mallar için harcıyoruz.11

İran’da İşçi Aktivizmi ve 1936 Fabrika Kanunu

İranlılar 19. Yüzyılın sonlarından itibaren sosyalist fikirlerle aşina hale 
gelmişlerdir. Bunda kitlesel olarak Rusya’ya çalışmaya giden İranlıların 
büyük rolü olmuştur.12 Yalnızca 1897 ila 1907 yılları arasındaki on yıllık 
dönemde Orta Asya’da yaşayan İranlıların sayısı 23,191’den 55,000’e 
yükselmiştir.13 1876 ila 1890 arasında ise yıllık ortalama 13,000 İranlı 
Tebriz, Meşhet ve Reşt gibi şehirlerdeki Rus konsolosluklarından çalışma 
izni almıştır. 1911 yılında Rusya’ya yasal yoldan giren 192, 767 işçiden 
160, 211’i İranlıydı.14 Rusya’daki İranlılar Marksist fikirlerin ve örgütlerin 
İran’a girmesinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Örneğin, Kafkaslar 
’da yaşayan İranlılar 1905 yılında Himmet adında daha sonraları Fırka-i 
İctimaiyun-i ‘Amiyyun (Sosyal Demokratlar Partisi) adını alan bir 
organizasyon kurmuşlardı.15 Partinin programında üzerinde durduğu temel 
konulardan bir tanesi işçilerin çalışma koşullarıydı.16 Daha sonra İran’da 
da örgütlenen sosyal demokratlar 1909 ila 1911 yılları arasında İkinci 
Meclis’te Seyyid Hasan Takizade önderliğinde grup oluşturmuşlardır. 
Muhammed Emin Rasulzade’nin editörlüğünde çıkarılan İran-ı Nev 
(Yeni İran) İran’da Marksist propaganda yapan ilk süreli yayınlardan bir 
tanesidir. Sosyal demokratlar on dört yaşından küçük çocukların işçi olarak 
çalıştırılmamaları; iş gününün azami on saatle sınırlı kalması; işçilerin 
haftada bir gün tatil günlerinin olması ve fabrikaların gerekli çalışma ve 
sıhhi koşulları sağlaması gibi konulara temas etmişlerdir.17 

1917 Bolşevik Devriminden kısa süre sonra ise İran Komünist Partisi 
kurulmuştur. Komintern’in 1924 yılındaki Beşinci Kongresinde evrensel 

11  Raziyeh Yoosofi Neya, Asnad-i Tejari-ye Advar-e Avval ta Panjom-e Shura-ye Melli (Tehran: 
Library, Museum and Documentation Centre of the Islamic Consultative Assembly, 2009), 503.

12  İş arayışındaki İranlıların Rusya’ya yaptıkları göçlere dair bakınız: Touraj Atabaki, “Disgruntled 
Guests: Iranian Subalterns on the Margins of the Tsarist Empire”, The State and the subaltern: 
Society and Politics in Turkey and Iran, ed. Touraj Atabaki (London: Tauris, 2007), 31-52.

13  Touraj Atabaki, “Disgruntled Guests”, 38.
14  Touraj Atabaki, “Disgruntled Guests”, 40.
15  K. Chaqueri, The Left in Iran: 1905-1940 (London: Merlin Press, 2010) 17.
16  Chaqueri, The Left in Iran, 18.
17  Mansoureh Ettehadiyeh Nezam-Mafi, Maramnamaha va Nezamnamaha-ye Ahzab-e Siyasi-

yi Iran dar Dovvomin Dowreh-e Majles-e Showra-yi Melli (Tehran: Nashr-e Tarikh-e Iran, 
1982), 8.
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komünist hareketi ‘Bolşevikleştirme’ yönünde alınan ve 1928 yılındaki 
Altıncı Kongre’de tekrar vurgulanan karar kapsamında komünist gruplar 
ülkelerinde daha radikal programlar uygulama talimatı almışlardır.18 
İran’da da Abadan petrol rafinesinde 1929 yılında Isfahan Tekstil 
Fabrikasında ise 1931 yılında meydana gelen grevler bu kapsamda 
değerlendirilmelidir.19 Ne var ki örgütlü işçi hareketinin kapsamı İran’da, 
diğer ülkelerde olduğu gibi, bir hayli sınırlı kalmıştır. İşçilerin çoğunluğu 
daha dolaylı ve çatışmasız yollardan taleplerini dile getirmeyi tercih 
etmişlerdir. Haziran 1931 tarihinde İran Meclisinin kabul ettiği anti-
komünist kanunla da en azından Rıza Şah dönemi boyunca artık örgütlü işçi 
hareketleri yasaklanmıştır.20 Bu nedenle İran’da sanayileşmenin en hızlı 
olduğu 1930’lar boyunca örgütlü işçi hareketinden bahsetmek mümkün 
değildir. Bu dönem için işçilerin çalışma koşullarındaki sorunlara ilişkin 
en kapsamlı bilgileri bizzat işçilerin Meclise gönderdiği dilekçelerden 
edinmekteyiz. Bütün otoriter eğilimlerine rağmen Rıza Şah’ın bir emniyet 
sübabı olarak açık bıraktığı dilekçe kanalı İran’da devlet-toplum ilişkisinin 
asırlara dayanan ayrılmaz bir parçasıdır.21 İşçi dilekçelerinden özellikle 
fabrikalardaki işçilerin sıhhi şartlarının ve çalışma koşullarının elverişsiz 
olduğu görülmektedir.  

1936 Fabrika Kanunu tam da çalışma koşullarının en kötü düzeyde 
olduğu bir dönemde çıkarılmıştır. Kanunda işçilerin su içecekleri kaptan, 
tatil yapacakları saatlere kadar ayrıntılı maddeler yer almışsa da kanun 
yalnızca on ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerle sınırlı kaldığı gibi 
uygulanması konusunda da büyük sorunlar yaşanmıştır. Örneğin ülkedeki 
en büyük sanayi istihdamının sağlandığı İngiliz kontrolündeki petrol 
sanayinde kanun uygulanmıyordu. Bu yönden Kanun ‘ülkenin birçok 
yerinde ancak en fazla da Huzistan eyaletindeki petrol bölgelerinde 
hükümsüz bir metinden ibaret kaldı’.22  Hatta söz konusu kanun bazı 
açılardan işçilerin işlerini daha da zorlaştırmıştır. İşverene işçi üzerinde 
üstün bir otorite sağlayan kanuna göre sıhhi, teknik ya da disiplin 
konularında işçilerden kaynaklı suiistimal hapis ya da cezaya tabiydi ve 
görevde ihmalkârlık işverenin karar vereceği bir rakamla işçiden tazmin 

18  Hugh Seton-Watson, The Pattern of the Communist Revolution (Londra: Methuen and Co., 
1960), ss 104–10.

19  Abadan grevi için bakınız: Kaveh Bayat, “With or Without Workers in Reza Shah’s Iran: 
Abadan May 1929”, The State and the subaltern: Society and Politics in Turkey and Iran, 
ed. Touraj Atabaki (Londra, 2007), 111-122; & Stephanie Cronin, “Popular Politics, the New 
State and the Birth of the Iranian Working Class: The 1929 Abadan Oil Refinery Strike”, Middle 
Eastern Studies, 46: 5, 699 – 732.

20  Floor, Labour and Industry, 78.
21  İran’da dilekçe kültürü ve dilekçelerin Türkiye ile karşılaştırmalı olarak sosyal tarih yazımındaki 

önemi için bakınız: Serhan Afacan. “Devletle Yazişmak: Turkiye ve Iran Sosyal Tarihciliginde 
Dilekceler” Turkiyat Mecmuasi, C. 21/Bahar, 2011, ss.1-29  

22  Elwell-Sutton, Persian Oil: A Study in Power Politics (Londra: 1958), 97. Alıntılayan Floor, 
Labour and Industry, 95.
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edilecekti.23 Dolayısıyla söz konusu kanun işçilerin sorunlarını çözmekten 
çok sanayileşme sürecini hızlandırma amacını taşımıştır. 

Bu kanunu Türkiye’de aynı sene çıkarılan ve 1937 yılında yürürlüğe 
konulan İş Kanunu ile kıyaslamak iki kanuna dair daha net fikir verecektir.24 
Aynı İran’daki gibi bu kanun da on yahut daha çok işçi istihdam eden 
kuruluşlar için geçerliydi. Bu husus Türkiye’de eleştirilere konu olmuş 
ve kanundaki işçi tanımı dar bulunuştur.25 Her ne kadar söz konusu 
dönemde Türk sanayileşmesi İran’ınkine nispetle hayli ileri bir düzeyde 
bulunmuşsa da her ülke de kanunun kapsamı dışında kalan işletmelerin 
hâkim olduğu bir üretim düzenine sahipti. İki kanunun en güçlü ortak 
noktaları ise kolektif işçi hareketini ve komünist-sosyalist propagandayı 
engelleme hedefidir. Diğer bir ifadeyle kanunlar her iki ülkede de en 
azından teoride devletin işçi ile işveren arasında aracı bir pozisyon işgal 
etmesini amaçlamıştır. Karpat’a göre Türk İş Kanunu Birinci Dünya Savaşı 
öncesi İtalyan kanununa uygun olarak yapıldığı için işçilere ait konuları 
totaliter bir tarzda düzenlemiştir.26 Makal kanunun bu boyutunu bireysel 
konularda koruyucu kolektif alanda ise otoriter olduğunu belirterek 
özetler.27 Bu husus “işçilerin fabrikanın çıkarlarına zıt herhangi bir birlik 
ya da dernek kurması yahut kurulanın parçası olmasını” yasaklayan 
İran Fabrika Kanununda en açık şekilde yer almıştır.28 Her iki ülkede de 
işçilerin örgütlenme hakkı daha sonra tanınmıştır. Örneğin İran’da bu hak 
1946 tarihli İran İş Kanunu ile verilmiştir.29       

Sonuç

1941 yılında Rıza Şah tahttan inip ülkeyi terk ettiğinde İran yüzyılın başına 
göre önemli ölçüde modernize olmuş bir ülkeydi. Ülkede gerçekleştirilen 
tren yolu ve diğer alt yapı projeleri asırlardan beri süregiden bölgeler 
arası kopukluğu kayda değer oranda azaltmış ve merkezi devletin inşasına 

23  Elwell-Sutton, Modern Iran, 219.
24  Türk İş Kanunun ayrıntılı bir analizi için bakınız: Ahmet Makal, Türkiye’de Tek Partili 

Dönemde Çalışma İlişkileri, 1920-1946 (Ankara: İmge, 1999), 353-410; Makal, Ameleden 
İşçiye: Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları (İstanbul: İletişim, 2007), 104-
107; Diren Çakmak, “Toplumsal Uzlasma Belgesi: 1936 Tarihli Iş Kanunu”, Sosyal Bilimler 
Dergisi 2007/1, 127-169. 

25  ‘‘Başlarken’’,İşçi Dünyası, I (1 February 1953). Alıntılayan Yiğit Akın. “The Dynamics of 
Working-Class Politics in Early Republican Turkey: Language, Identity, and Experience”, 
International Review of Social History, 54/17, s. 174.

26  Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller (İstanbul: Alfa 
Yayıncılık, 1996), 106. Alıntılayan Ahmet Makal, Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma 
İlişkileri, 1920-1946. Ankara: İmge, 1999, 382. 

27  Makal, Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri, 387.
28  Elwell-Sutton, Modern Iran, 219.
29  Habib Ladjevardi, Labor Unions and Autocracy in Iran, Syracuse (N.Y : Syracuse University 

Press, 1985), 62.
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büyük katkı sağlamıştı. Ne var ki bu büyük projelerin sıradan İranlıların 
ve özelde işçilerin hayatına doğrudan bir katkısından bahsetmek mümkün 
değildi. 1920’lerin sonunda bir İngiliz diplomatın yaptığı yorumlar büyük 
orandan 1930’ların sonu için de geçerlidir:

Her ne kadar sorumlu çevreler arasında fakir sınıfların 
ihtiyaçlarına er ya da geç eğilmek gerektiği konusunda artan bir 
farkındalık varsa da hâlihazırda zevahiri kurtarma siyasetinin 
geçerli olduğu aşikârdır. Güvenlik ve iletişim konuları dışında insan 
sözüm ona Pehlevi reformlarının gerçek anlamda değer ürettiği bir 
alan aransa da bulamaz. Hatta bizzat tren yolu projesi30 bile somut 
bir ihtiyaçtan çok milli duygulara dayanan bir hamledir. Onu modern 
bir başkent görünümüne sokmak için Tahran’a daha çok su getirmeye, 
aydınlatma yapmaya ve caddeler açmak gerekmektedir. Ancak kimse 
mutsuz fakir sınıflarla ilgilenmemektedir [...].31

1930’lar boyunca takip edilen politikalar Rıza Şah’ın halk nezdindeki 
popülaritesini en düşük seviyeye indirmiştir. Onun tahtı oğlu Muhammed 
Rıza Şah’a bırakarak ülkeyi terk etmesinin ardından oluşan görece özgürlük 
ortamında başta 1941 yılında kurulan Marksist Tudeh Partisi olmak üzere 
birçok siyasi örgüt ortaya çıkmıştır. Takip eden süreçte özellikle sol tarih 
yazımı İran emek tarihini devrimci tarih yazımının parçası olarak ele 
almış ve İranlı işçilere tarihte devrimci bir rol yükleyerek ilgisini fabrika 
işçileriyle sınırlı tutmuştur. Diğer yandan İran’da milliyetçi ve İslâmcı tarih 
yazımları İranlı işçileri ayrı bir toplumsal sınıf olarak görmeyi reddetmiştir. 
Toplumsal bütünlük vurgusu yapan bu iki eğilim çatışmacı sol tarih 
yazımından farklı olarak işçileri bu bütünün bir parçası olarak görmüştür. 
Ne var ki işçilerin deneyimlerini araştırmak İran’ın, tıpkı diğer ülkelerin 
olduğu gibi, modern tarihinin anlaşılması için elzemdir. İşçiler takip edilen 
siyasi ve ekonomik politikaların muhatap kitlesi içerisinde oldukları için 
onların reaksiyon ve söylemlerini analiz etmek geniş anlamda İran’da 
devlet-toplum ilişkisine dair önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu şekilde, 
uzun süre 1979 İslâm Devrimi etrafında din-sekülerlik ikilemiyle kısıtlanan 
modern İran tarihi daha geniş bir tartışma alanına çekilmelidir. Yazının 
başında alıntılanan dilekçede aslında Kaşanlı tabaklar kendilerinden 
sonraki tarihçilere seslenip onları sıradan insanların deneyimlerine dikkat 
atfetmeye davet eder gibidirler. 

30  Hazar Denizini Fars Körfezine bağlamak için 1927 yılında başlanılan ve on yılda tamamlanan 
tren yolu projesi. 

31  R. H. Clive, FO 371/13799, Yıllı Rapor, 1929. 
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Türkistan-Türkiye Gergefinde İran

Mustafa Orçan 

D. Mehmet Doğan, Türkistan-Türkiye Gergefinde İran, İz Yayıncılık, 
2005, 144 sayfa.

 İz Yayıncılık’tan 1996 yılında çıkan “Türkistan-Türkiye Gergefinde İran” 
isimli çalışma için ismiyle müsemma bir kitap denilebilir. Birçok değişik 
gazete, derginin yazmanın yanı sıra pek çok kurumda önemli görevler 
üstlenen, uzun bir süre Türkiye Yazarlar Birliği genel başkanlığını 
yürüten D. Mehmet Doğan’a ait olan bu çalışma hacimli bir eser olmasa 
da malumat ve tespitler açısından okuyucuya yeni ufuklar açıyor. Kitap 
öne sürdüğü tezler açısından da yeni tartışmalar başlatma iddiasına sahip 
olması yönüyle Türkiye’de İran üzerine çalışma yapan kimseler için önemli 
bir yerde duruyor. Kitapta birbirinden bağımsız pek çok deneme yazısı yer 
almakta. Her denemenin konusu birbirinden farklı olsa da tüm konuların 
hedeflenen tezle uyumu dikkati çekmektedir.

“İsmiyle müsemma” olarak nitelediğimiz bu çalışmada yazarın ileri 
sürdüğü tez özetle, İran kültürünün oluşumunda doğudan ve batıdan 
Türklerin etkisinin azımsanmayacak ölçüde olması. Yazara göre iki cazibe 
merkezi, yani Türkistan ve Türkiye arasında kalan İran bir halı gibi her 
iki coğrafya tarafından dokunmaktadır. Ancak bu dokuma tek taraflı 
olmayıp çift taraflıdır, yani İran da kendi dokusunu hem Türkiye’ye hem 
de Türkistan’a vermiştir. Türkistan ve Türkiye tarafından dokunan İran’ı 
bir halıya benzetmesinin yanı sıra İran kültürünün önemli bir parçası 
olan halı kelimesinin etimolojik tarafına dönük yapılan tartışmaları da 
gündeme getirerek Fars diline yönelik Türk dilinin etkisini gözler önüne 
sermektedir. 

Kitapta edebiyattan müziğe, dinden mezhebe, tarihten sanata kadar 
pek çok konuya değinilmekte, yine İran’ın mezhebî serüvenine dönük 
önemli bilgiler yer almakta ve Türkiye ve İran’ın birbirinden etkileşimi 
gözler önüne serilmektedir. Minyatür gibi İslâm dünyasında var olan 
önemli bir sanatın hem İran hem de Arap dünyasında Türklerle birlikte 
var olduğunu belirten yazar, öne sürdüğü tezlerle ilgili delillerini ortaya 
koymaktadır. İran’ın resmi dili olan Farsçanın Türkçeye etkisini de ele alan 
D. Mehmet Doğan, Türklerden önce İslamlaşan Farsların, Türkçenin dinî 
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terminolojisine olan katkılarını da çift taraflı etkileşimin örneği olarak göz 
ardı etmemektedir. 

Kitabın değindiği en önemli konulardan biri de hâlihazırdaki İran’ın 
dinî anlayışı. İran’ın din anlayışı dediğimizde hemen herkesin aklına 
ilk olarak gelecek olan şiilik mezhebidir. Yazar şiilik konusunda zaman 
zaman öznel yargılarını ortaya koysa da şiiliğin en büyük kolunu temsil 
eden caferiliğe dönük daha müsamahakâr bir üslup belirlemektedir. 
Bunun yanı sıra yazar, bektaşilikle şiilik arasında bir bağ olduğuna 
dair herhangi bir veri olmadığını ifade etse de hiçbir bağ olmadığını da 
iddia etmemektedir. Yine yazar, önemli çağdaş şii düşünürlerin sünnilik 
hakkındaki pozitif tutumlarını da kitabında alıntılamaktadır. Kitapta şiilik 
ve sünniliğin aslında ortak değerlere sahip olduklarının altı çizilerek ehl-i 
beyt şiası (taraftarı) olmanın sünnilikçe reddedilmediği, sünnete bağlılığın 
da şiilikçe reddedilmediği vurgulanarak müslümanların birlikteliğinin 
imkânına değinilmektedir. 

Türkistan Türkiye Gergefinde İran, İran kültürüne ilgi duyanların 
dikkatinden kaçmış bir kitap. Kitapta Türkiye ve İran’ın tarihsel süreç 
içerisinde karşılıklı olarak birbirlerini nasıl etkilediğini göstermesi 
açısından önemli noktalara temas edilmektedir. Türkiye’de İran’la ilgili 
yapılan çalışmalarda genelde İran kültürünün Türkiye’ye etkisi üzerinde 
durulsa da Türk kültürünün İran’a yaptığı etki görmezden gelinmiştir. 
Yazar bu eksikliği kısmen de olsa gidererek ilim dünyasına önemli katkılar 
sunmaktadır.                                               
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Halil İnalcık: 
Osmanlı Korkusu ve Osmanlı 

Tarihçisinin İkilemi

D. Mehmet Doğan 

Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 5 - Kamusal Alan, 1998 

(Bu yazı Osmanlı Devleti’nin 700. kuruluş yılı dolayısıyla hazırlanmış, her 
hangi bir yerde yayınlanmamıştır. Osmanlı tarihi çalışmaları büyük değer 
taşıyan Halil İnalcık hocanın vefatından sonra birçok övücü yazı yazı ve 
beyanla karşılaştık. “Hoca daha fazlasını hak etmişti” diyebiliriz. Bu yazıda, 
Halil hocanın hangi şartlarda Osmanlı tarihi ile ilgili çalışmalarını yürüttüğü 
hususuna dikkat çekilmektedir.)

Osmanlı Devleti’nin 700. kuruluş yılında, “Osmanlı” kavramı korku 
uyandırmaya devam ediyor! Osmanlılar bilhassa kuruluş ve gelişme 
dönemlerinde düşmanları için gerçek bir korku unsuru olmuşlardı. 
Kavuklu, sarıklı, şalvarlı, cepkenli, kaftanlı, palalı; tekbir getiren, Mesnevî 
okuyan, pilav yiyen1... Osmanlı görüntüleri düşman rüyalarının başlıca 
motifleriydi. Şimdi aynı korkular Osmanlı Devleti’nin merkez arazisini 
teşkil eden Türkiye’nin korkusu hâline getirilmiştir. Cumhurbaşkanı, bir 
vesileyle (Tarih Kongresi) bu “cumhurî” korkuyu itiraf ediyor: Cumhuriyetin 
kabul görmesi için kuruluş devrinde Osmanlı kötülenmiştir. Başka çare 
de yoktu... Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet’in kuruluşunun üzerinden epey 
zaman geçtiğini ve artık bu korkutucu tavırdan vazgeçilmesi gerektiğini 
telkin ediyor anlaşılacağı üzere.2 Fakat bu korkunun resmî tedrisat ve 
iletişim sistemi de kullanılarak çok müzmin/yerleşik hâle getirildiği, bu 
yüzden kolaylıkla terk edilemeyeceği; hatta bazı kişi veya zümrelerin bu 
korkular olmaksızın kişilik kaybına uğrayabileceği de bir vakıa.  

İşte Osmanlı kutlamalarının manzarası. Gûya, bu sene Osmanlı 
Devleti’nin 700. yılının kutlanmasına tahsis edilmişti. Devletin programına 
giren bu kutlamalar için hayli zaman beklendi, dikkate değer, akılda kalır 
ve yüz ağartıcı resmî hiç bir faaliyet gözlenmedi. Başbakanlık tarafından bir 
“genelge” yayınlandı (22 Şubat 1999). Bu “Genelge”nin 700. yılı kutlamak 

1  Yahya Kemal Beyatlı,  Ahmet Hamdi Tanpınar’a “bizim medeniyetimiz pilav ve Mesnevî 
medeniyetiydi” der. Bir defasında da “Mesnevî ve cihad medeniyeti” olduğunu söyler. 
(A.H.Tanpınar: Yahya Kemal. İstanbul 1982, sf. 25-26

2  10. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel.
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için değil “kutlamamak” için yayınlandığı yönündeki görüşlerimizi daha 
önce yazmıştık (Nizam-ı Ãlem, sayı 44), son olarak TYB’nin düzenlediği 
“Osmanlı Haftası”nın açılışında da dile getirdik. Bu arada, 17 Ağustos 
deprem faciası idareye muvafık bir mazeret temin etti, kutlamaların bu 
sebeple ertesi seneye bırakıldığı ilan edildi. Gelecek sene neler olacak veya 
olmayacak hep beraber göreceğiz!

Osmanlı kutlamalarının önündeki en büyük engel ise, başlangıçta 
belirttiğimiz yerleşik “korku”dur. Bu korkunun öğretim ve iletişim yoluyla 
sistemli ve devamlı hâle getirildiğini müşahede etmek güç değildir. Bu 
korkunun Türkiye’de tarih ilminin önünde duran, onu baskı altında 
tutan çok ciddi bir “konsept” oluşturduğu anlaşılıyor. Türkiye’de tarih, 
bilhassa Osmanlı tarihi denilince ilk olarak akla “yaşayan efsane” olarak 
niteleyebileceğimiz profesör Halil İnalcık geliyor. Elbette Halil Bey bu 
şöhreti, rağbeti hak etmiş çok kıymetli bir şahsiyettir. Onun bu sahadaki 
şöhreti Türkiye sınırlarını çoktan aşmış, bütün dünya ilim çevrelerinde 
haklı bir kabul görmüştür. Efsanevî şöhretine ve ilerlemiş yaşına rağmen 
Halil İnalcık Hoca dahi Osmanlı ile ilgili bir şeyler söylemek gerektiği 
zaman ilmi bastıran, geri plana iten bir korku içine düşebiliyor. 

Bu zehabı uyandıran, değerli Hoca’nın Doğu-Batı adlı derginin 5. 
sayısında yer alan “Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı” başlıklı yazısı. Bu 
yazı en hafif ifadeyle, “ilginç bir dengeleme arayışı”nı yansıtıyor. 

İnalcık Hoca, yazının başlangıcında konuyu şöyle açıyor: 

“Kurtuluş Savaşının ateş çemberinden geçen Türk halkı, yalnız 
kendi alınyazısı kaygısında bir millet olacak, alınyazısını kendi 
iradesiyle belirleyecektir. Millet-devlet kadrosunda Türk milleti, eşit 
vatandaşlardan oluşmuş bir topluluktur. Bu kökten bir değişikliktir. 
Artık devletin sahibi, efendisi hanedan veya halife değildir. Türk 
bireyleri tebaa değil, eşit vatandaştırlar. Egemenlik hakkını Tanrı’dan 
alan ve yalnız Tanrı önünde sorumlu olan padişahlık, bir daha geri 
gelmemek üzere gitmiştir.”

Bu satırlarda ifade edilen düşünceleri cümle cümle tahlile tâbi tutalım:

1. Türk halkı yalnız kendi alınyazısı kaygısında bir millet olacak.  
Osmanlı Devleti, Türklerle birlikte, “Osmanlı” kapsamı içinde bulunan 
cemaat (veya millet)lerin varlığını gözetmek zorundaydı. Yalnız o da 
değil, “Hilafet” yüzünden bütün müslümanların hukukunu gözetmek 
ve takip etmekle mükellefti. Fakat Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bütün bu 
mükellefiyetlerini bıraktı, sadece Türklerin bugünü ve geleceği ile ilgilenir 
hâle geldi, yani bir anlamda yalnızca “Türklerin ulus devleti” oldu. Bu aynı 
zamanda, uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin bir güç ve varlık 
iddiasında bulunmayacağını/bulunamayacağını ifade etmektedir. (Hoca 
Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut konumunu bu çerçevede doğru olarak 
belirliyor.)
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Mesele millî irade/hâkimiyet-i milliye veya “ulusal egemenlik” ise, bu 
kavram Cumhuriyet’e has ve yeni bir kavram değildir. Osmanlı sisteminin 
öncesini bu kavram kapsamında değerlendirmek anakronik sonuçlar 
doğurabilir. Osmanlı sistemi kendine mahsus iktidar dengeleri olan 
bir sistemdi. Fakat batılılaşma dönemi Osmanlı tarihinin Cumhuriyet 
tarihinin girişi olduğunu unutmamak lâzımdır. Osmanlı Devleti meşruti 
idareyi, parlamentoyu, seçimi kabul ettiği andan itibaren, halk hakimiyeti, 
millet egemenliği kavramının varlığı tartışılmaz hale gelmiştir. Bunun 
ölçüsü, azlığı veya çokluğu ayrı bir bahistir. Cumhuriyet’ten yaklaşık on 
beş yıl önce (1909, 13-14 Şubat) Osmanlı parlamentosunda Kâmil Paşa 
hükümeti düşürülmüş, “yaşasın hâkimiyet-i milliyemiz” sözleri Meclis 
duvarlarında yankılanmıştır!3

2. (Türk halkı) alınyazısını kendi iradesiyle belirleyecek. Bu cümle, 
Türk halkının kendi iradesi dışında bir irade tarafından yönetildiği 
düşüncesine dayanıyor. En azından, 1908’den, yani Meşrutiyetin 2. defa 
ilanından beri bunun böyle olmadığını kabul etmek zorundayız. Sultan 
Abdülhamid’den sonra Türkiye’nin padişah iradesi ile yönetildiğini 
söylemek hakikatlere aykırı olur. Belki bürokratik bir elitin, İttihat-Terakki 
üst kadrosunun millet iradesinin önüne geçtiği söylenebilir. Bürokratik 
elitin milet iradesinin önüne veya yerine geçmesi sadece İttihat-Terakki 
dönemi ile sınırlı olmamıştır. Hâlâ da bürokratik elitin iradesinin millet 
iradesinin önünde veya üstünde olduğu haller, dönemler sözkonusudur ve 
hatta doğrusunun böyle olduğunu savunanlar da mevcuttur. Üçüncü bine 
girerken, Türk halkının alınyazısını kendi iradesiyle belirleyeceğine dair 
kesin bir kanaate sahip olmak güçtür. 

3. (Cumhuriyetten sonra) Millet-devlet kadrosunda Türk milleti, eşit 
vatandaşlardan oluşmuş bir topluluktur.  Bu kökten bir değişikliktir. Artık 
devletin sahibi, efendisi hanedan veya halife değildir. Türk bireyleri tebaa 
değil, eşit vatandaştırlar. 

Türk milletinin daha önceki devirlerde eşit vatandaşlar olmadığı fikri, 
resmî tedrisatın ilk okullardan beri dayattığı basmakalıp bir görüştür. 
Bu Osmanlı toplumunda imtiyazlı, eşitliği bozan durumları araştırmayı 
gerektirir. Zannediyoruz ki Halil Bey Hanedan’ın riyaset imtiyazını 
kastetmektedir. Hanedanın en yaşlı erkek üyesi hükümdarlık hakkına 
sahiptir. Bundan başka bir imtiyaz veya farklılık sözkonusu değildir. Fakat 
bunun eşitliğe halel getiren bir şey olduğunu söylerken, batının başta 
İngiltere olmak üzere monarşi ile yönetilen ülkelerinde aynı şeyin sözkonusu 

3  “Ahmet Midhat Paşa ile vukubulan görüşmesinde hakiki düşüncelerini gizlemekte büyük bir 
maharet gösteren, tamamen meşrutiyet ve hürriyet taraftarı bir tavır takınan ve hatta millî 
hâkimiyeti fazlasiyle genişletecek bir Esas Teşkilat Kanunu’nun vücuda getirilmesine taraftar 
ve kendisinin ‘idare-i meşruta mürevvici’ olduğunu söyliyen veliahd (Abdülhamid), Devlet 
Şûrası Başkanı’nın şartlarını itirazsız kabul eylediğini bildirmiştir.” (Okandan, 136)
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olduğunu da hatırdan çıkarmamak gerekiyor. Buna rağmen, sembolik bir 
devlet başkanı görünümündeki İngiliz kralının veya kraliçesinin ülkede 
vatandaşların eşitliğine halel getirmediği genel bir kabul görmektedir. 
Hele hele, “devletin sahibi, efendisi hanedandı, halifeydi böylece kökten 
bir değişiklik yapılmıştır”, demek karşılaştırmalı bir bakışla savunulabilir 
değildir.  Türk bireylerinin ancak Cumhuriyetten sonra tebaa değil, eşit 
vatandaşlar olduğu iddiası da izaha muhtaçtır. Mesela, İngiliz milleti 
kraliyetten ötürü, halen de eşit vatandaşlardan oluşmuyor mu?4

Devletin sahibinin hanedan olmadığını en iyi Halil İnalcık bilir gibi 
geliyor bize. Aynı şekilde, Osmanlı sultanlarının egemenlik hakkını 
“Tanrı”dan almadıklarını da en iyi o bilmelidir. Bir anlamda, Osmanlı 
sultanlarının yetkilerinin onun kastettiği ilahî hukuktan, İslâm hukukundan 
kaynaklandığını söylemek dahi mümkün değildir. Onların hükümdarlıkları 
elde bulunan ilk Türk yazılı metinleri olan Orhun yazıtlarında ifadesini 
bulduğu gibi Türk ananesine bağlanabilir belki. Orhun yazıtlarında 
Bilge Kağan, hakimiyet hakkının cedlerine ve kendisine Tanrı tarafından 
verildiğini ısrarla ifade eder: Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan 
bu devirde tahta oturdum...Tanrı buyurduğu için...kağan oldum..
İnsanoğulları üstüne atalarım Bumın Kağan, İstemi Kağan hükümdar 
olmuş. Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş 

4  Türkiye’nin en yetkin bilim adamları böyle şeyler söylerken, ülkemizdeki “söylem”e alışmış 
olanlar için kavranılması güç -hatta imkânsız- bir hâdise cereyan etti. Avusturalya’da 
“cumhuriyete geçilmesi” -ki bu Avusturalya’nın İngiltere’den tam bağımsızlığı anlamına 
geliyor aynı zamanda- veya İngiliz Kraliçesinin devlet başkanlığının sürmesi tercihlerinin 
oylandığı referandumda 20. asrın cumhuriyetçi Türk idraki ile anlaşılamayacak bir sonuç çıktı. 
Avusturalyalıların çoğunluğu Kraliçenin devlet başkanlığının sürmesi şıkkını seçtiler! Yani 
açık ve seçik olarak “monarşi”yi, “saltanat”ı tercih ettiler! Şimdi bu seçim “millî hâkimiyet”in 
tecellisi mi, değil mi? Üstelik bu hadise üçüncü bine iki aydan az zaman kala cereyan ediyordu  
(7 Kasım 1999). Yoksa bu Avusturalyalılar aklen gelişmemiş insanlar mı? Zekâlarında bir 
noksanlık mı var?  Cumhuriyeti, demokrasiyi bilmekten âcizler mi? 

 Avusturalya Okyanusya’da kocaman bir ülke, hatta kıt’a. Nüfusu yirmi milyon civarında. Fert 
başına millî geliri Türkiye’nin en az beş katı. Eğitim, sağlık vb. meselelerini bizden daha iyi 
çözmüş. Resmen “anayasal monarşi”, yani “meşrutî monarşi”. Demokraside de Türkiye’den 
geride olduğu söylenemez. Parlamentosu tıkır tıkır çalışıyor ve siyasî sistemi kriz üretmiyor. 
Bugüne kadar hiç bir Avusturalyalının Türkiye’ye göç etmek istediğini duymadım, varsa tek 
tük, arızî ve sebebe bağlı olmalıdır. Türkiye’den göç etmek isteyenlerin en çok rağbet ettikleri 
üç ülkenin birincisi ise Avusturalya (diğerleri: Kanada ve ABD). Türkiye’nin mâruf ekonomi 
dergilerinden biri başta Avusturalya olmak üzere bu üç ülkeye göç etmek isteyenler için 
ilaveler vermiş. Bu o kadar rağbet görmüş ki, üç ilave birleştirilerek tekrar yayınlanmış. Bu 
kitapçık yayıncı tarafından şöyle sunuluyor: “Daha önce Avusturalya, Kanada ve Amerika’ya 
güç için hangi yolların izlenmesi gerektiğini üç ayrı kitapçıkta toplamıştık. Yayınladığımız bu 
kitapçıklar okuyucularımızdan büyük ilgi gördü. Ancak birçok okurumuz bu kitapları bulmakta 
zorluk çekti. Kısacası bize ulaşan istekler üzerine “Göç cenneti” sayılan Avusturalya, Kanada ve 
Amerika’ya göç etmenin neler gerektirdiğini bu tek kitapçıkta tekrar yayınlıyoruz.”

 Avusturalya göç öyle kolay bir iş değil, her önüne geleni almıyorlar. Talipleri sıkı bir süzgeçten 
geçiriyorlar. Yaşınız, başınız, mesleğiniz yanında, bir de “sponsor”unuz olması gerekiyor. Bu 
sponsor sizi tavsiye eden kişi olmalı. Bu kişinin mutlaka Avusturalya vatandaşı olması gerekiyor. 
Karmaşık bir puanlama sistemi ve ingilizce bilginizin ölçülmesinden (ve elbette ingilizceden de 
belli bir puan aldıktan) sonra Avusturalya’ya göç etmeniz geçici olarak kabul ediliyor!
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Kağan’ı anam İlbilge Katun’u Tanrı, tepesinden tutup yukarı kaldırmış...
Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, beni Tanrı tahta oturttu.... 
Eski Türklerde hanedan böyle “tanrısal”  bir hakka sahip görülmüştür.  
Bu yüzden Osmanlılar, Oğuz boylarından Kayı boyuna mensubiyetlerinin 
altını çizmişler, bu boyun yönetim hakkı olduğunda ısrar etmişlerdir. 
Fakat İslâmiyet hiç bir aileye, kişiye veya zümreye böyle bir hak vermemiş, 
hukuk bahşetmemiştir. (Verse idi, her halde mantıken Peygamber soyuna 
böyle bir imtiyaz verirdi! )

Osmanlı padişahlarının yalnız Tanrı’ya karşı sorumlu oldukları iddiası 
da doğrulanabilir bir iddia değildir. Eğer öyle olsa idi, hiç bir padişah 
tahtından indirilemezdi. Osmanlı sultanlarından tahttan indirilen çok 
olduğu gibi, öldürülen de istisna değildir (dört padişah idam edilmiştir). 
Halil İnalcık gibi büyük bir bilim adamının, gerçek bir tarihçinin resmî 
söylemin basit ifade tarzlarını iktibas ederek fikir yürütmesi doğrusu 
anlaşılabilir gibi değildir.  (İnalcık Hoca, Osmanlı Sultanlarının kamu 
hukuku açısından konumları hususunda hiç olmazsa kendisinden önceki 
nesilden Prof. Dr. Recai Galip Okandan’ın Amme Hukukumuzun Ana 
Hatları adlı kitabını hatırlayabilirdi!).5

“İstanbul Üniversitesi Umumi Amme Hukuku Ordinaryüs profesörü”  
R.G. Okandan mezkur kitabında şöyle söylüyor: 

“İstibdadı, zulumü keyfiliği kabul etmeyen İslãmiyet, devlet işlerinin 
rüyet (görülmesi, idaresi) ve tedvirinde (çevrilmesi, yönetimi), bir 
taraftan herşeyi dinî prensiplerle tayin ve tahdide çalışırken, diğer 
taraftan aynı işlerin görülmesinde halkın arzu ve iradesine de bir 
önem vermekte, bu gibi hususlarda halkla istişare lüzümunu da 
vazeylemekte ve her şeyde adaletin üstünlüğünü bir prensip 
olarak kabul etmektedir. Bu sûretle, Osmanlı Devleti’nin teokratik 
vasfı ve bunu temin eyleyen prensipler, onun monarşik vasfına, bu 
hususta realitelerin arz edeceği manzaradan sarfı nazar, mutlak 
değil tahdit ve takyid edilmiş bir mahiyet, az çok demokratk bir bünye 
bahşetmektedir” (sf. 16)

Gerçi Okandan, Osmanlı devletini “teokratik” olarak niteliyor. Elbette 
bu niteleme “dinî değerleri referans alan” bağlamında kabul edilmelidir. 
Yoksa gerçek “teokratik” devlet din adamlarının, rahiplerin devletidir. 
Halbuki Osmanlı Sultanlarından hiç biri din adamı veya rahip değildi. 
Osmanlı Devleti’nde eşitliği sağlayan veya en azından hükümdarın 
yetkilerini sınırlandıran esaslar dinî esaslardır. Sıradan teb’a ile hükümdar 
aynı kanunları, kurallara bağlıdır. Bu kurallar Kur’anda vaz’ olunmuş, 
sünnet tarafından doğrulanmış ve ulema tarafından yapılan kıyaslar ve 
icma ile kodifiye edilmiştir. Yani, yönetenin keyfine göre, kendini, şahsını, 

5  Recai G. Okandan: Âmme Hukukumuzun Ana hatları. İÜ. Hukuk F. Yay. İstanbul 1957
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nefsini kayıran kanunlar, kurallar koymak hak ve yetkisi yoktur. Bugün 
yasama organını teşkil edenlerin kendi menfaatlerine, temsil ettikleri 
kesimin çıkarlarına uygun kanunlar çıkarması keyfiyeti yanında, kuvvet 
sahiplerinin baskıları sonucu onların menfaatlerini gözeten kanunlar 
çıkarmaları da sözkonusu olabilmektedir. Osmanlı sisteminin bu sebeple 
keyfî idareyi men ettiği, yöneten ve yönetilenlere karşılıklı hak ve yetkiler 
verdiği ortadadır. Elbette bu hiç keyfilik olmamıştır, idareciler hiç 
bir şekilde kendilerine yontmamıştır demek değildir. Yöneticiye itaat  
Kur’anda emredilmektedir, sınırları da çizilmektedir. Bu sınırlara uymayan 
yöneticiye itaat zorunlu değildir. Bu sınırlar ise, Kur’an’ın, yani İslâm’ın 
belirlediği sınırlardır. 

Okandan’ın metninde bizim altını çizdiğimiz, siyah olarak yazılan  
adaletin üstünlüğü kavramı üzerinde dikkatle durmak lâzımdır. 
Bunun bugünün geçerli kavramı olan “hukukun üstünlüğü” şeklinde 
değerlendirilmesi doğru olur. Evet Osmanlılar, hukukun üstünlüğünü, 
adaletin üstünlüğünü kesin olarak kabul etmişlerdi. Bu üstün hukuk kaynak 
itibarıyla dinî idi ve dokunulmaz, kişi, zümre menfaatlerine göre yeniden 
biçimlendirilemezdi. Ne garip çelişki değil mi? Osmanlı şer’i hukuku 
uygulamakla suçlanıyor. Fakat bazılarının şer’i hukuk diye saldırdıkları 
hukuk “hukukun üstünlüğü”nü temin ediyor!

Türkiye’de son yıllarda en çok tartışılan kavramlardan biri “hukukun 
üstünlüğü” kavramıdır.6 Türkiye Cumhuriyeti, esas itibarıyla «hukukun 
üstünlüğü» kavramını kabul etmiş görünmektedir. Fakat, yine uygulamaya 
karşı öne sürülen iddialar ülkemizde «kanun üstünlüğü»nün dahi temin 
edilemediği yönündedir. Hukuk herkesi eşit ölçüde bağlıyan normlara 
sahip olamamıştır ne yazık ki. Anayasa ve ona bağlı olarak hukuk normları 
müdahaleci güçler tarafından belirlenmiştir. Bu belirleyici grubun  varlığı 
öncelikle hukukun üstünlüğünün önünde engel olarak durmaktadır. 
Bir uzlaşma, bir konsensus sonucu hukuk devleti teşekkül etmemiş, 
ettirilmemiştir. Anayasa ve kanunlar oligarşik yönetim anlayışının izlerini 
taşımaktadır.  Bu ise bütün sistemi etkilemekte, adalet kurumunun 
üzerindeki şüphelerin yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. 

İnalcık, bu paragraftan sonra, korku unsurunu daha da ileri götürerek, 
tarih yanılmasına düşmeyi, hatta tarih tahrifatı yapmayı da göze almak 
bahasına fikrini savunuyor. 

“Devletin dini din-i islâmdır, diyen Osmanlı Anayasası, Türkiye 
Cumhuriyeti anayasası ile taban tabana zıttır. Özetle Türkiye 
Cumhuriyetiyle Osmanlı devlet sistemi arasında hiçbir bağ kurulmaz. 
“ 

6  Değerli bir bilim ve hukuk adamı olan Sami Selçuk bu konuları “Zorba Devletten Hukukunu 
Üstünlüğüne”  başlıklı hacımlı kitabında tartışıyor. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1998
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Değerli Hoca’nın, Osmanlı Anayasası’nda (Kanun-ı Esasi) “devletin dini 
din-i islâmdır” yazıldığını, bunun Cumhuriyet Anayasası’nda (Teşkilat-ı 
Esasiye) olamayacağını iddia ediyor. Halbuki, Cumhuriyet’ten sonra kabul 
edilen 1924 Anayasasında, 2. madde şöyle idi: “Türkiye Devletinin dini, 
Dini islâmdır...” Bu hüküm, 1928 yılına kadar da öyle kalmıştır. 1928’de 
Türkiye devletinin dini ibaresi metinden çıkarılmış, ancak 1937’de “laiklik” 
ilkesi, diğer beş ilke ile birlikte metne dahil edilmiştir. Şimdi buna bakarak, 
1937’ye kadar veya en azından 1928’e kadar Cumhuriyetin niteliğine bir 
halel geldiğini söyleyebilir miyiz? 

Peki Hoca neden böyle davranmak mecburiyetini hissediyor? 

Bunu yazının sonraki bölümünden net olarak anlıyoruz: 

“Öbür yandan, hepimizi şaşırtan bir başka olay gündemdedir. Kanunla 
siyasî çerçeveyi, devletin temel prensiplerini ve yapısını değiştirdik. Bunda 
da oybirliğine eriştik. Ama toplumsal-kültürel (socio-cultular) sorun sürüp 
gidiyor. Osmanlı Türkü’nün kültürü güçlü bir biçimde canlanıyor; devam 
ediyor; değiştik ama tasarlandığı gibi bambaşka olmadık; bu sosyolojik 
verilere göre doğaldır. Kabul edelim etmeyelim; bugün Türkiyemizde her 
zamandan daha ağır bir kültür ve kimlik sorunu karşımızdadır. Neden?”

Tecrübeli Hoca, Türkiye’de düşünce ifade etmenin üzerindeki kayıtları 
çok iyi biliyor. Bu kayıtları ustaca etkisizleştirmeyi de elbette! Yazısının 
yukarıya aldığımız paragraftan sonraki bölümünde, kültürün, örfüâdatın 
nasıl kanunla, zorlamayla değişmeyeceğini bir sosyolog-tarihçi ve kültür 
adamı edasıyla ve vukufla tahlil ediyor. “Toplumsal kültürel sorun sürüp 
gidiyor” diyor. Bu ifadeler kesinlikle resmi ideolojinin doğmalarına 
aykırıdır. Resmî söyleme göre, bütün kültürel sorunlarımız Cumhuriyetle 
birlikte çözülmüştür, çünkü kültürel sorun Osmanlı sisteminin ürettiği 
bir meseledir. Bu sürekli olarak söylenmektedir. Fakat, Osmanlıdan  daha 
üstün bir edebiyatımız, sanatımız,  müziğimiz, mimarimiz, bilimimiz... var 
mıdır bugün?  Sözlüğümüz daha zengin midir? Sözlüğümüzdeki yabancı 
kelime sayısı daha az mıdır? Yüksek tahsillilerimiz, hiç olmazsa dilimizi iyi 
konuşup yazabilmekte midir? Bu soruların hiç birine ne yazık ki müsbet 
cevap vermek mümkün değildir. 

Halil İnalcık, Cumhuriyet’in kültür siyasetinin çıkmazını şu cümlelerle 
ifade etmektedir:

“Bir uluslararası kültürden söz etmek, kuşkusuz anlamsızdır. Bir 
bölüm sosyologa göre, her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır. 
Toplumca tam kültürleşme, yani başka bir kültüre tam benzeşme 
(asimilasyon) mümkün değildir. Başka bir kültür/medeniyetten 
öğeler alınabilir, ama başka bir kültüre tam “temessül” olanaksızdır. 
Osmanlı bütün tarihi boyunca Batı’dan birçok kültür öğe/alıntıları 
yapmıştır, ama batılı bir kültür batılı adı altında tapladığımız toplumlar 
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da Rönestan’tan beri ortak çizgilerinde ve kültür gelişimlerinde 
yakındırlar; ama herbiri ayrı bir kültüre sahiptir.” 

Türkiye’de düşünce hürriyeti öylesine bastırılmıştır ki, beynelmilel 
şöhrete sahip ilim adamları dahi fikirlerini bin türlü kayıt-kısıtla ifade 
edebilmektedir! İnalcık›ı okumaya devam edelim:

“Bu sosyologlara göre, kültürlerin özgün, ‘organik’ kültür 
yapısı, başlıca örfüadata, geleneğe dayanır; örfüadatla yaşar. Belli 
bir toplumun karakteri, özelliği, kişiliğini belirleyen bu öz, onun 
kültürüdür.”

“Bugün toplumumuzda, 75 yıl sonra devrim kanunlarına karşı 
gelen kalabalık bir kesit ortaya çıkmıştır; bu olguyu gözümüzü 
kapatarak anlayamaz, copla çözemeyiz.” 

“Bin yıllık bir Anadolu kültürü, bir tarihi olgudur ve gerçekten 
Osmanlının kültürü, önümüzdeki toprağı yararak başına 
kaldırmaktadır.”

“Sosyolog der ki, örfüadat, gelenek, bir halkın hayatını 
biçimlendiren, onun doğa ve toplum içinde davranış biçimlerini 
belirleyen bir sosyo-psikolojik mekanizmadır. Körükörüne ona 
uyarsınız, uymak zorundasınız. Onsuz bir toplum içinde hayatınızı 
sürdüremezsiniz. Örfüâdat kuşkusuz değişir, ama bu değişme, yeniden 
vücuda gelen şey, eskisi ile yenisinin kaynaşmış bir terkibidir.”

“Yine sosyolojinin bize öğrettiği gerçek şudur: İnanç sistemi, 
kültürleşmenin, belli bir kültüre tâbi olmanın en güçlü aracıdır. Tarihte 
din, insana ve topluma bir yaşam ve davranış çerçevesi vermiştir. 
Fakat dinden kültüre eklenen kültür değerleri ve davranışları da 
değişir; otokton kültürle yeni bir terkibe vücut verir. Onun için bir 
Türk İslâmından, bir İranlı İslâmından sözetmek mümkündür.” 

“Günümüzde halk arasında olup bitenleri, sadece bir din taassubu 
olarak tanımlamak bizi doğru önlemler almaktan alıkor. Bu sosyal 
olgunun niteliğini sosyolojinin ışığı altında anlamak zorundayız. 
Dini siyasi maksatla kullanmak isteyen politikacı, bu yolda çok daha 
beceriklidir; halkın sosyal psikolojisini öbür politikacıdan daha iyi 
anlamaktadır.” 

“1960’lardan beri toplumumuzda, siyasette değişik rüzgârlar 
esiyor. Bugün geçen yüzyıldaki Alman romantizmi gibi, 19. yüzyıl 
Osmanlısından kalma bir Osmanlılık romantizmi’nden söz edebiliriz. 
II. Abdülhamid’in menşe ve ecdadını yüceltme gayretiyle, Söğüd’de 
Ertuğrul türbesini yaptırması, Bursa vb. yerlerde Osmanlı büyüklerine 
ait türbeleri hummalı bir şekilde onarıma girişmesi, yurdun çeşitli 
bölgelerinde yörük törenleri düzenletmesi bütün bunlar Osmanlı’yı 
yüceltme, idealize etme gibi bir romantizme tanık olmuştur.” 
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İnalcık Hoca›nın, tarihçi kimliği ile söyledikleri ile “sosyologlar da der 
ki” parantezini açarak söyledikleri birbirinden gerçekten farklıdır. Hoca, 
birinci bölümde, kendi engin tarih bilgisi hakkında şüphe uyandırmak 
bahasına resmî söylemi doğrulamaya (tasdike) çalışıyor. Bu aynı zamanda 
bir mensubiyet ifadesidir. Halbuki, sosyal bilimci veya sosyolog gözüyle 
baktığı zaman resmî üslubun tamamen dışına çıkıyor. Çünkü resmî üslub, 
bu konudaki meseleleri görmemekten yanadır. Ona göre bu meseleler 
geçicidir, geride kalana aittir (irticaidir) ve bir gün geride kalanın etkisi tam 
olarak silinince onlar da ortadan kalkacaktır. Halil İnalcık bu hususta tam 
tersini söylemektedir. Örfüâdattan, kültürümüzden kurtulmak mümkün 
değildir. Belki yeni terkipler yapabiliriz, fakat asla tam asimile olamayız. 

Benim  kanaatim bu yazının birinci bölümüne göre değil, ikinci 
bölümüne göre okunduğunda gerçek yerine oturacağı yönündedir. Hatta 
bu yazı, bizim millliî kimlik tanımlamamızı yapmak için yazılmıştır ve şu 
cümle bunun en kuvvetli delilidir:

“Hiç bir Türk, Osmanlı dünya devletini, Süleymaniye Camii’ni 
yahut Yunus Emre ve Fuzulî’yi kendi tarihinden, millî bilincinden 
dışarıda bırakamaz.”
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Adnan Karaismailoğlu

Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve 
Edebiyatları Bölümü Başkanı

1957 yılında Trabzon’da doğdu. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arap-Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde 
1980 yılında Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve 
başladı.  1985 yılında doktor, 1990 yılında yardımcı doçent, 1991 yılında 
doçent ve 1997 yılında profesör unvanlarını aldı. Atatürk Üniversitesi ve 
Selçuk Üniversitesi’nden sonra Kırıkkale Üniversitesi’nde öğretim üyeliğini 
sürdürmektedir. Bu üniversitede 11 Şubat 2010-10 Şubat 2014 arasında rektör 
yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı üniversitede 02 Mart 2012-09 Temmuz 2013 
tarihlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekilliği görevini yerine getirdi. 
Halen aynı üniversitede Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları 
Bölümü Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Ankara’daki Mevlana 
Araştırmaları Derneği’nin başkanlığını 2004’den itibaren yürütmektedir.   Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Bazı Kitap Yayınları; Klâsik Dönem Türk Şiiri İncelemeleri, Ankara, 2001 
(Akçağ Yay.). Mevlânâ ve Mesnevî, Ankara, 2001(Akçağ Yay.). Mesnevî-i 
Ma’nevî, I-VI, Konya, 2005 (Farsça tenkitli metin, Doç. Dr. Derya Örs’le 
birlikte); 2. baskı, I-III, Ankara, 2007 (Akçağ Yay.)., Mevlâna Bibliyografyası, 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2006 (Sait OKUMUŞ 
ve Fahrettin COŞGUNER ile birlikte). Genişletilmiş 2. Baskı, Konya, 2013., 
Mevlânâ’nın Gözüyle… –İnsan ve Toplum–, Ankara: Hizmet-İş Sendikası 
Yay., 2007; 2. baskı, Ankara, 2011(Akçağ Yay.)., Kutbü’n-nâyî Osman Dede’nin 
Âyîn-i Şerîfleri, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2008 
(Timuçin Çevikoğlu ile birlikte). Çeviriler: Baharistan, Câmî, Ankara, 2002 
(Akçağ Yay.)., Gülistan, Sa’dî, Ankara, 2002 (Akçağ Yay.)., Mesnevî, Mevlânâ, 
I-II, Ankara 2004; 2. baskı, I-III, Ankara 2007; 3. baskı, Ankara, 2007 (Akçağ 
Yay.)., Mesnevî’den 800 Beyit, Konya Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Konya, 2007 (Yrd. Doç. Dr. Armağan Erdoğan ile birlikte); 2. Baskı, Ankara, 
2014 (Akçağ Yay.).

Süleyman Elik

Yard. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Lisans eğitimini 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
tamamladı. 2009 yılında Durham Üniversitesinden doktora derecesini alan 
Elik Newcastle Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde bir yıl öğretim üyeliği 
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ve Durham Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Elik İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümünde Yar. Doç. olarak görev yapmaktadır. Uluslararası güvenlik ve enerji 
güvenliği ve Orta Doğu ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 
çeşitli kitap ve makaleleri vardır.

Meysune Yaşar 
1986 Erzincan doğumlu. 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ana bilim dalında yüksek lisansını 
tamamladı. Hâlihazırda aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler alanında 
doktora eğitimime devam etmektedir. Bunun yanı sıra aynı ana bilim dalında 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Araştırma Görevliliği yapmaktadır.  

Şamil Öçal 
Doç. Dr. Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 
Felsefe Bölümü.
1989 Yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.   Dört yıl 
çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yaptı. 1994 yılında Yüksek lisansını, 
1999 yılında “Kemalpaşazâde’nin Felsefei ve Kelami Görüşleri” konusundaki 
doktorasını tamamladı.  Kırıkkale Üniversitesinde ve Çankırı Karatekin 
Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2004-2008 yıllarında New 
York’ta Eğitim Ataşesi olarak görev yaptı. 2008-2009 yılları arasında MEB Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğünde Unesco ve Birleşmiş Milletlerden sorumlu şube 
müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Kentucky Üniversitesi Felsefe Bölümünde 
Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu. 2015-2016 yılları arasında Yunus 
Emre Enstitüsü Tahran Türk Kültür Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. 
Farsça ve İngilizce ’den çeviriler yaptı.  İslâm Felsefesi, Kelam, Türk İslâm 
Düşüncesi Tarihi, Ortaçağ Felsefesi, Osmanlı Düşünce Hayatı, çağdaş İslâm 
düşüncesi Kültür Araştırmaları konularında kitap ve makaleleri bulunan 
Şamil Öçal, ulusal ve uluslararası toplantılarda bildireler sundu. Kitaplarından 
bazısı üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Çankırı Karatekin 
Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde lisans ve yüksek 
lisans düzeyinde dersler verdi. Alanıyla ilgili üç yüksek lisans tezi yönetti. Ekim 
2016 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Felsefe Bölümünde çalışmaya başladı.

Ali Kafkasyalı

Prof. Dr., Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü

1953 Kars doğumlu olan Ali Kafkasyalı, yılında 1974’te Rize Öğretmen Lisesi’ni, 
1977’de  Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. Kars, Erzurum, Rize, 
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Diyarbakır illerinde öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 1989-
1990 yıllarında Millî Eğitim Bakanlığı’nda  “Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe 
Dilbilgisi, Türkçe Kompozisyon Programlarının Geliştirilmesi Komisyonu”nda 
görevlendirildi. 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim 
Fakültesi’nden lisans tamamlama programlarına katılarak “Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenliği” lisans diploması aldı. 20 Ekim 1990’da “Yurt Dışı 
Öğretmenliği Sınavı”nı kazanarak Fransa’ya gitti. 1993’te Azerbaycan Mehmet 
Emin Resulzâde Devlet Üniversitesi’nde, Gıyabî Magistiran (Extern Master) 
programında lisansüstü öğrenime başladı. 1996 yılında doktorasını tamamladı. 
1997 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Eğitimi Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 10.12.2007 tarihinde 
Türk Edebiyatı dalında Doç. Dr. oldu. 2011-1913 yıllarında “Hoca Ahmet Yesevî 
Uluslar Arası Türk – Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi’nde görev yaptı. 
2013 yılında Profesör unvanı verildi. 06.10.2015 tarihiden beridir Giresun 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev 
yapmaktadır. Kafkasyalı, evli üç çocuk babasıdır. 

Behruz Bekbabayi
Yard. Doç. Dr. Allame Tabatabai Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
1994 yılında Tebriz Şehit Recai Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği önlisans 
programından mezun olan Bekbabayi, 1999 yılında Fransız Dili ve Edebiyatı 
bölümünü bitirmiştir. 2003 yılında Tahran İnsanî İlimler Araştırma 
Merkezinde Dil Bilim alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bekbabayi, 
2012 yılında ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. 
Hâlihazırda İran Allameh Tabatabai Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölüm başkanlığını da yürüten Bekbabayi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Folkloru 
ile ilgilenmekte olup iyi derecede İngilizce, Fransızca, Türkiye Türkçesi ve 
Azerbaycan Türkçesi bilmektedir. 

Ehsan Amirzadeh
Allame Tabatabai Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Peyam-ı Nur Üniversitesi, İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünden 
mezun olan Amirzadeh, Allamah Tabatabai Üniversitesi İngilizce Mütercim 
Tercümanlık bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

İsmail Sarı 
2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu ve aynı 
üniversiteden 2003 yılında Tarih alanında yüksek lisans derecesi aldı. 2010 
yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden ikinci yüksek 
lisans derecesi alan İsmail Sarı, 2011 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler bölümünden ”Devrimden Günümüze İran’ın Rejim 
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Paradigması ve Dış Politika Yönelimi” başlıklı teziyle 2016 yılında doktora 
derecesini aldı. Çalışmalarında İran dış politikası, modern dönem Şiî 
sekülerleşme süreci, İran’da rejim ile muhalefetin entelektüel kökenleri ve 
güncel İran siyasetine yoğunlaşan Sarı, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Umut Başar
Okutman, Tahran Yunus Emre Enstitüsü
2012 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe 
Eğitimi bölümünden mezun olan Umut Başar 2014 yılında Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 2015 
yılında Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde doktora 
eğitimine başlayan Başar, hâlihazırda Yunus Emre Enstitüsü Tahran Türk 
Kültür Merkezinde okutman olarak çalışmakta ve ileri seviyede Farsça ve orta 
seviye İngilizce bilmektedir. 

Cem Sevindik
Okutman, Tahran Yunus Emre Enstitüsü
Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe 
Öğretmenliği Programından 2011 yılında mezun oldu. 2013 yılında Hacettepe 
Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçenin 
Öğretimi Yüksek Lisans Programına başlayan Sevindik, Eylül 2012’de Bükreş 
Yunus Emre Enstitüsünde eğitim koordinatörü olarak görev yapmaya başladı. 
Ekim 2015’ten beri Tahran Yunus Emre Enstitüsünde eğitim koordinatörü 
olarak görev yapmaya devam eden Sevindik, ileri seviyede İngilizce ve 
Rumence, iyi seviyede Fransızca bilmektedir.

Ali Temizel
Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 
1987 yılında Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun 
oldu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek 
lisans öğrenimini ve 2002 yılında Ankara Üniversitesinde “Ahmedî’nin Farsça 
Eserleri -Tenkitli Metin-İnceleme-Tercüme ve İndeks” teziyle doktorasını 
tamamladı. 2012 yılında Fars Dili ve Edebiyatı alanında Doçent unvanı alan, 
Fars Edebiyatı, İran’da Türk Lehçelerinin öğretimi, Selçuklu Tarihi ve Tasavvuf 
gibi konularda çalışan ve halen Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı olan Ali Temizel, Farsça, Almanca ve Arapça bilmektedir.

Abdoolhossein Laleh
Dr. Sinama eleştirmeni, yazar, yönetmen.
İran’ın sanat akademisin öğretim üyesi Abdolhossein Laleh, 1962 yılında İran’ın 
Tebriz şehrinde doğmuş, Lise ve ortaokulu bu şehirde bitirmiş, Lisan ve Yüksek 
Lisansını da oyun yazarlığı üzere Tahran’ın Sinema ve Tiyatro fakültesinde 
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tamamlamıştır. 2002’de Ankara üniversitesinin iletişim fakültesinde, Radyo 
Televizyon Sinema bölümünde doktoraya başladı ve bu üniversiteden mezun 
olmuştur. O birçok sahne yazarlığı yapmış aynı zamanda onları Tebriz, Tahran, 
Bakû gibi şehirlerde göstermiştir. Onların en tanınmışı “Haydar Babaya Selam” 
isimli müzikal bir oyunudur. Bu oyun 7 yıl sahnede gösterilmiş ve seyirci 
açısından İran Tiyatrosunun başta gelen oyunlarındandır. Tiyatro sahnesinin 
yanı sıra, 15 T.V filmi çekmiştir; onların da en tanınmışı “Yunanlılar” ve 
“Türk Sanatıyla Tanışalım” isimli belgesel dizidir. Abdolhossein Laleh 25 yıla 
aşkın Tebriz ve Tahranın çeşitli sinema, Tiyatro ve İletişim üniversitelerinde 
ders vermiş, 50’den fazla bilimsel makale yayınlamış ve 80’den fazla tez 
danışmanlığı yapmıştır. “Modern İran Sinamasında İran Edebiyatının İzleri” 
adlı eseri  onun Türkçe yazdığı ilk kitaptır fakat bundan önce Sinema, Tiyatro 
ve genel olarak sanat alanlarında 12 Farsça kitabı yayınlanmıştır. Şu an da 
Sanat üzerine yazdığı yeni kitabı, İran sanat akademisinin tarafından yayına 
hazırlanmaktadır. 

Serhan Afacan 
2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler 
bölümlerinden mezun oldu. 2008 yılında Leiden Üniversitesi İran Çalışmaları 
bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini 2009 yılında bitiren Afacan 2015 
yılında aynı üniversiteden doktora derecesini aldı. Çalışmalarında modern 
İran tarihi, İran’da toplumsal hareketler, devlet-toplum ilişkileri ve güncel 
İran siyasetine yoğunlaşan Serhan Afacan iyi derecede İngilizce, Farsça ve 
Arapça bilmektedir.


